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ONS E./E. 
TRAD'/S/E 

Pa.rtyregering w a. s 
deur die grondwet van 
die Suid-Afrikaanse Re
publiek verbied, en par
tyvorming vir doeleindes 
van verkiesing is deur 
die Transvaalse Volks
raad in 1894 onwettig 
verklaar op versoek van 
die volk self. Lees wat 
president Kntger in ver-
band daarmee gese bet 

V.S.A. Eis Wapens 
Vir Duitsland 

'n Algehele kentering in die behandeling van 
Duitsland is ve~t·lede week deur die Amerikaanse 
minister van buitelandse sake, Dean Acheson, aan
gekondig by geleentheid van 'n hyeenkoms van die 
Noord-Atlantiese Raad. Die verskillende lede sal 
hierdie week hul standpunte moet inneem en 
bekend maak. 

Jrg.9 Kaapstad, 20 September 1950 Prys3d. No.44. 
I in die artikel op Il l Acheson eis dat Wes- 1 word by die Noord-At-

1 bladsy 3· Duitsland ingesluit moet ~l~ntiese. Verbond en dat 
dte Du1tsers saam 1noet 

VOORWAARDES ·viR DUITSE 
HERBEWAPENING 

(Van Ons Korrespondent in Duitsland) 

Die afgelope week het die ministers van buitelandse sake van Ameri
ka, Engeland en Frank.·yk in New York vergader om die verdediging van 
Europa te hespreek, en ook die aandeel wat Duits~and daarin moet neem. 
Die besprekings is hierdie week voortgesit. In verband hiermee skryf ons 
Duitse korrespondent dat indien hulle die Duitser as soldaat in die Westerse 
verdediging wil insluit, ·dit aileen dan sal geluk wanneer hulle hom as ge
lykwaardige vennoot in die hele Europese verhand en idee sal opneem. Nog
tans oorheers die ,ohne mich" ( sonder my) op die oomhlik die oorwegen
de meerderheid van die volk. Dit is 'n feit wat hy die Duitse herbewape
ningsbesprekings in die oog gehou moet word indien hulle nie die reke
ning sonder die waard wil opmaak nie. 

Die sameballing van die Wes
terse volke is in die aangesig 
van die Russiese imperialisme 
'n logies-noodsaaklike gevolg, 
maar ongelukkig het die nugter· 
heid om die feite te aanvaar 
soos bulle is nog nie deurgedring 
tot die sukkelende diplomate nie, 
soos blyk uit die jongste onder
handelings te Straatsburg waar 
'n reeks besluite oor hierdie 
saak uitgestel is tot die volgen
de vergadering in November. 
Twee maande is 'n lang tyd 
wanneer mens te doen bet met 
'n realistiese teenstander wat 
presies sal weet hoe om bierdie 
geleentbeid uit te buit. Die 
druk van die Kommunistiese 
obstruksie in Wes-Duitsland on
der dirigering vg.n Moskou is 
die afgelope weke aanmerklik 
versterk. Die voorheen gepro
pageerde ,vredesbeweging" of 
,Nasionale Verset" van die Oos
Duitse Republiek naas die mili
tere uitbreiding (in verband 
waarmee nou ook 'n ,lugpolisie
korps" beplan word) is nou ver
vang deur die beleid van ,af
weer deur elkeen". So 'n oproep 
is naamlik deur Herman Axen 
- 'n naam wat in gedagte ge
hou kan word - van uit Oos
Berlyn tot die hele Duitse volk 
gerig. Of die gevaar van bier
die kreet in die Weste na 
waarde geskat word, is 'n vraag. 

Hierdie koue partisane-oorlog 
sal moeilik afgeweer kan word 
met teenstrydige begrippe of 
droombeeldige besprekings. 

01\o'WILLIG 

Dit is 'n feit dat die meerder
heid van die Wes-Duitse volk 
afwysend teenoor 'n herbewape
ning staan. Waarom? Hierdie 
vraag het 'n Amerikaanse ver
slaggewer seker nie vir homself 
probeer beantwoord toe hy die 
,nee-Duitsers" uitgemaak bet 
vir ,.shrinking violets" nie. Maar 
wanneer mens in Duitsland deur 
die wyke van ellende gaan -
deur skuilkelders en barakke 
van duisende uitgedrewenes en 
oorlogsgeteisterdes wat dikwels 
op 6 vierkante meter in groepe 
van vier of vyf moet kampeer, 
en hul enigst~ besitting die 
klere aan bul lywe is, of deur 
die stowwerige strate van puin
bope gaan en elke vyfhonderd 
tree iemand met 'n af arm of 
been sien, besig om skeerlemme
tjies of skoenveters te verkoop, 
dan dwing die tema van berbe
wapening tot 'n ander vergely
king. 

GEEN 1\:IANEUWER 

Hierdic ,nee" wat uit die hart 
van die meerderheid Wes-Duit
sers kom, is geen taktiese ma
neuwer nie, maar is gebore uit 
die ondervinding van twee ver
Iore wereldoorloe, uit die puin
hope random bulle, uit die ellen
de van die vlugtelinge en die 
vreeslike vooruitsig dat die ko
mende oorlog 'n burgeroorlog 
tussen Duitser en Duitser sal 
wees. Daarbenewens kom nog 
die teleurstelling na 1945: oor 
die houding van die besetters
moonclhede, oor Potsdam, veral 
ten opsigte van die ellende van 
miljoene vlugtelinge en die wy
se waarop die aftakeling van 
fabrieke voltrek is en die belas
tering van die Duitse soldaat as 
oorlogsmisdadiger in suiwe
rings- en oorlogsmisdadigersver
bore. Ten slotte nog uit die 
wantroue teenoor 'n twyfelagtige 
sank waarby die Duitsers slegs 
as ,Hiwis" gebruik sal word -
en wel nie sander grond nie. 
Lord Vansittart het so kart ge
lede as Julie met die voorstel 
gekom dat die Duitsers en ,ver
plaaste persone" in geval van 

'n rooi aggressie as guerilla
vcgters moet optree. Die ,nee" 
hierop is 'n ernstige saak, want 
dit kom uit die hart van die 
groot volksmassa. 

HEROPVOEDING 

Wat die militarisme betref, 
waarvan Duitsland dan ontdoen 
moes word, bet die ,heropvoe
ding" deur die besetters ongc
looflike welslae behaal. Veel ge
ringer egt~r is die resultaat wat 
bulle met bul heropvoeding vir 
die demokrasie bereik bet. Die 
gesegde dat die Duitsers nooit 
demakrate sal word nie, is te 
eenvoudig om 'n voldoende ver
klnring te bied. Dit is goed as 
mens in gedagte wil bou wie vir 
die demokrasie in Duitsland 
peet gestaan bet: in albei geval
le - 1918 en 1945 - was dit ver
lore oorloe met al die ellende 
wat claarmee gepaard gaan. Dit 
alles bet aan die demokratiese 
idee 'n bitter nasmaak gegee 
wat mens vandag nog oral bier 
proe. Die sielkunde van die 
massa bet sy eie logika - bulle 
reageer gewoonlik eerste op wat 
bulle sien. Dit is 'n faktor wat 

KOMINFORM SKRYF 
ONDERGRONDSE OPTREDE 

VOOR VIR ROOIES 
Kommunistiese partye in Wes-Europa- Frankryk, Bel

gic, Holland, Italie en Wes-Duitsland- bet nuwe opdragte 
van die staande komitee van die Kominform ontvang om bul 
voorbereidings vir ondergrondse ·stryd voor die einde van 
die maand te voltooi. Bulle is blykbaar oortuig dat bulle 
binnekort in die ban gedoen sal word. 

Volgens punt een van die nu
we opdrag moet aile Kommu
nistiese partye lyste voltooi van 
lede wat nie ten voile betroubaar 
is nie. Sulke lede moet uitge
sluit word van aile samespre
kings oar onwettige optredes 
van die toekoms. Daarna moet 
alle betroubare knmerade in on
afhanklike groepe van vyf ver
deel word. Die groepleier ont
vang sy bevele van die distriks
leier. Hy is nie veronderstel om 
enige ander Ieier as sy distriks
leier en geeu ander lid as die 
van sy groep te ken nie. 

Punt drie bepaal dat die polit-

buro in elke land 'n lys moet 
opstel van aile persone wat nie 
lede is nie maar die party tog 
ondersteun. Hulle is nodig om 
onwettige kantore en kwartiere 
te verskuil. 

Onder punt vier word partye 
aangcraai om rekrute te wcrf 
uit kommunisties-verwante or
ganisasies soos die verskillende 
vereniginge vir die bevordering 
van vriendskap met die Sowjet, 
sekere vakbonde, jeugkomitees, 
ens. ten einde bulle op te lei as 
onwettige amptenare en gesags
bekleders. 

by die onderwerp van Duitse 
berbewapening 'n rol speel, 
naamlik in die ervaring en oor
tuiging dat die Kommunistiese 
aggressie slegs met konkrete 
afweer- en veiligbeidsmaatreels 
tot stilstand gebring kan word. 

,WAARVOOR? HOE?" 

Die vraag ,waarvoor?" en 
,hoe?" word die skerpste be
spreek in 'n land wie se oor
logsontredderdcs meer tel as die 
gesamentlike bevolking van Bel
gie en Switserland. 1\-lens sal 
moeilik kan verwag dat iemand 
wat geen eie kamer, om nie 
eens van 'n eie bed te praat nie, 
meer besit nie, sal uithardloop 
om sy buurman se kosbare meu
bels te gaan red uit 'n brand. 
In hierdie opsig is swaar ge
sondig - nie net deur die be
setters nie, maar ook deur die 
Bondsregering wat die miljoene 
vlugtelinge te lank verwaarloos 
het. Mense wat al te lank hul 
ellende opgekrop het, bereik 
naderhand 'n graad van teleur
stelling en twyfel waar die be
beer van die rede wyk. Dat 
die geweldige maatskaplike om
wenteling mi. die tweede wereld
oorlog nie tot 'n Kommunisme 
weiveld gelei bet nie, is nie toe 
te skryf aan 'n geskikte sosiale 
politick van die Geallieerdes of 
die Bonn-regering nie, maar 
veel eerder aan die gesonde 
burgerlike kwaliteit van die 
mense self. 

TWYFEL 

Die vraag ,.hoe?" weerspieel 
die twyfcl in die Duitse volks
gemoed. Hulle is skeptics en 
wil nie nutteloos opgeoffer 
word in die voorveld van 'n 
uiteindelike botsing of die 
,glorieryke terugtog" van die 
Geallieerdes na agter die 
Pirenee dek nie. 

Daar sit weinig in die vraag 
wie die klip van herbewapening 
aan die rol gesit bet. Die span
ninge van die koue oorlog en 
die gebeure in Korea is onom
stootlike feite. .Maar dit sal die 
Geallieerdes betaal om bul kata
Iogus wette en Yerordeninge van 
sedert 1945 tot 'Jl vernuftige om
vang uit te dun. Vera! sal dit 
wenslik wees as die ,Groot 
Drie" in New York besluit op 
die hersiening van die beset
tingstatuut en die opheffing van 
die oorlogstoestand waarin 
Duitsland hom nog steeds for
meet bevind. 

TEENSTRYDIGHEDE 

Elkeen sal ongetwyfeld ver
ward raak as hy byvoorbeeld 
boor dat die bescttingswet No. 
24 wat deur die besettingsower
heid afgekondig is, wat ten 
doe! bet om elke herbewapening 
van Duitsland te verhinder, for
meel nog in swang is. En dat 
daar 'n paar dae gelede nog oor 
die radio bekend gemaak is dat 
met die aftakeling van fabrieke 
voortgegaan sal word tot Okto
ber! 

En wat die eenvoudige denker 
ook nie kan begryp nie is dat 
daar in Berlyn nog 'n ,.Amt 
fi.ir Alliierte Sicherheit" bestaan 
wat vandag nog in ooreenstem
(vcrvolg op bladsy 6 kolom 1) 

veg onder een opperbe
vel. Dit beteken dat 
hulle onverwyld bewa
pen moet word. 

Dieselfde voorstel is vroeer 
in die week te berde gebring 
op die vergadcring van die drie 
ministers van buitelandse sake 
in New York. Brittanje en 
Frankryk het dit bestry, maar 
onder Amerikaanse druk het 
Bevin toegewings van sy rege
ring gcvra wat oor die naweek 
besluit bet om die voorstel in 
beginsel te aanvaar met die ver
stande dat die Noord-Atlantiese 
leer eers in die lewe geroep 
en 'n verenigde opperbevel eers 
daargestel moet word voordat 
die Duitsers bewapen word. 

Aanvanklik wou die Britte nie 
verder gaan as om die Wes
Duitse ,Polisiemag'' uit te brei 
tot die sterkte van die Oos
Duitse ,.Polisiemag'' nie, maar, 
na berig word, bet die Amed
kaanse regering geantwoord dat 
die tyd verby is om onder valse 
voorwendsels op te tree. Rus
land sal nie minder uitgelok 
word deur die bewapening van 
die Duitsers as deur die be
wapening van die Westerse 
Iande self nie, is sy standpunt. 

Oudkommunis 
Se Hy Bly Nog 

Lank L.V. 
1\'(nr. Sam Kahn, naturelle

verteenwoordiger in die volks
raad en lid van die gewese 
Kommunistiese Party, bet ver
lede week op 'n vergadering in 
Kaapstad gese dat by Ianger as 
dr. Malan nog lid van die volks
raad sal bly. 

Vroeer is berig dat mnr. Kahn 
'n kennisgewing van die bered
deraar ontvan.g bet dat sy naam 
op die Iys van voormalige Kom
muniste geplaas sal word, en 
by geleentheid van die H.N.P.
kongres in Pretoria bet mnr. 
C. R. Swart, Minister van Jus
tisie, verklaar dat sodra die ge
noemde persone geleentheid ge
had het om te toon waarom hul 
name nie op die Iys van Kom
muniste geplaas moct word nie, 
hy diegene wat lid van die par
lement of provinsiale raad is 
sal vra om te bedank. 

In sy toespraak het mnr. 
Kahn gese dat hy oortuig is dat 
hy aanstaande jaar nog in die 
parlement sal sit en nag baie 
ander sittings sal bywoon. Hy 
is deur die naturelle na die par
Iement gestuur en nie deur dr. 
Malan nie. Die naturelle bet 
op versk'illende vergaderings 
eenparig verklaar dat bulle be
reid is om hom en mnr. Fred 
Carneson, as onafhanklike kan
didate na die parlement en pro
vinsiale raad onderskeidelik te 
stuur nou dat die Kommunis
tiese Party ontbind is. 

'n Konferensie oor atoomkrag 
is vNiede week in Brittanje ge
hou waar ongcveer 200 weten
skaplikes uit veertien Iande op 
hoogte gebring is met die ont
wikkeling op hierdie gebied. 
Hoewcl geen verteenwoordigers 
uit lande agter die Ystergordyn 
uitgenooi was nie, bet etlike be
kende Kommuniste uit Frank
ryk en ander Westerse lande 
dio konferensie bygewoon. 
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Ek vocl nie gerocpc of in I cr zog. a, ou vnen ' JY c 
Daar is 'n gcsegde wat lui dat 'n kunstenaar eers moet staat om uit tc wy oor genl. stryd getoets is te verkies bo gclyk. Duisende . A~rikancrs 

sterf om groot tc word, maar daar kan met net soveel waar- Smuts en sy lang !ewe nic. Ek woordryke babbcla:us. hct v~rlede week v1r d1e eerste 

h 
"d b d d • het hom nooit pcrsoonlik ge- Dit is myns insiens, 'n uit- kecr m hul koc,rante gclccs da.t. 

Cl eweer wor at n staatsman- cers op die dag van su gnnJ Sm ts G oot .... 
J ken nle en het hom nooit stckendc tradisie ten aansicn ~ · u " n r man 

dood ontdek word - altans dit is die geval binne die party- gcvolg nic. van lc1ers en ck sou graag sien was. 
politieke stelsel. Die land was die afgelope week in rou oor Ek wil cgter een mcrkwMr- dat die tradisie gchandhaaf Baie dankie, mnr. Kilian, vir 
die heengaan van genl. Jan Christiaan Smuts, 'n man wat in dige eienskap van genl. Smuts word en oorgedra word aan die jou briewe. Jy skiet kolskote. 
die halwe eeu van sy politicke loopbaan die grootste dryf- nocm wat vir my i:t die afge- nngeslag. As dio gicr jou beetpak skryf 
krag in die Suid-Afrikaansc politick was. Aan die een kant lope jarc besonder opgcval het. Daar kom gcrccld geleenthedc gerus weer. 
was hy die middelpunt van besieling vir 'n politiekc rigting En dit is die verbystcrcnde gc- wanncoer lciers gctoets kan 
wat vir byna die helfte van hierdie tyd toonaangewend in bruik of misbruik wat vricnd word. So 'n gclccntheid was 
Suid-Afrika was, en aan die ander kant washy in ncgatiewe sowcl as vyand van sy naam die Tweede Wercldoorlog toe DieBo/makiesie-S/anery 
sin 'n dryfkrag deur dat die teenoorgestelde politiekc rig- kon maak. By verkicz;ings ge- rcpublikeinse Afrikaners In 
ting tot 'n groot mate 'n reaksie was teen die rigting wat lccntho:le hct die Vcrcn;gde Suid-Afrika vcrvolg is en son- ~ Hier volg mnr. Kilian se brief: 

Party duisende kiescrs na sy dcr vcrhoor in die Empire sc • 
gcnl. Smuts verkondig het. Tot so 'n mate was dit die ge- stcmlokale getrek met die mag- kampe en tronke gestop is. ,Na aa:'llei~Ing . v~ ~m s:r-
val dat mecr as een verkiesing vir of teen hom gewen is ncticsc krag va:J. die Smuts- Wic het toe gcsl!: Ek is my brand sc mtnodJgmg m. Die 
bloot deur die naam van genl. Smuts te verhef tot 'n slag- naam. En in 1941 en 1942 hct brocr se hocdcr· en wico hct 0·~· van 30 Augustus, WI! ek 
kreet. die huidige Eerste Minister, dr. toe gcvra: Is ek 'dan my brol'r bale . graag saam gescls. 

Dat 'n persoon wat vir vyftig ja.ar lank so 'n sentralc D. F. Malan, wat destyds 'n sc hoeder? Wle bet 'n nood- ,D~s vir my verbystercnd 0~ 
rol kon spcel van buitengewone geestelike formant moet vcrwocdc stryd teen die Osse- hulpdaad vir hierdie republi- t~ sJcn . hoe hedcndaagsc poll
wees, sal niemand kan weerspreek nie, en die grootheid van . wabrandwag gevocr hc1t, duisen- kcinc gedoen en wie het skimpo ~~k~ l~crs ~n part~~ bol~~-

' d · · f de Afrikaners uit d1"e O.B. gc- oor hulle uitgebabbcl? Ek snl Jesle an 8 aan. 19 reg 1g so n persoon sou us m emge atsocnlike kring crken ge- verbasend om t merk hoc h He 
J·aag met dieselfde Smutsnaam. net ccn naam nocm: Hans van e • u word het, ook deur sy vurigste teenstanders. Trouens, die I vandag lots sal se of doen en Ek verwys na sy valse bcskul- Rensburg. Hy het die rcpu- . ' 

omvang en aard van die huldebetuigings in die mond en pers diging dat ,Hans van Rens- bllkeinsc stryd nie aileen be- more, so.nder om te bllk of te 
van genl. Smuts se politieke teenstanders onmiddellik na sy burg met Smuts skakel." plan en gelci nic, maar dit saam bloos, d1c teendeel sal s(! of 
dood, dien gcnoegsaam as bewys van bogenoemde Stelling. In die partypolitieke stryd met sy manne gevoer. En boon- doeon. , 

SKEWE BEELD 

Maar dit is juis hierdie huldiging van 'n gcstorwene wat 
gedurende sy lewe deur sy tecnstanders begrawe is as 'n 
afgesncde lid van die volk wat ons noop om tc wys op die 
verwronge uitsig wat die partypolitick bied en kwcek. In 
die partypolitieke stelsel is daar waterdigte ~rense tussen 
'n volk wat soos ystergordyne skeiding maak tussen die 
goeies en die slegtes, die wyses en die dommes, die kwaad
williges en die goedgesindes, die helde en die skurke. 'n Meer 
volmaakte klassifisering van mense wat belani is met alles 
wat afkeuringswaardig is en diegene wat bekleed is met 
alles wat voortreflik is, kan op aarde nie bedink word nie. 
Maar hoe onvolmaak en feilbaar hierdie indeling is, blyk al 
dadelik wanneer 'n ingcdeelde vrywillig sou bcsluit om deur 
die ystergordyn te glip met die blote aankondiging dat hy 
nou sy politieke party bedank het en voortaan die heil van 
sy volk in die party sien waarby hy nou verkies om aan tc 
sluit. Oornag word die skurk 'n held, word die ,·erfoeilike 
fatsoenlik, word die stommerik 'n staatsman. Die teleskoop 
waarmee die man beoordeel is, word skielik omgedraai en 
sy gestalte ver~root tot indrukwekkendheid aan die punt 
waar dit so pas nog verklein was tot belaglikheid, terwyl 
die teenoorgestelde werking plaasvind in die kamp wat hy 
so pas verlaat het. 

MOET EERS STERF 

ltlaar diegene wie se oortuigings hegter aan hul lewens 
vasgekleef is, moet wag totdat die dood die ystergord~'ll 
oprol voordat bulle in groter gestalte aan hul volk kan wr
skyn. Dan verneem mense wat vir vyftig jaar of Ianger 
geleer is dat 'n groot teenstander die inkarnasie van aile 
bose magtc was, plotseling dat hy ook 'n mens was met 
goeie punte by sy slegtes, dat hy ook verhewe dryfvcre gehad 
het en ook goeie bedoelings met sy volk. 

Laat ons maar dink aan 'n man soos wyle generaal 
Hertzog. Gedurende sy lewe was hy so bclaai met allcs wat 
uit die bose is dat indien hy tien jaar eerder sou gcsterf het, 
die Engelssprekendes verras sou gewees het om die volgende 
dag te vernccm dat hy 'n cnkele goeic daad in sy lewe verrig 
het, terwyl kort voor sy dood hy so ,·olstrek deur 'n deel van 
die Afrikaanse pers en politici afgeskryf is dat die beskul
diging teen leiers van die Ossewabrandwag dat bulle ,.die pad 
stukkend ry na genl. Hertzog" genoe~ was om beclankings 
uit die Beweging na die pers te laat stroom. 1\faar minder 
as 'n jaa r later het dieselfde pers en politici by sy lleengaan 
die grootheid van genl. Hertzog be.;;ing en vanda~ wedywer 
elke politikus, on~ea~ sy partyYerband, om hom te baai in 
die roem van die Generaal. 

VREES ~IEDEDINGING 

Waarom moet dit so wees? Waarom moet manne se 
grootheid misken word en mag hulle nie na wnnrde geskat 
word so lank hulle lcwe nic? Daar is maar een antwoord: 
omdat die partypolitiek 'n volk se staatsmanne jn mede· 
dingende bendes verdeel, en solank 'n man lt'we is hy 'n 
mededinger en dus 'n gevaar. Die oomblik dat hy sterf, kan 
hy nie meer mee<ling om die magsposisie ,·an die staat nie, 
en kan dit bekostig word - en selfs betalend wees as loon 
vir grootmoedighei<l - om hom in sy ware kleure en for
mant aan <lie volk voor te hou. 

Sou ons nic baie gelukkiger gewees het nie indien ons 
'n juiste waardcring kon kry van ons voormanne se hocda
nighede solank hulle nog lewe sodat ons prcsies kon W<'<'t 
tot hocver hul bekwaamhede gebruik kon word en tot hoc
ver hul tekortkominge vermy moet word? 

(Vervolg in volgende kolom) 

m n paar voorbccldc te vcrloor genl. Smuts se vriendc op het hy nog vir hullc af- 1 " 
'n groot positicwe krag maar hanklikcs ook gcsorg. Volgcns noem: . 
sy vyande vcrloor 'n ewe groot die tradisics van die Afrikaners ,Mnr. Churchill het hom eers 
ncgaticwe krllg. mag hy dcrhalwe aanspraak onderskci as die O~dcrdrukk~r 

maak op lcicrskap onder sy van niles wat Dmts is; d1e 
volk. I hulpvcrlcner aan Stalin; die ge

Twee Boereseuns vangencmer van Duitso Leiers 
en hul veroordelaar tot die 

Vyftig jaar geledo hct die dood toe; die aftakclnar van 
grootse worsteling plaasgcvind Opheme/ing Sonder IDuitse Fabrieke, en bale sulke 
wat die Afrikaners ooit in Suld- 'n Bios dingc mcer. Nou pleit by hart 
Afrika aangcpak bet. Vir drie en sic!, sonder om te blik of 
ja~r lank was d.ie twe~ r~pu- Ek hct twce bricwo ontvang te bloos, vir samcwcrking met 
bhe~e benoor~c d1c OranJCriVICr van 'n Ieser uit Middclburg, en bcwapening van die 
g~wlkk.cl In n ~ewcnstryd m?t 

1 

Transvaal. Hy is mnr. P. G. Duitscrs. 
d1e Br1tsc Emp1rc .. En vir n Kilian en hy skryf in SY ecrstc ,.Die Verenigdc Party bet cers 
hal:-v.e eeu hct .daard10 stryd die 

1 

brief oor die bolmnkicsie- die Duitsers van Suidwoo vcr
pohtJeke lc":_c m ons land voor~- slancry van die politic!. Hy volg, gcinterneer, ontkicser, ge
durend, bcmvloed. . En d~e wil h(! dat ek 'n vollcdige Iys dcportccr en hulle bcsittinge gc
Boerelelcrs ~at 1~ d~n.rdJe I van die politic! sc bolmaklcsies konfiskeer. Toe hct diesclfde 
stryd gcvorm IS ~et d1e pohtlckc moet maak. Ek wil nie graag Party vir bulle ges(!; Gcen Rc
toneel ~ot nan d1e end van hul my Ieser teleurstel nie, maar gering in S.A. hct nog ooit die 
natuurh~c Iewens bly oorhcws. l daarvoor hct ek regtig nic tyd Duitscrs van Suidwcs so gooo 

Met d1e hccngaa~ van gc~J. nie. Want so 'n Jys sal 'n bchandel soos juis die V.P.-rc
J. C. Smuts ~et d1~ do~d dte lewcnsarbeid vertcenwoordig. gering nie. Sondcr om te blik 
l~aste Bo:-~cleJer utt d1c ak- Daarom sal ek dit maar liewer of te bloos. Die Duitsers hct 
tJewe pohtJCk van ons land • aan my lesers oorlsat om van 'n ondubbelsinnlgc antwoord op 
weggcncem. I bolmakicsics te vcrtcl waarvan daardie onbcska:uundheid gegcc 

MM:r die t.aaste skakc!s met bulle kan o:1thou. tydcns die onlangse vcrkicsings. 
d~~ud1c hcrole~o stryd 1~ nog 1 In sy tweede brief, wat gc- ,,Dr. Malan het cers aan gcnl. 
nte vcr~rcc~ nu~. D~r ts no.g skryf is na die dood van genl. Smuts gese: Vat aan die O.B. 
t~ee lclcrs m die aktlcwc P01.1- 1 Smuts, skryf mnr. Kilian ,dat dan vat jy aan my. Kort daar
tJCk wat as seuns aan daardlc 1 die mcnsc en kocrantc wat hom na bet by aan die brandwagto 
groot \~orstelsti?'d dcclgence?t jarclank uitgeskcl en verguis gcse: Bedank uit die O.B. en 
het. Die cen ~s oom Klasle 1 hct, hom nou, sondcr om tc !sat die stryd kort maar beslis
Hahvcnga 00 . dte andcr oom blik of te bloos, aanprys en op- send wees. In hierdie vcrband 
JoK~n~csH Smtth. h t heme! asof daar nooit iets slegs I is later gcse: Die volk vergcet 
. .asl.c avenga c as sewcn- van hom gcse was nie." Hy gou." 

tJenJangc seun gcvcg onder 
gcneraals Hertzog en De Wet 
en Johannes Smith hct as veer-
tienjarige Kaapse rebel geveg 
onder gcnl. Wynand Malan. 
Vandag is .die een Icier van die 
Afrikancrparty en die ander is 
ondcr-leier van die Ossewa
brandwag. 

Die Leiertradisie 
van ons Volk 

Waarom sou die BoE>releicrs 
uit die vryheidsoorlog en die 
daaropvolgendc rcbellie so 'n 
volgchoue vcrnamc pick in ons 
opcnbare !ewe bly inneem hct? 
Ek dink dit het tc doen met 
die vcreistcs vir loierskap wat 
by die Afrikancrvolk tradisio
nccl geword hct. Die voortrek
k<'rgeslagte sowcl as laterc gc
slagte in die rcpublieke hct al
tyd manne van daad gekics as 
hul lciers. En dit bet blyk
baar gewoonte gcword by die 
Afrikaners om Jciers wat in die 

(Vervolg van vorige kolom) 

Soos dit nou is, bet ons Of 
te doen met halwe godc Of 
met volslae duiwels na ge
lang van die kant van die po
litieke telcskoop waardeur ons 
gluur. 

Dit is die J:;eval in 'n partv
staat. In 'n volkstaat is dit 
anders. 

AANWENDING VAN 
,ONDERDELE' VIR GENESING 

1\lenslike ,onderdele" speel 'n steeds groter rol in die 
mediese werel<l en bewaarplekke \ir sulke .,onderdele" word 
tans in verskeie Iande opgerig. In Rusland, waar die agting 
vir die mens lanka! gewyk het vir praktiese noodsaak, be
staan daar byvoorbeeld nie juis 'n tekort aan horingvliese 
vir gebruik in geval van St'kere soorte blindheid nie-. In an
der Iande, soos Amerika, berus die wrskaffing van die lig
gaamsdele op 'n grondslng van vrywilligheid. 

Bloedbankc Is reeds 'n algcme-~ hou word vir vcrvanging van 
ne instelling in meeste beskaaf- slegtc dele in pasii'ntc. Dit 
de Iande, en in Kaapstad by- word vera! aangewend In gevalle 
voorbceld is daar mecr as 4,000 van sckcre hartkwalc, wanneer 
skcnkers wat clke drie mannde 'n gesondc dec! uit 'n gestorwe
van hul bloed laat tap vir ge- nc vcrwydcr en bewaar word vir 
bruik in noodgevalle. oorplnnting op die pasient. Een 

In Amcrika bestaan daar spcsialis het in die afgelope 
tans ook bccnbankc waar skcn- twec jaar reeds mecr as twintig 
kers stukkics noodsaaklike been sulke opcrasies uitgevoer op 
aan pasientc wat dit nodlg hct, kindertjies wat met gcbrcklike 
kan vcrskaf. Mcnigc pcrsoon harte gebore is. Sulke .,onder
is op die wysc reeds van ver- dele" kan vir 'n paar weke lank 
minking gcred. Dit is nog maar bcwaar word voor gcbruik. 
'n nuwc instelling van skaars Daar is onlangs ook 'n ge
twec jaar. Die bene word ver- slaagdc oorplanting van 'n 
wydcr van gcsonde mens of nier in Amcrika bewerk
besecrdes. stclllg. In die gcval is die ge-

l sonde nicr uit 'n pas gestorwc 
ARE VIR HARTKWAAL vrou gcneem en onmiddcllik 

In New York hct onlangs I danrna op die pasicnt oorgc
ook 'n aar-bank tot stand gckom plant wat aan 'n ongeneeslike 
waar stukkies gcsondc are ge- nlerkwaal gcly hct. 
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'n E.ie Suid-Afrikaanse Staatstelsel. 

GRONDVVET HET PARTYE 
IN . S.A. REPUBLIEK 

UITDRUKLIK VERBIED 
Was die volksraad ·van 

die Zuid-A.frikaansche 
Republiek 'n partystel
sel? Oor hievdie onder
werp is al heelwat ge
skrywe, veral of die 
volksraad partyloos was 
of nie. In die vorige ar

het land, en wat zou daarvan I Die kongreswet is in Febru
worden. Indien men op eene arie 1889 in die Staats Courant 
of andere wijze overgehaald gepubliseer sodat die burgers 
werd te stemmen, was dat die geleentheid sou kry om hulle 
geene vrije verkiesing . . . 'I dsaroor uit te spreek. Memo
door de Comite's werden er ries het ingekom: sommige was 
party-schappen gevormd." 1 daarteen, andere het wysigings 

voorgestel. In die volksraad 

UITLIL~DERS 

was daar verdeeldheid; nogtans 
is die wet voorlopig goedgekeur 
met 28 teen 15 stemme. 

tikel het ons egter al ge-1 Nogtans het die uitlandcr
sien dat die wyse waarop element met die algemene ver-
d • 't d d kiesing van 1895 'n intensiewe STEMMING BElNVLOED 

1e Ul voeren e raa propaganda-veldtog onderneem 
saamgestel is, die hestaan met die doe! om die sogenaam- ; 'n Kommissie van 5 lede is 
van die partystelsel soos de progressiowe groep die sterk- toe aangestel wat saam met die 

d
. d k ' f . ste in die Volksraad te maak. uitvoerende raad die kongres-

~ns It van a~ en, ell· Hierdie veldtog is as so volks- wctte in behandeling moes 
hk onmoonthk gemaak I j neem. Op 13 Junie 1890 was die 
het. Self s die f eit dat /- kommissierapport gcreod. Daar 

d I
. · k . . was weer gelecntheid vir memo-

aar ~~ 1t1e c g1oepe ~f Deur ries en die kommissie het soos 
veren1g1ngs was soos die volg gerapporteer: 13 memories 
National Union South A. 1. van Rooy met 'n totaal van 585 handteke-
Af · L 'B · ninge was vir die wet, 9 memo-

riCan eague, urger· ries met 415 was daarteen. Die 
macht, V olkstnacht en gevolg was dat die volksraa<l 
V olksvereeni!ring veran- vreemd besko~ dat die volk 'n die wet nou finaal aangcneem 

• '=' • • versoek aan d1e Volksraad ge- het met 'n oorgrote meerderheid 
der aan die saak n1ks 111e. rig bet om aile politieke ver- van so teen 9 stemme. 
Die staatsorganisasie was 
sodanig dat politieke 
groepe in die volksraad 
nie ,die hewind" kon 
oorneem nie. Die ,ka
hinet" was die ,Uitvoe
rende Raad" en die hoof
figure hier was die Pre
sident en die Komman· 
dant-generaal wat reg
streeks deur die volk ge
kies is. 

1\:leer nog, die Zuid-Afri
kaansche Republiek was baie 
gekant teen part~"\·orming en 
het <lit sover moontlik probeer 
teegaan. Artikel 12 van die 
grondwet bet dan ook bepaal 
dat die volkswil en nie die 
van 'n politieke magsgroep 
nie ten aile tye die deurslag 
moes gee. 

Die beginsel was dus presies 
die teenoorgestelde as die Britse 
wat van<lag van toepassing is, 
waaronder politieke magsgroepe, 
genaamd partye, regeer, en 
eintlik die enigste is wat kan 
regeer. 

PARTYE VERBIED 

In 1894 het die volksraad 'n 
wet aangeneem wat verkie
singskomitees belet. Dit was 
duidelik teen part)·e en party
vorming gemik. Paul Kruger 
het hom dan ook met die ge
leentheid soos volg uitgelaat: 

,Een echt Republikeinsch 
beginsel was het Volk heeft 
de Koningstem en eene vrije 
stem is God's stem en wan
!leer men Comite's opriehtte 
ging men niet alleen tegcn 
den mensch, doch tegen Gods
stem en bracht een ban op 

enigings deur wetgewing te 
verbie<l, aangesien die oprigting 
van politieke organisasies nood
wendig die volk moes verdeel. 
Daar is selfs versoek dat per
sone wat aan politicke vereni
gings behoort nie vir die volks
raad verkiesbaar mag wees nie. 

Die optrede van die volksraad 
het ~ter met die volgende ver
kiesings vrugte begin dra en dit 
het toe veel kalmer gegaan. 

IN EENHEID OPGESTEL 

Hoe was die volksraa<l inge
rig? Die voorsitter van die 
volksraad is inderdaad die 
,Voorsitter" gcnoem. Die lede 
van die volksraad het in kon
sentriese halfsirkels om die 
voorsitter plaasgene€1ID. Van 'n 
regering-opposisie-veldtog w a s 
daar geen sprake nie. Natuurlik 
was daar ook geen speaker, 
sergeant-at-arms of iets anders 
volksvreemds nie. 

Hierdie volksraadsaal is in 
1906 t.otaal en onherkenbaar 
verander toe die Suid-Afrikann
se stelsel vervang is <leur 'n 
parlement wat op Britse lees 
geskoei is - net soos die Unie
parlement vandag. 

RAADPLEGING 

Hoe is die volk geraadpleeg? 
Aangesien daar nou nie eintlik 
partyc en partykongresse was 
nie, hoe is die stem van die 
volk verneem wanneer daar nie 
'n vcrkiesing was nie? 

In haar bo€1k ,Die Stemreg
vraagstuk in die Zuid-Afrikaan
sche Republiek", beskryf dr. 
Ria Hugo die wyse waarop die 
volk geraadpleeg is i.v.m. die 
wet wat die Tweedc Volksraad 
tot stand gebring het. 

&RILLE 
Bring u oogart:PI ee voorskrll vir brUle na ona. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PKYSE. 

(;EHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, K.AAPST AD. 

Maillandstraat, BLOEl\IFONTEIN. 
BNoe.k 0t1a of akryf om Beaonderhede. 

Hier<lie memories was dus 
meer Wl'rd as partykongresse 
wat jaar vir jaar byeenkom 
maar geensins die uitslag van 
enige stemming in die volksraad 
kan bei'nvloed voor 'n volgende 
verkiesing nie. 

Oor dio volksraad kan nog 
baie geskrywe word, maar aan
gesicn ons nou reeds van die 
Tweede Volksraad begin praat 
het, sal ons Hewer volgende keer 
meer omtrent hierdie merk
waardige produk van Suid-Afri
kaanse staatsmansvernuf mee
deel. 

80ERE 
U K.RY 

PRODUKSIE 
EN 

GROTER 
BESPARING 

KAI.F~ £H 

VEREENIGING CONSOLIDATED 
MILLS BPK. 

MAITLAND K.P. 
TAKKANTOOR 

WELLINGTON FOON 414 

Wil Afrikaners Bly Se 
Blad 

N adat Die Volksgenoot, Afrikaan'Se weekblad in Suid
Rhodesie, 'n paar van die wolhaarstories wat die Engelse 
pers die afgelope weke oor Afrikaner-instroming weerle het, 
wy die blad 'n paragraaf aan die woord ,assimilasie" wat in 
die Engelse pers dikwels genoem word in verband met die 
sogenaamde bewering dat die Afrikaners nie in Suid
Rhodesic wil assimileer nie. Hy skryf: 

,Hierdie woord word ook die I skaa.fde ~n patriotiese Brit op 
afgelope tyd holrug gery met hom neer. 
betrekking tot die Afrikaner in 
Rhodesia. Meermale is al van 
Afrikanerkant gevra wat nou 
eintlik daarmee bedoel word. 
Word daarmee bedoel dat die 
Afrikaner sy volle gewig hier 
moct ingooi tot die welsyn van 
die land en sy bydrae moet 
!ewer om Rhodesie vir die 

NUWE. SOORT 
MOTORENJIN: 

BE.SPAAR! 
blankebeskawing te beveilig, I 'n Enjin wat met enige brand
met alles wat dit impliseer, dan stof of brandstofmengsel kan 
antwoord die Afrikaner dat hy loop en 'n besparing van onge
dit reeds doen en van vaste veer een-derde meebring, is deur 
voorneme is om dit altyd na die n Amerikaanse navorsingsmaat
beste van sy vermoe te doen. skappy uitgevind, word berig. 
Of word met assimilasie bedoel Die grondslag van die nuwe 
dat ons ons Afrikanerskap en enjin is 'n nuwe brandstoftoe
daarmee nasieskap moet prys- voer-stelsel en 'n nuwo soort 
gae? Hierop se die Afrikaner Jilinderdeksel-samestelling son
Dimmer en nooit. Ons is 'n volk der vergasser. Dio brandstof 
met 'n eie tradisie, 'n eie taal, word met verbygaande lug ver
'n eie kerk, · 'n eie kultuur en I meng en feitlik onmiddellik aan 
daarmee met 'n eie stempel en brand gesteek. Origens bly die 
karakter. Ons kan en wil nooit enjin onveranderd. 
iets anders wees nie. Ons is Hierdie metode van ontbran
trots op ons Afrikanerskap en ding bring mee dat die pertol 
ons glo, en is waaragtig oortuig, nie van so 'n hoe suiwerheid 
dat ons goeie Rhodesiers, enduit hocf te we€\S nic. Die verbruik 
goeie Rho<lesiers, kan wees son- van brandstof sal ook met een
dcr om ons nasieskap af te le derde verminder kan word. 
en iets te wil word wat ons Dit sal egter nog omtrent 10 
nooit kan word nie. Die Alri- jaar neem voordat die nuwe 
kaner wat sy Alrikanerskap enjin algemeen in gebruik sal 
probeer verloen, by haal die wees. Slegs nuwe motors sal 
veragting van die wereld en ook aanvanklik met die enjin toe
van die welopgevoede, fynbe- I gerus word. 

DIEJAAR 1906 
ALLE SIGARETTE HET BESTAAN UIT 

100°f.INGEVOERDE 
fo TABAK 

L- DIEJAAR 1950 
SPRINGBOK-SIGARETTE BESTAAN UIT 

100°/ SUID·AFRIKAANSE 
fo T~BAK 

Danksy 
PIONIERSWERK 

deur die vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale Sigaret 

-------------------------us.-401 
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f.&JUEP Till GEKI.ASSIFISEEBDE ADVEBTl!:NSD8: 
BauhondeUke Kennls~rewlllp: 

(Verlowlng, huwelik, geboorte, ete.-fgeval, In memoriam, gelukwen;tng, 
eua.) 1d. per woord; minimum 2/6 per pl&slng. Vooruttbet.B.albaar, Vll' 
herballnge 211 pet. a.felag. 

Bandelsadvertensles: 
Eerate ple.slng, 2d. per woor<1. VIr berbe.llngs 2:l pat. atalaog. 

lntekengeld op ,Die O.B." (vera kyo weekllka): 12/6 .per j&ar ot 6/3 per 
4 maande. Vooruttbet.B.albaar. Stuur advertensiegeld, beatelliuga, en lntekengeld 
D8. V00.8SLAG (EDMS.) BPK., Posbus Hll, Kaapatad. 

BEESTE 
Te koop. Jersey koele en verse: 

Skakel 6811, Wellington. Telegrafeer 
Du Tolt, lll a lanstasle. 19!7 /13B 

GRYSBARE 
OR YSBABE berate!, sk1lfers ver

wyder, baregroel bevorder, jongvoor
koms veraeker, dit wanrborg GRY8-
l1AARWONDER, die jongste kuns
mMige wereldwonder haar- en kopvel 
voedlngsmfddel u, skadeloos, kleurstof
vry, :l/· per bottel geld met butelling. 
Boengeneesmiddels, P011bus 4Z72, 
l ohanneeburg. C/1/9/49 

Geyshare en baard bfnne een maand 
tot ne.tuurllke kleur hersteJ of geld 
terug, vry van kleurstof. Bevorder 
ha.regroel, verwyder sk!lfers. :i/6 per 
bottel, posvry. Kontant met bestelling. 
Die Boerewou, Posbu.s 75119, Johannes
burg. G14/6/50 

1\IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaa.J 

of aiekte en berate! u regmatige 
erfents GESONDHElD, ona beskik oor 
dfe mlddela en behandel aile slektea, 
akryf, lnllgting gratls.-Boere~eneeo
middele, l'osbus <l272, J ohannesburg. 

A/1/9/ 49 

Slek tes en kwale verba.n! Opera
ales vermy en gesondheid herstel. 
Waarom dan sal u Ianger Jy? Skry!, 
meld besonderhede, raadpleeg Die 
Boerevrou, Dus 71159, Johannesburg. 

(Nr. 2) 1/9/49 

BEIIANDELING GRATIS. - Ons Is 
daar so oortu ig van dat ons •n egte 
Su ld·Afrika&nse geneesmiddel vir Ru· 
maUek, Lendepyn, Heupjlg en verwante 
kwale ontdek het, dat ons •n gratis 
proefmonster aan enige lyer sal stuur. 
- Stuur 1/6 vir posgeld, ens., a.an: 
ANDREWS SE PYNPLEISTERS, Pos
bus 77:l, Pretoria. 26!7/50/li 

MARK AGENTE 
Kamerade AAndag! As june mfsklen 

•n ander agent ondersteun bet voordat 
ek begin bet, ka.n julie mos dnrem so 
af en toe julie besendings deel, of hoe? 
Merk julle besendlngs BellJ:ngan, U.T .H., 
dle Spoorwel! verkles dlt so. Plaas julie 
bestelllngs vir vrugtebome vroegtydig 
by SunriJie Nunerlee, l 'osbus 4 Nuwe· 
plaas. 19/4/TK 

VERVOERDIENS 
Vi r algemen.e 1carwe4werk en 
ook tJervoer tJan mense tf'ee in 

t~erbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus M • - Telefoon t-881115 

PAROW 

TE KOOP 
Patatranke.-Eersteklas sesmae.nde 

teen 7 I· per 80 pond sak. Coeie be
handellng gewaarborg.--G. S. Ter
bla.nche, l'os Ganna.kraal, Dls t. l\1ossel
baal. 6!9!8 

PLAAS TE KOOP 
l;;en plans te koop in Willowmore, 

32:l6 morge, omhein met jakkalsdraad, 
8 kampe, volop water, goeie welding 
vir skape, ba.ie Iande. Rlg navraag 
aan I . lll. Verwey, Pou-kop, Aberdeen. 

13/9/2 

VAN'S CONCRET E PRODUCTS 
(ED~lS.) BEPERK 

Olrekteure: 
P. W. J. van Heerden. 
P. G. van Heerden. 

Potgleterstraat 2:l8, 
h/v Pretorlusstraat, 

PRETORIA. 
Tel!Js (VIoer en Muur), Kombuls

opwa<~bakke (Terrazo en Vleklose 
staal), Vuurherdo, Septlese eenhede vir 
gesondheld, Pllare, Wasvate, Boners
en Loodgletersbenodigdhede, Staalrame, 
Verf, ens. 3/5/T.K. 

MEUBELS 
MEUBELS.- Beter meubels teen 

billiker pryse Babawaent11es, etoot-
karretjies, drlewlele, lfnoteums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalo~ms. Meld wawln u belangstel. 
-VlSSER-l'll EUBELS, Langatraat 179, 
Kaapstad. 3/12/ll 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die BerOflmdf 

Radlo-ingenieurs, Stasleweg, PAROW, 
verkbop en herstel Radio'e en Elektrfes~ 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlsltelt.e
aar.nemers. Foon 9-8435 

,.Besoek ons Tak In die Wandel· 
gang, Croote Kerkgebou, vll' RAdios , 
Elektrl~so 'l'oestelle en llfenbels. Skryf 
aan ons Posbestellfngea.tdeling, Pbll 
~lorkel, Posbus 2721, Kaapetad." 

~~r~~~.if"'.~ 

Was U Ook By Die 
Ossewaens? 

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

• Het u ook gesien tot watter hoogtes ons voll{ in staat 
is wanneer hy die verlammende en verstikkende 
partypolitiel{ opsy slmif? 

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

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

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

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

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

0

~~ lntekenvorm ~ 
N eem asseblief my naam op as intekenaar op _,Die ~ 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

B ier by ingesluit vind u die bedrag van .. . ... .............. . 

.. . .................. .. . vir di e eerste ... .... ..•.. ...... . . maande. 

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

P08ADRE8 .. . ........ ......... . ..... .. ... ...... .. . . ..... .... . . . ... . 

Handtekening. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/ 8 per halfjaar. 

Voeg aasebliet Kommlssle by plattelandse tjeks. 

BINNELANDER TREK 
AAN KORT SYRINGE 

M:nr. A. L. de J ong, Robertson, J Of 'n lyn hoof of tak is 
sk ryf: maak die tariewe vir boerde ry-

In u uitgawe van 6 deser het produkte geen verskil nie; na
ek deur aan te stip gcringc 1 tuurlik met die vooropgestelde 
bewys gelewer op watter wyse doe! om die twee hawestede 
die lonende spoorweg binne'and goedkoop te bedicn. Ons, binne
toe en nie-lonendc vrag hawe- landers, moet maar opdok vir 
stedc toe die binnelander die ingevoerde en in die hawestede 
drag laat dra. veu-vaardigde ware nadat ons 

Dit is nic net spoorvrag wat reeds al by die hawens besker
die binnelander laat buk nie. mings-doeaneaanslae betaal het. 
Die groothandel en die nywer- Ek herhaal my vraag of prys
hedc van die hawestede plaas indeks vir 9 groot en 9 klein
nie bestellings in die platteland dorpe nie ook vasgestel moet 
nie; die binnelandsc klcinhandel word nie. 
en die enkele nywerhede moet Hoe die Minister van Arbeid 
van di_e gr~othandel en nywer- dit gaan reg kry om aanmoe
hede m d1e ~awestede best?! digende lone te laat betaal, sal 
of hulle benod1gdhede deur du~ ek in my volgende brief be
poorte laat inkom. Ons, binne- handel. 
landers, moet dus skrywe, tele-

l.Soos Ons Lesersl 
Dit Sien 

noodlottige gevolge van hierdie 
verraad aan Europa word van
dag nie net in Europa nie, maar 
dwars deur die wereld en ook 
by ons waargeneem. 

Vandag is daar 'n uiters 
kritieke stryd teen die Kommu
niste in Korea aan die gang 
maar geen twee maande ge
lede nie het die Britse regering 
vir Ilya Ehrenburg, 'n lid van 
die Opperste Sowjet, toegelaat 
om 'n openbare vergadering in 
Trafalgar Square, Londen, toe 
te spreuk! 

Sal daar enige daadwerklike 
verset van die kant van Brit
tanje teen die Kommunisme in 
die komende botsing verwag 
kan word? Ek glo nie. 

grafeer en telefoneer. Brief- 8 •tt • H t 
porto is met 25% vermeerder; r l an Je e (vervolg van bladsy 5 kolom 3) 
'n telegram met 25% op die K • N b · d 
eerste twaalf woorde; die tele- OmmUniSme Og ewm en land. Sy enigstc 

groot oorweging na die neder-
foon, weet. al~al, is oor lang Steeds Bevorder laag van Frankryk was om teen 
afstande b1tterhk duur. I 'n inval langs die kus te waak, 

In my nywerheid was spoor- ., 
Vrag Po t t 1 t I 

.,Landman , Kaapstad, skryf: en sy vrees en planne is ter-
• r o, e egramme, e e- , p · · d .. b h 'd d d' 

foonoproepe, elektrisiteit, petrol d n .aar wek~ gelede IS ber1g ee ewaar e1 eur te ge-
en olie verantwoordelik vir 18% ?'t d1e A~e~1kaners en ver~l skiedenis. 
op my loonuitkeer; met 3% min- d1e Rep~bhkemse sen~tore, bate Die vierde feit is miskien die 
der loonuitkeer was k v'r Kaap ontstel IS oor Churchill se ver- besto weerlegging van almal. 
stad dus 15% agte/ M~t prys= klaring dat Britse fabrieke v!r Dit is naamlik dit, dat Brittanje 
toename in voornoemde staats- Rusland g~reedskap verv~ard~g presies dieselfde gedoen het as 
dienste is my opvolger slegter wat gcbru1k kan word m d~e Hitler, net op 'n groter skaal, 
daaraan toe. herstel van oorlogstenks. D1e op grond van dieselfde ver-

Amerikaners beskuldig nou vir skoning wat bulle in die geval 
VERWARRING Engeland dat hy oorlogsmate- van Hitler nie wou aanvaar 

Toe Staatsdienste min of meer riaal na Rusland en sy sate!- nie. Hulle het voortgegaan om 
normaal of konstant was, het liete versend. In hierdie ver- die een onsydige land na die 
die ondernemende man reeds band is dit miskien interessant ander binne te val met swaard 
in begripsverwarring verkeer. om kortliks na te gaan wat Brit- en vuur en altyd dieselfde Yer
Hoe verward is die begripsver- tanje sc hooding teenoor dio skoning as Hitler aangebie<l, 
moe van die alledaagse werker Kommunismc in die verlede naamlik dat dit noodsaaklilt 
as hy bemerk dat hy te min was. was vir hul veiligheid en dat 
aan lewensduurtetoeslag ont- In 1918 het Engeland die Wit- indien bulle dit nie doen nie 
vang om sy bestaan te beveilig? Russiese (anti-Kommunisticse) die vyand dit eerste sou gedoen 

Argumentshalwe ncem ons strydmagte in die steek gelaat het. Sirie (waar, om alles te 
aan dat 1945-spoorvrag normaal en daardeur gehelp om die bol- kroon, Fransman Fransman 
was. Toe was Taricwe I en IV sjewiste aan bewind te bring. vermoor het), 1\lesopotamie, 
tot op 'n gegewe punt 10/- en Met die Spaanse Burgeroor- Persie, Madagaskar, Algiers, 
5/- per 100 pd. onderskeidelik. log 1936, was Brittanje se hou- Marokko, Portugal deur middel 
Na die 44% toename staan die ding die van sogenaamde ,.nie- van die Azores - wat 'n Iys! 
Tariewe op 14/5 en 7/2~ teen inmenging". Dit het egter nie Diegcne wat Hitler se invalle 
'n toegelate bruto-wins van verhoed dat Britte in groot ge- goedgekeur het of ten minste 
40% vir die kleinhandel was die talle by die Kommunistiese vcrskoning daarvoor kon vind, 
winsbasis op vrag 4/ - en 2/-; .,Internasionale Brigade" aan- kan Brittanje nie vir dieselfde 
nou is dit 5/9 en 2/10~ onder- sluit nie. Een van hierdie ding veroordeel nie, maar dit is 
skeidelik. Dit moet die binne- Kommunistiese strydma,gte was seker - diegene wat Brittanje 
lander op die gegewe punt be- dan ook bekend as .,The Major se vuur en swaard-invalle reg
taal. Attlee Company" en mnr. Att- verdig, kan nie dieselfde ver-

Hoeveel mcer dra die binne- lee het spesiaal na Madrid ge- skonings vir Hitler weier nie. 
lander aan vragpr)'s by oor die gaan om saam met die Rooi Daar is slegs hiertlie verskil en 
taklyne, waar hoer tariewe geld. leiers daar die Internasionale dit is in die guns van laasge
Dio spoortrajek Robertson tot Brigade met dio Kommunistiese :noemde: Hy was die slagoffer 
en met Willowmore (ongeveer groet van die gebalde vuis te van die oorspronklike aam·al en 
400 my!) tel die stedelike blanke salueer. was gedryf tot selfverdediging 
bevolkings (volgens 1936-sen- Tot vandag toe is (afgesien op 'n drastiese skaaJ. HuHe was 
sus) 'n rapsie minder as 30,000, van die Sowjet) niemand meer die oorspronklike oorlogsver
terwyl die stedelike bevolkings vyandiggesind teenoor anti- klaarders en het die gevaar oor 
De Doorns tot en met De Aar Kommunistiese N as ion a a 1- hulself gebring. 
ongeveer 11,000 is. Laasgenoem- Spanje as die Attlee-regering Maar die oorlogskoors hct aile 
de bevolkings geniet hooflyn- nie. sedelike besef en ordentlike kon
tariewe Oaer) en eersgenoemde Gedurende Wereldoorlog II sekwentheid vernietig by die 
taklyntariewe (hoer). 

1 

was Engeland i!1 aile opsigtc grootste deel van ons volk, so-
HOOFLYN 'n getroue bondgenoot van die dat ons die jammerlike skou-

. . . Sowjet on anti-Kommunistiese spel moes aanskou het van 
Toe. ek 1J1 my ~oedamg~eld as Britte is by die honderde ge- saamgeperste gemeentes wat 

voorsJ~ter van die plaashke tak interneer. Miljoene ponde se die Here gcbid het om hulle 
van dlC kamers ~an koophandel oorlogsmateriaal is deur Enge- teen die bose dade van die 
vra hoekom die deurgaande land aan die Bolsjewiste ver- vyand to beskerm terwyl hul 
spoortrajek Kaapstad-Mossel- send eie leers presies dieselfde dade 
b~ai-Port Elizabeth ~aklyn~a- E~eland se grootste verraad gepleeg het, dikwels op 'n vee! 
ncwe laat bctaal en die. traJek aan Europa het egter teen die uitgebreider skaal en hardhan
Kaapstad-~e Aa~-Port El~zabeth einde van die oorlog gekom, diger wyse. 
hooflyntanewe els was die an~- toe die Duitsers reeds verslaan ·:+Die boek is verkrygbaar van 
woord, heel koelejties, dat d~e was. Toe het hulle saam met Sanctuary Press Ltd., 302 Vaux
hooflyn gaan oor De Aar me I die Amer.ikaners die poorte van I hall Bridge Road, London SWI, 

Mosselbaai nie. Europa vir die Kommunistiese England. 'n Britse poswissel 
Lords uit Asie oopgestel en (by ons poskantore te kry) van I toegelaat dat die Kommuniste 6/6 kan met die bestelling ge-

KRY I vir Oos-Duitsland beset (wat stuur word. Die boek ,Advance 
die Engelse en Amerikanw-s to Barbarism" deur A. Jurist, 

LIEWER U self kon gedoen het). Die 1 kan ook daar bestel word tee!l8/ -
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VIER· FEITE WEERSPREEK 
BEWERING DAT HITLER 

WERELD VVOU VEROWER 
Vier onweerlegharc f cite locnstraf die Brit!:!e hewering dat Hitler uit 

WU!:! op wereld,·erower·ing, ,·erklaar Peter H. Nicoll, die Engelse predikant, 
in "Y hoek Britain'!:! Blunder·.* 

Hy wy!:! daar·op dat Hitler nooit die weg van onderhandeling laat vaar 
hct nie, maar steeds 'n vreedsame oplossing probeer aanbied het vir die 
\ 'raagstukke waaroor by uiteindelik in oorlo~ gewikkel ge1·aak h et. Miin
chen bet dit in die et>rste plaas hewy~, en vir baie maande het hy met Pole 
onderbandcl en geplcit ,·oordat hy toegeslaan het. Brittanje aan die an
der kant hct Hitler sc hcroep om 'n algehele hersiening van die Vaste
landse onrcg en flatcr·!:! jare tevor·e botweg van die hand gewys. Selfs na
dat die oorlog al aan die gang was, het Hitler nie opgehou met vergeefse 
\ 'redesplcidooie nie. 

1\faar Brittnnje was daurop se beurt was bet by pre!>ies die
uit om Duit'!lantl te vernietig, 1 self de ding gedoen met dies<>lf
en die redeliksto voorstelltl is de doel. lUnar nou dut die Ge
,·erwerp. Jly bet die be!eid allieertle ' leer uitmekaar gejaag 
annvaar om om·oorwaardelike was en Hitler Pnrys as oorwin
oorgawe van Jlitler te eis, en uaar binnegetrek bet, is by vir 
afgesien van die immorele boog- 'n w~reldveroweraar uitgemaak 
bartigbeid <laarvan, moes by ge- met duiwelse ,·oornemen'!. '.Voor
weet bet tlat 'IO 'n belei<l I>uits- de kon sy boosaardigheid nie be
lund tot uiterstes sou dryf in skryf nic. Maar terselfdertyd 
"'Y poging om bomself te ~·er- het die Britte die weerlose 
dedig teen so 'n rampsalige lot. Franse vloot by Oran aangeval 

Vir Hitler was daar maar wat Hitler gespaar hct en 'n 
net twee wee om te volg en paar honderd Fransc seeliede 
geen dcrde nic: Hy mocs of koelblocdig vermoor. 
homself en sy groot volk nan • ONWEERLEGBAAR 
die voete nccrH~ van sy onvcr
soenlike vyande en toclaat dat 
huile Duitsland uitmokaar skeur 
en sy volk en land vir gcslagte, 
indien n1c vir altyd nie, ont
man, Of by mocs hul uitdaging 
aanvnar, hoc teensinnig ook al, 
en sy hele mag inwcrp om so 
'n misdadige oogmcrk tc ver
ydel. 

DODELIKE GE\' AAR 

Teen hicrdie tyd en na die 
verwcrping van sy plcidooic in 
die hcrfs van 1939 moes Hitler 
ten voile bewus gewccs het van 
die dodelike gevaar waarin hy 
verkcer het indien die Gcallieer
des die nodige krag kon ver
samcl om hul VEJrnietigendc oog
mcrke uit te voer. 

Nadat die lot ecnmaal gcwcrp 
wss, het Hitler voluit gegaan 
om die krasse oorlogsdocl van 
sy vyande te vcrydcl. Die oor
log met Pole hct 'n wereldoor
log gcword omdat die Gealliecr
de bcleid Hitler growing het om 
'n rigting van optrcde te volg 
wat die een volk na die andcr 
ingesleep het. Hy het soos 
enlgc ander vcrstandige per
soon geweet dat die tyd aan 
Engeland en Frnnkryk so kant 
was, want Brittanjc bet die sec 
behecr, en dlt aileen het sy 
hulpbronne onbcperk gemaak. 

Daar was vir hom net een 
weg oop en dit was om hard te 
slaan ongeag die volkercg <wat 
reedit klaar deur Brittanjc vcr
brcek was) indien hy 'n uit
eindelike nederlaag en al die 
tragedie wat dit sou mecbrlng, 
moes verhoed. Om hard tc kon 
slaan het cen ding verels -
die deurtog oor die Nederlnnde 
ten eindc die Gealliecrdc lc\)rs 
by te kom. Toe dit Brittanje 

Die bcstc manicr om hlerdie 
ongcrymde aanklag dat Hitler 
op die vernietiging van Enge
land en wereldverowcring sou 
uit gewecs het, te weerle, is 
om nan die Ieser vier onweer
lcgbnre feite voor tc 1~. Die 
ecrste - W AAROJ.\-1, indien dit 
Hitler 11e ware oogmerk was om 
Frankryk en Brittanje te ver
nietig, (hoewel dit bulle was wat 
hom aangeval bet) bet by dit 
nic binne die eerste agt mnande 
van die oorlog gedoen nie toe 
by 'n oorweldigende lug- en 
leermag gehad het en bier<lie 
eiland feitlik kon uitgewis bet? 

I>le tweede i"' dat, in plna11 
\ "Un verder teen Brittanje op te 
tree nadat hy Frankryk uitge
klop bet, bet llitler weereens 
om uetle geplelt. Soos by ge
sii bet, bet by vredesvoorwaar
de:. aangebied nie as 'n smcke
ling wat geen ander uitweg ge
hlul bet en gcvolglik geen bulde 
kon onh·ang ,·ir vredesoo~erke 
nie, maar as 'n oorwinnnar wnt 
nl die kaarte In sy band gehad 
bet en wat desondanks verre 
''an verowering of wrnak t~ be
gt>er, slegs ,·erlang bet dat bier
die onnodige oorlog gestaak en 
orde in Europa herstel sou 
word. 

Kan enigc normale en cerllke 
mens hierdic optrede van Hit
ler na Duinkcrke rym met 'n 
begeerte om Brittanje te ver
ower. laat staan nog die w~reld? 
En Brittanjc, wat nou in die 
hande was van die oorlogsug
tigste man in Europa Win
ston Churchill - het nog 'n 
keer die n:1nbod afgowys en 
voortgcgaan om dieselfde ou be
skuldiging teen die Duitsc Ieier 
te maak. 

Die dcrdc felt is dat allcs be-

NET 'N P AAR ITEMS 
om u in staat tc stel om ons Jlryse te vergelyk 

Boston Potlood-skerpmakers .. . .. . . . . . .. . . . @ liS/- elk 
Mercury Draadheg-masjicne .. . ... . .. . .. .. . @> 29/6 elk 

11 Dubbele Glas-Inkpotte ... .. . .. . ... ... ... .. . . .. @ 6/9 elk 
Afrolpapicr, 13 dm. x 8 dm. .. . .. . ... ... @ 7/- per Riem 
Tikpaplcr, 13 dm. x R dm. . .. ... ... . .. @ 7/8 per Riem 
Tikpaplcr, 10 dm. x 8 dm. . . . . . . . . . ... @' 5/7 per Riem 
Losblad Grootbockc - aile groottcs In voorraad, 

pryse vanaf U/5/-

Allc Kantoorbenodigdhedf? t·oorraflig - Dit 
sal u betaal om ll z:olg(!mle bestclling 

by ons te ploas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou 822, KAAI'STAD Telefoon 2-7071 

halwe Frankryk hardhandig te 
behandel of to annekscer, Hitler 
dit duidclik gestcl hct dat sy 
enigste oogmerk waarom hy 
hom onder beheer hou, .was om 
in voile beheer te wccs van die 
Franse kus met die oog op die 
vloot- en milit~re bedreiging 
van Britt.a.nje. Inderdaad bet 
by net die we11telike deel van 
Frankryk beset. Die matig
beitl van sy voorwaardes bet 
Petain en ander verstom. Bier
die voorwaardes moet vergelyk 
word met die wat deur die Ge
nlliet'rdes op 'n ~·erslane Duits
lnnd gele is. Ill dit 'n wonder 
dnt bulle tot die gevolgtrekking 
gekom bet dat <lie Nazi's groot
lik!! deur politiek e baat belas
ter is'! Hier was geen meedoen
lo~ en barbnar~te veroweraar 
nit', dog gematigde en redelike 
oorwinnaars wat uit hul oor
winning slegs veiligbeid vir bul
self begeer bet, en nadat dit 
verseker was, die billikste voor
wnardes vir blywende samewer
king met bul voormalige teen
~tanders gebled bet. 

DOEN SELFDE 

Die Vlchy-regering van 
Frankryk · wat natuurlik jare 
lank daarna deur die vyandc 
van Duitsland beskimp is - hct 
geweet en erken dat Hitler nie 
op verowerlng uit was nie, maar 
vir vrede CIJ\ geregtigheid en 
vir die vclllgheid van sy cie 

(vervolg op bladsy 4 kolom 5) 

rvilr, ~ewtitjt 
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SUID: AfRIKA 
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Merweville 
Gesellig 

se O.B.'s 
Byeen 

' 
Op die aand van 26 Augustus 1 soek om steeds op hoogte van 

bet die O.B.-kommando's van , aile O.B. leesstof te bly en 
Merweville bymekaar gekom om · wecreens te ondersook waarom 
die tradlsionele O.B.-dag tc h€11"- hullc ledc van hicrdle beweging 
denk. Die plek van samekoms I is sodat ons met meer ywer die 
was by die woning van die Kom- stryd vir ons idcnal kan voort
mandant en Kommandante, l sit. Hy bet gcs~ dat dit met 
mnr. en mev. Koos Theron. Die wccmoed is dat ons verneem 
motorhuis wat helder verlig en dat ons geliefde Kommandant 
gescllig met bankc ingerig was, en Kommandantc na wie die 
was dan ook stampvol van voor I kommando's d('IUr soveel jare 
tot agter. been opgesien het, die tuig nou 

Mnr. Theron het al die brand- necrlc. Vir ons sal hulle nog 
wagte en snder vriende teen- maar altyd Kommandant en 
woordig, asook die Generaal, Kommandante Theron bly. 
mnr. Hansie le Roux wat spe- Mev. M. Smit bet namens die 
sinal vir die golcenthcid oorge- vroue-kommando 'n afskeids
kom bet, bale welkom geheet boodskap tot mcv. Theron ge
en hom gevra om die verrigtinge rig. Sy het gewys op haar on
met gebed te open, waarna laas- , vermoeide ywcr en volhardlng 
genocmde in 'n beslclende rede deur al die jare heen. ,,Ons 
die lede van die kommando's het vcral haar bekwaamheid en 
aangcmoedig belt om die ideaal organisasie-vcrmoe bewondw, 
en strcwe van die O.B. getrou want aan hnar gocie reelings 
te bly. Is grotendcel die sukscs vsn 

Mnr. Theron het hierna 'n funksies en fccste wat bier In 
paar woorde tot die teenwoor- die verledc gehou Is, te danke." 
digcs gerig en daarop gewys Mev. Theron het ges~ dat haar 
dat dit nou ruim 12 jaar is dat dienste altyd v1r die O.B. be
by en sy eggenote die verant- skikbaar sal wces: ,Praat maar 
woordelikheid as kommandant net en ck sal daar wees." 
en kommandanto van die Mer- · Hierna is almal getraktecr op 
wcville-komm3.ndo's op bulle heerlike ko!fie en pannekoek 
skouers dra. Hulle voel op en poedings. 'n Moo! aantal 
hierdie tydstip dat bulle pick koeke deur clle dames bycen
wll maak vir jonger mense wat gebring, is opgev~il. Alles ln
scker nog mecr energie bet as gesluit, is d1e t.edrag van £21 
hulle wat reeds so 'n lang skof opgebring.-rKorr.) 
agter die rug hct. Hy hct mnr. 
Jannie Victor en sy eggcnote 2,097,249 skape en 897,591 
aangewys as die opvolgende beeste in bcsit van blankes is 
kommandant en kommandante. , in die jaar geeindig 31 Augus
Hulle het geantwoord dcur te tus 1949 in die Unie dood weens 
se: .,Waar dlo O.B. ons dicnste droogte, siekte en ongedierte, 
nodig het dnar mag ons nle 

1 

volgcns gegcwens vervat in die 
weier nic!" landbouscnsus. Droogtc aileen 

Mnr. Jannie Victor hct 'n was verantwoordelik vir die 
kort maar kragtige rede ge- l dood van 840,263 skape en 5,148 
voer. Hy hct brandwagte ver- beestc. 

Ook die ingewikkeldste reisplan, die 
uitgebreidste toer, word net so maklik as 'n 
plaaslike uitstappie, indien u die reelings 
aan die S.A.S.-toeristeburo oorlaat. En u 
het net een kantoor om te besoek, een 
betaling om te doen. 

Kaartjies, plekbesprekings, vir land-, 
see- of lugreise, maaltye en bcddegoed 
onderweg, hotelakkommodasie; die Toer
i~.teburo sal dit :lllcs vir u rd~l en u vrylaat 
om u reis te geniet. lndien u per Spring
bokdiens vlieg en u deur middel van die 
Toeristeburo u plek bespreek, dan sal 
hotelakkommodasie in die Verenigde 
Koninkryk vir u gereel word. 

Spreek u naaste Toeristeburo of Stasiemeester 

TJf~ 
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Derde Uniale Laertrek 
Gedurende die afgelope paar jaar h et ek altyd gevoel ·dat m oont

like politieke verwikkelinge in ons land bespreek en behandel moet 
word met inagneming van die tydelikheid en die on vasth eid van die heer
sende patroon van ons open bare lew e. V andaar ook die onsek erheid van 
sodanige besprekings en behandelings. Eers in die jongste tye h et daar 
gebeurtenisse plaasgevind wat 'n permanente en vaste patroon in die voor
uitsig stel, en ek glo derhalwe dat daar in die toekoms m et h aie groter 
sekerheid oor die politiek bespiegel sal kan word. 

In die eerste instansie was 
daar onsekerheid oor die toe
koms van die Verenigde Party. 
Dit was duidelik dat niks met 
die V.P. sou gebeur solank genl. 
Smuts leef en Icier van die Par
ty bly nie. Sy persoon was die 
magneet wat alma! onderdanig 
binne die perke van die Party 
vasgehou het. Maar wat sou 
gebeur as genl. Smuts sy kop 
neerle? Niemand het geweet 
nie. En dis hierdie onsekerheid 
wat die gevoel van tydelikheid 
en onvastheid ten aansien van 
die hele politieke patroon help 
skep het. 

Met die dood van genl. Smuts 
bet die dwingende magneet ver
dwyn. Indien daar iets met die 
V.P. gaan gebeur, moet dit on
getwyfeld in die eersvolgende 
maande plaasvind. l n dien niks 
plaasvind nie, gaan niks ge
beur nie en dan sal elkeen weet 
dat die V.P. onveranderd gaan 
voortbestaan. 

OPTIONELE SAl\IEWERKING 

In die tweede plek was daar 
onsekerheid oor die duursaam
heid en die opregtheid van die 
samewerking tussen die H.N.P. 
en die A.P. En geen helderheid 
kon ook oor die saak verkry 
word nie want die H.N.P. mocs 
noodgedwonge met die A.P. 
saamwerk anders kon dr. Malan 

Waarvoor 
Ons Geveg Het 

Die Britse maandblad,Peoples 
Post" waarsku sy lesers dat ons 
op die vooraand staan van nog 
'n groot golf inflasie. Soos die 
V.S.A. herbewapen en homself 
in gereedheid vir oorlog op 'n 
wereldskaal bring, sal prysc 
aansienlik daar styg (vgl. wol
pryse) met die onvermydelike 
rcaksie op pryse in Groot-Brit
tanje. Soos pryse opwaarts 
styg, sal onweerstaanbare en 
regverdigbare eise om hoer lone 
voor die dag kom. 

Hierdie ,visieuse spiraal" sal 
gou styg en dit sal supersonics 
styg. ,Dit is die prys vir ons 
kranksinnigheid om oorlog teen 
Duitsland in 1939 te verklaar 
om ,Pole te red'. Ons het nie 
vir Pole gered nie. Ons het nie 
onsself gered nie. AI wat ons 
gedoen het, was om vir Wall 
Street en die Kremlin - en die 
Uitverkore Volk te red." Aldus 
,Peoples Post". 

nie regeer nie. Maar as gevolg 
van die oorwinning in Suidwes 
het die H.N.P. oenskynllk onaf
hanklik geword van die A.P. en 
voortaan sal die nuwe optionele 
samewerking of gedy of krimp. 

Wat gaan gebeur ten aansien 
van die V.P. en van die sam e
werking tussen die H.N.P. en 
die A.P. weet ek nie. Ek weet 
ook n ie eers of iets inderdaad 
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gaan gebeur nie. Maar ek weet 
dat as iets ooit w il gebeur is die 
weg nou oop daa rvoor. In die 
onmiddellike toekoms gaan alle 
onsekerheid oor politieke aange
leenthede blykbaar verdwyn en 
gaan daar 'n blywende en vaste 
patroon ontplooi. 

VASTE PATROON 
Dit is teen hierdie agtergrond 

van die politieke patroon wat 
besig is om blywend en vas te 
word dat die derde Uniale Laer
trek van die Ossewabrandwag 
in Bloemfontein eerskomende 
November-maand gehou sal 
word. Aangesien die O.B. ook 
dee! uitmaak van ons land se 
veelvoudige politieke patroon sal 
die leiers van die beweging on
getwyfeld verplig wees om so
we! die plek van die O.B. in die 
patroon duidelik uit te stippel 
as om die rigting waarin die 
O.B. voortaan gaan beweeg on
omwonde te verklaar. 

O.IB. SE PLEK 
Wanneer die O.B. se plek in 

die politieke patroon uitgestippel 
word, sal bepaal moet word wat 
die houding is van die O.B. 
teenoor verwante en andersoor
tige politieke organisasies; en by 
die bepaling van hierdie houding 
sal hoofsaaklik neergele moet 
word watter optrede die O.B. 
gaan volg by geleenthede van 
toekomstige parlementere en 
provinsiale verkiesings. Wan
neer die Laertrek in November 
gehou word, sal die kongresse 
van die politieke partye reeds 
alma! agter die rug wees en die 
O.B. sal derhalwe in staat wees 
om sy houding te bepaal na 
aanlciding van die jongste be
sluite van die politieke partye. 

O.B. SE KOERS 
Wanneer die toekomsrigtlng 

van die O.B. verklaar word, sal 
daar, eerstens, rekening gehou 

Duitse Voorwaardes 
(vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

ming met daardie bevele en rig
lyne moet sorg dat Wes-Duits
land tot die laaste patroon ont
wapen moet word! 

SOLDAAT SE EER 

E n ten slotte is daar nog die 
steeds groter wordende vloed 
stemme wat eis dat die pad 
vooraf eers oopgemaak moet 
word vir die berstel van die 
Duitse soldate en offisiere wat 
op een voet met die ergste oor
logsm isdadigers gestel is en ter 
dood of tot gevangenisstraf 
veroordeel is. Een van bulle, 
wie se r idderlikheid bekend is, 
s it vandag nog agter tronkmure 
in Belgie sonder 'n skriftelike 
aanklag. 

En eindelik moet beklemtoon 
word dat geen konstruktiewe 
ekonomiese of militere bondge-

nootskap in Europa moontlik is 
sonder dat Duitsland se mede
werking met begrip en insig 
gewin word nie. Gebrek aan 
begr ip bet nog alte dikwels ge
lei tot die verstikking en ver
steuring van die proses van 
heropbou. Bewys hiervan is 
die feit dat veertig persent van 
die sestig- tot tagtigduisend 
Duitsers wat vir die Ameri
kaanse arbeidskolonies gcwerf 
is, geweier het om ligte wapens 
in ontvangs te neem of hulle in 
kasernes te laat stop. 

As bulle d ie Duitse soldaat 
vir die verdediging van E uropa 
wil wen, sal b y opgeneem moet 
word as gelykwaardige vennoot 
in die Europese verband en 
idee. Nogtans oorbeers die 
,ohne m icb" d ie oor wegende 
meerderheid van die volk. 

moct word met die blywende 
en onveranderlike beginsels 
wat die O.B. voortdurend bely, 
en tweedens sal daar rekening 
gehou moet word met die eise 
van die tyd, sodat die klem ge-
16 kan word op die dringendste 
beginsels - want dit is hoof
saaklik terwille van hierdie ~
ginsels dat die onmiddellike 
stryd gevoer sal moet word. 

DIE LAERTREKKE 

Die eerste Uniale Laertrek van 
die O.B. wat in Bloemfontein ge
hou is, het in die teken gestaan 
van die verbitterde broederoor
log wat destyds teen die bewe
ging ontketen is en die bespre
kings het vernaamlik gegaan 
oor die handhawing van die Os
sewabrandwag. Op hierdie eer
ste laertrek het die O.B. sy be
slag gekry as die omvattende 
volksbeweging wat hy vandag 
nog is. 

Die twecde Uniale Laertrek 
van die O.B. wat ook in B loem
fontein gehou is, het in die te
ken gestaan van die magteloos
beid en die verdeeldheid van ons 
volk en daar is die gewilligheid 
van die O.B. onderstreep om 
met mede-Afrikaners en 
met mede-Afrikanerorganisasies 
saam te werk in belang van 
groter eenheid. Daar is ook die 
O.B. se voorwaarde vir sodanige 
samewerking gestel, nl. behoud 
van identiteit. 

HER SKEPP ING 
En nou word die derde Uniale 

Laertrek van die O.B. gehou -
weer in Bloemfontein en wei op 
7 en 8 November. Op watter 
groot behoefte van ons tyd gaan 
hierdie laertrek die klem laat 
val? Ongetwyfeld op daardie 
beboefte wat reeds in 1942 deur 
wyle genl. J. B. M. Hertzog 
aangedui is en wat vandag, op 
d ie vooraand van 'n wereldoor
log teen die k ommuniste en hul 
leers tellings, besonder dringend 
geword bet, nl. die h erskepping 
van die grondslae en instellings 
van d ie staat en die maatskap
py. 

En dit is ongetwyfeld vir hier
die herskepping dat die O.B. in 
die jare wat voorle gaan veg. 

VE RR ASSING 
Ek wil geen geheime verklap 

nie, maar ek dink ek mag se 
dat daar 'n aangename ver.ras
sing wag vir die laergangers in 
Bloemfontein. D ie verrassing 
het te doen met verskeie manne 
en vroue - wie se name ek 
voorlopig nie sal noem nie -
wat in die verlede vername en 
belangrike strydrosse van die 
O.B. was en wat terugkeer om 
hul eertydse bedrywighede voort 
te sit. 

Britse Minister 
Wil Ver~enging 

Afdwing 
D ie Britse minist~r van k olo

nies, J ohn Dugdale, bet opskud
ding in T a nganjika veroorsaak 
omdat by uit sy pad gegaan het 
om r assevermenging te eis. H y 
bet geweier om f unksies by te 
woon indien nie-bla nkes n ie ook 
u itgenooi wor d n ie. Dit bet aan
leiding gegee tot ' n krasse aan
m erking van een van die inwo
ners op 'n onthaal met die ge
volg dat die m in ister d ie par 
tytjie verlaat h et en geweier bet 
om verder blankes a mptelik te 
ontmoet . H y het sy samespre
kings beperk tot die leiers van 
na turelle, Indiers en Arabtere. 

CRADOCK Sf O.B.'s 
BE.WE.E.G WE.E.R 

Vir die eerste keer se<lert die algemene verkiesing van 
1948 het die O.B.'s van Cra<lock weer byeen gekom op Sater
dag, 9 September, met die doel om weer opnuut kontak te 
maak n a 'n tydperk van stilswye, en om weer die republi
keinse stryd van die O.B., met nuwe vasberadenheid voort 
te sit. 

Ledc was aangese om hulle • eindig groot besieling en be
kosmandjies te pak en hulle Jangstelling by die aanwesige.s 
aan te meld op die plaas van verwek. 
mnr. en mev. (genie.) Max Sy uitstalling van handge
Michau te Plankfontein. On- maakte artikcls, wat deur hom 
geveer 65 ledo het opgedaag. en ander politiekegevangenes in 

Genoeg verversings, wors en die werkswinkels van die Sen
braaivleis is deur die lede ver- trale Gevangenis, Pretoria, ver
skaf, wat onder toesig van vaardig is, het groot belangstel
mev. Michau en haar gewillige ling en be-wondering genict. 
helpers, smaaklik en gratis aan Ons wil dank betuig aan die 
die aanwesiges bo:iien kon word. bo-gemelde hoer offisiere vir 

Die tyd het eenvoudig te gou hulle kragtige en besielende 
verby gesnel, terwyl ons Jeug- redes. 
veldkornet met behulp van In gevolge 'n oproep van mnr. 
mnre. Mulder en Du Preez die Fanie Bekker is in 'n omme
aanwesiges vergas het met op- sientjie die bedrag van £45/11/6 
geruimde bocr€1musiek en volks- ingesamel as vrywillige sken
liedere, waaraan ook d1e ledc kings - alles was gratis bedien. 
deelgeneem het. -(Korr.) 

Ons was besonder dankbaar 
vir die teenwoordigheid van die 
Gebiedsgeneraal, mnr. P. J. 
Botha van . Somerset-Cos, die 
Generaal, mnr. Fanie Bekker, 
en lede van Tarkastad, en die 
Generaal, mnr. Fanie Marais van 
Hofmeyr, wat die lang afstand 
moes afle om die geselligheid by 
te woon. 

Dan was ons in besonder dank 
verskuldig aan 'n ou kameraad 
en politiekegevangc-ne, ,of 
tronkvoel soos buitestanders 

TE LAAT VIR 
KLASSIFIKASIE 

TE KOOP 

Ek bet •n beperkte hoeveelheld H.K. 
Hoog krulslng Karakoel ramples op 
hande. As u belangstel skryf aan 
ondergenoemde adres.-D. J. G. Steen
kamp Jnr ., Wltputs, P.K. Van Wyks
vlel. 20/ 9/2 

dit sou wil noem." Sy ver- t .. DIE o.B." word gedruk deur Pro 
tellings van persoonlil{e onder- Ecclesla Drukkery, Stenenbosch, vir 
vindings en avonture saam met dte etenaars en ultgewers: VOORSLAG 

(Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 
ander kamerade in die tronke I 703, Posbus 1411, Kerkpletn, Kaap
en interneringskampe, het on- stad. 

LAURITZ 
MILCHIOil 

HEINRICH 
'C:HLUSNUSS 

~ .. Rembrandt is 
tfenMeesterstuk" 

se 
LAURENS BOGTMAN 

Wereldberoemde Nederlandse Bariton 

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

Schlusnuss en Alessandro Ziliani. 
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Dr. E. ~ 
Naturellel 
koning o 
Minister 
gende go 
neer die 
G. B. van 
die jaar 

Die bel 
kringe bJ 
Jansen w 
die volks 
by geleeJ 
groot fee~ 
Voortrekli 
erkenning 
onpartydi~ 

Mev. J' 
de figUUl1 
aan sy h1 
grootliks 
jare na 
een van 
die Nasio 
vaal gel 
sterk rep 

Die OOll 
afgelope 
gunstige 
dat genl. 1 
sige Iandi 
weskus 
en die h 
gel het. 
se verb 
ruk die 
uit die s 
winning 
In voorul 
of Ruslan 
is egter 
gerig is 
herstel. 




