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OM WIE TE MISLEI? 
Slegs enkele maande nadat president Truman met 

groot stelligheid beklemtoon bet dat ooreenkomste met 
Rusland nie die papier werd is waarop dit geskryf is nie, 
het hy in samewerking met Churchill, wat 'n verkiesings
belofte het om af te sluk, aangekondig dat nuwe pogings 
aangewend sal word om die vrede te bewaar: samespre
kings sal met Josef Stalin gehou word. 

Voor'bereiding op 'n atoomoorlog is 'n sware verant
woordelikheid wat op politici rus, en daar sal seker weinig 
mense wees wat nie aile moontlike pogings tot 'n skikking 
in belang van wereldvrede sal verwelkom nie. Maar ons 
vrees dat nog Churchill nog Truman enige hoop op 'n 
skikking met Stalin het. Dit was nie so lank gelede nie 
dat Churchill en Truman se voorganger, Roosevelt, bulle 
op konferensies verlustig het in ,premier" Stalin se 
gesellige humor en skoppende vodlm. Plegtige ooreenkomste 
is daar met ,premier" Stalin aangegaan wat met groot 
diplomatieke gebaar wereldkundig gemaak is. Ons weet 
nie van een enkele punt uit daardie ooreenkomste wat 
vandag vir die Weste aangestip lmn staan as 'n wins nie. 
Stalin bet die wereld gewin en die ander bet sodanig selfs 
die siel van hul volke in die proses verloor dat sowel 
Amerika as Engeland nog baie tyd nodig sal he om die 
kommunistiese groeisels in hul hoogste binnekringe uit 
te suiwer. 

PONTEOORVO 

Onderwyl Stalin rondom die konferensietafel sal 
beraadslaag oor ontwapening en die onmoontlikheid om dit 
te kontroleer, sal prof. Pontecorvo, wat uit Louden met 
aile geheime weggeloop bet, in Rusland besig wees om 
Stalin se hewapening te bekroon met die waterstofbom. 
Bronne wat in 1949 maande vooruit voorsoel bet wanneer 
Rusland sy eerste atoombom sou ontplof :.._ en tot op 'n 
maand korrek was - voorspel nou dat Pontecorvo in 
.Juliemaand aanstaandc jaar sy eerste waterstofbom met 
'n besondere metode op die proef sal stel, en dat daarmee 
'n groot voorsprong vir Rusland bewerkstellig sal word. 
Daar word trouens deur ingeligtes beweer dat die Russe 
doelbewus nog vir 'n twaalf maande probeer tyd wen in 
die vaste oortuiging dat die Russiese bewapening en voor
bereiding beter vorder as die van Am erika: 

,Rusland hoop om gedurende die volgende twaalf 
maande 'n groter voorsprong oor Amerika te behaal 
as wat hy sou he indien oorlog nou uitbreek. Daar 
word ook gemeen dat die bewapening van Russiese 
satelliete die vordering van die Wes-Europese bewape
ning ver oorskadu," lui 'n gesaghebbende mededeling. 
As verder nog die rewolusionere oogmerke van die 

base in die Kremlin in aanmerking geneem word - die 
vernietiging van die Westerse state en niks minder nie
dan moet dit duidelik wees dat enige konferensie met 
Stalin net so min vrugte in die rigting van vrede sal 
afwerp as die konferensie van Potsdam waar Stalin die 
loflike taak van ,demokratisering" en ,heropvoeding" 
van die Duitsers in sy besettingsgebied aanvaar het. Die 
met artillerie-bewapende ,polisiemag" van Oos-Duitsland en 
die honderdduisende marsjerende kommunistiese jeug wat 
teen die Weste jon, getuig vandag van die deeglikheid 
waarmee Stalin sy verpligtinge nagekom bet. 

HY WAAG DIT NOG? 

Dit verbaas 'n mens dat Churchill, na sy kolossale 
uitlewering van die Weste aan Stalin rondom die konferen
sietafels van Teheran en Jalta - waar selfs Pole, om 
wie se ontwil Brittanje die oorlog begin het, in Stalin se 
rooi sak gestop is - nog die vrymoedigheid ka:n be om 
van konferensies te praat. Wat kan die Weste baat by 
'n konferensie met Josef Stalin wie se woord, volgens 
Truman self, nie die pa.pler werd is waarop dit geskryf 
word nie? Kan bulle hoop om tyd te wen daannee? Maar 
Stalin sal nie gesels as hy nie self begerig is om tyd te 
wen nie. En tyd,, veral onbepaalde tyd, is beslis aan 
Stalin se kant solank die Westerse Iande nie daarin slaag 
om 'n oplossing te '\.ind vir bulle ekonomiese kweiJinge nie. 

Om te hoop dat Stalin ooit oorreed sal word vir 
'n waterdigte stelsel van ontwaping na al die ervarings 
op die V.V.O. met Wisji'nski se berugte ,nee," is meer as 
naief. 

Die enigste moontlike oogmerk van die W esterse 
politici kan maar net propagandisties wees - 'n soort 
teenvoeter vir Stalin se vredesoffensief. Maar om wie 
daarmee te vang? Die volke agter die Ystergordyn wat net 
te lees en te boor kry wat Josef Stalin :!S bevorderlik \ir 
bul goeie gedrag beskou? 

Die enigste mense wat deur hierdie set mislei kan 
word, is die Westerse volke self, aan wie op die een 
oomblik gese word dat Stalin 'n christelil<e demokraat is 
aan wie se goeie sorg die ,heropvoeding" van twintig 
mlljoen Duitsers toevertrou kan word, en dan die volgende 
oomblik dat Stalin se woord nie die papier werd is waarop 
dit geskryf wor<l nie, om dan direk daarna •n ooreenkoms 
met Stalin voor t.e hon as die redding \an die wereld. 

As bewapening 'n gevaar vir c1ie wereld is, nog veel 
meer is dwase politiekery - veral as 'u Oosterse diktator 
die teenstander is en nie 'n W esterse }lartypolitikus nie. 
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Van die Os op die E.sel 
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Toe daar aangekondig is dat 
daar 'n algemene verkiesing in 
Brittanje gehou gaan word, het 
ek gewonder watter houding die 
Engelse Volksbeweging ten aan
sien van die verkiesing gaan in
neem. Daarom het ck met be
Jangstelling hul verkiesingsbeleid 
afgewag, El{ is nie teleurgestel 
nie. In die amptelike mondstuk 
van die beweging is ondubbel
sinnige Ieiding aan die lede ge
gee. 

Ek is seker daarvan dat dit 
my Iesers - die meeste waarvan 
aan die Afrikaanse Volksbewe
ging behoort - sal interesseer 
om te weet watter houding die 
Engelse Volksbeweging teenoor 
'n partyverkiesing ingeneem het. 
Derhalwe gaan ek daaroor ge. 
sels. 

Die Engelse Volksbeweging 
het nic aan die verkiesing deel
geneem nic - nie omdat die be
weging nie aan vcrkiesings wil 
deelncem nie, maar omdat hy 
nog nie sterk genoeg is om 'n 
indrukwekkende vertoning te 
maak nie. In Maart 1949 het die 
beweging aan 'n toetsverkiesing 
deelgeneem en vyft!en persent 
van die uitgebragte stemme op 
hom verenig. Hierdie persenta
sie beskou die leiers van die be
weging egter as tc klein om deel
name aan 'n algemene verkieslng 
te regverdig. 

Die Ttveeparty-stelsel 
In Brittanje is die stel van 

kiesafdeling - verteenwoordiging 
in swang wat hoofsaaklik aan die 
groot partye verteenwoordiging 
in die parlement gee. Op die 
vasteland van Europa word die 
stelsel van proporsionele ver
teenwoordiging toegepas wat ook 
verteenwoordiging deur kleiner 
pa.rtye toelaat. 

Suid-Afrika volg natuurlik die 
Engelse stelsel, want die Engel
se het vanselfsprekend hul eie 
stelsel na Suid-Afrika uitgevoer. 
Daarom sit ons ook opgeskeep 
met die sogenaamde tweeparty
stelsel. In ons land verrys derde 
partye egter periodiek want die: 
nasionale regeringspartye smelt 
altyd saam of maak altyd koa
lisie met die Sap-opposisiepartye 
en dan ontstaan daar 'n nuwe of 
derde nasionaalgesinde party om 
die pick in te neem van die oue: 
wat versap het. 

Volgens die proporsionele stel
stel luy elke beweging of party 
'n aantal verteenwoordigers in 
die parlement wat in dieselfdc 
verhouding staan tot die total£ 
aantal parlementslede as wat 
die uitgebragte stemme op die 
party of beweging staan tot dir 
totale aantal uitgebragte stem
me in die verkiesing. Op hierdic 
manier kan die groot partye nie 
die klelntjies uitroei en absolute 
partydiktature vestig nie. 

Tydens die jongste verkiesing 
in Brlttanje het die Konserwa
tiewe Party 48 persent van die 
stemme gekry en die Arbeiders
party 49 persent. Dit beteken 
glad nie dat 48 persent van die 
Britse kiesers ten gunste van die 
Konserwatiewe Party is en 49 
persent ten gunste van die Ar
beidersparty nie. Dit beteken 
net maar dat 97 persent van die 
Britse kiesers net tussen die 
Konserwatiewe en Arbeiderspar
tye kon kies. 

Pro porsionele 
V erteenwoordiging 

In die vorige verkiesing het 
die Liberale Party 10 persent 
van die stemme gekry en 9 setels 
verower; in die afgelope verltie
sing het die Liberale Party slegs 
2 persent van die stemme gekry 
en tog nog 5 setels verower. Dit 
is egter heeltemal verstnanbaar. 
In die vorige verkiesing het die 
Liberale Party baie setels bc
veg waardeur die party se ondcr
steuners in bale kiesatdelings 

vir kandidate van die party kon 
stem. Vandaar die 10 persent 
van die stemme. In die jongste 
verkiesing het die party slegs in 
'n klein aantal kiesafdelings 
kandidate gestel, met die gevolg 
dat hy maar 2 persent van die 
stemme gekry het. Sy ander 
Iede moes noodgedwonge vir of 
die Arbeidersparty of die Kon
serwatiewe Party stem. 

Dit alles om te verduidelik dat 
'n organisasie, onder die kies
afdel!ngstelsel, 'n groot persen
tasie van die stemme op hom 
moet verenig om enigsins 'n in
drukwekkende vertoning te 
maak by 'n verkiesing. 

Onder 'n stclsel van propor
sionele verteenwoordiging sou 
die Konserwatiewe en Arbeiders
partye bes moontlik niks meer 
as 65 persent van die stemme 
gekry het nie. En dan sou die 
Volksbeweging met sy 15 persent 
stemme ongetwyfeld sy 90 ver
teenwoordigers in 'n parlement 
van 625 lede gehad het. 

Maar onder die Britse twce
partystelsel is dit nie moontlik 
nie. 

Beste Gebruik Van 
Die Kruisie 

Die Engelse Voll{sbeweging 
het, tweedens verklaar dat hy 
geen belang stel in die rusie tus
sen die politieke partye nie. Dit 
maak vir hom nie saak watter 
een van die partye wen nie. 
Hulle is soos finkel en koljan
der, die een is soos die ander. 
Die keuse tussen 'n Konserwa
tiewe partyregering of 'n Arbei
ders partyregering is hoege
naamd nie Iewensbelangrik vir 
die Engelsman nie. Dit is wei 
Iewensbelangrik vir die Engels
man om te \'erseker dat Brit
tanje lid word van die Verenigde 
State van Europa en as sodanig 
ingeskakel word by die Euro
pees-Afrikaanse ekonomiese en 
politieke belangesfeer. 

Daarom roep die leiers van die 
Volksbeweging al die lede op 
om hul stemme te gebruik vir 
die bevordering van hierdie le
wensbelangrike doe!. En die 
metode om dit te doen is om vir 
die kandidaat te stem wat op 
alma! of op die meeste van die 
volgende vrae bevestigend ant
woord: 

{1) Is u ten gunste van stappe 
om die vereniging van Europa 
tc bevorder? 

(2) Stem u saam dat Duits
Iand, Italie en Spanje gelyk. 
waardige Iede van die Europesc 
Unie moet wees? 

(3) Is u ten gunste van 'n 
Europese leer waarin aile Euro
peers gelykwaardig sal wees en 
wat ook Engelse soldate sal be
vat? 

(4) Is u ten gunste van die 
skepping van 'n Europese par
lement wat vryelik deur aile 
Europeers verkies sal word? 

(5) Stem u saam dat 'n op
permagtige Europese regering 
uiteindelik saamgestel moet 
word? 

Indien lede van die Engelsc 
Volksbeweging hul stemme uit
bring op kandidate wat bevesti
gend antwoord op hierdie vrae 
of op sommige van hulle salver
sel{er word dat die maksimum
aantal volksraadslede verkies 
word wat hulle verbind om steun 
te verleen aan die enigste saak 
- die vereniging van Europa -
wat werklil{ lewensbelangrik is 
vir ell~e Engelsman. 

Genl. De Gaulle se Franse 
volksbeweging en genl. Papagos 
se Griekse volksbeweging het al
reeds skouspelagtlge verkie
singsoorwinnings in hul onder
skeie Iande behaal. In ander 
Em·opese Iande bet die volks
bewegings ook wonderlike op
gang gema.ak. Ek sien uit na 
die dag wanneer ook die Engelse 

en boweal die Afrikaanse volks
bewegings net sulke moo! ver
kiesingsoorwinnings sal behaal. 

Moet Die 0.8. 
Tweetalig Wees? 

Een van my lesers uit Mur
raysburg, skryf onder die naam 
,Prakties" soos volg: 

,.Graag sou ek van jou wil 
weet waarom die Engelse bur
gers van ons land dan altyd net 
oorgelaat word vir bearbeiding 
deur die jingo-pers. Dit het 
nog nooit 'n nasionaalgesinde 
blad geluk om staande te bly 
net op die ondersteuning van 
Engelssprekende intekenare en 
in weerwil van die boikot van 
die Engelsgeorienteerde besig
hede nie. The S.A. News, The 
Interpreter, en ander moes voor 
die boikot swig. 

,Aan die anderkant, hoe kan 
ons Engelstalige medeburgers 
dan ons standpunt leer en ver
staan as hulle niks van ons hoor 
nie? Sou dit nie vir Die O.B. 
moontlik wees om, s@, ses uit
gawes per jaar in Engels uit te 
gee en gratis te versprei nle? 
Ek is daar seker van dat die 
lesers van Die O.B. graag die 
opoffering elke tweede maand 
sal maak. 

,Indien die poging slaag en 
voldoende Engelslesende inte
kenaars verkry word kan Die 
O.B. mos as 'n tweetalige blad 
uitgegee word. 

,Hoe voel jy oor die saak? 'n 
Mens kan mos nie 'n nooi llet
kry wat jy nooit ontmoet het 
nie; en dan nog te meer as sy 
altyd swartgesmeer word deur 
jou kennisse wat haar nie ken 
of nie wil ken nie. Daardie 
nooi is die Republiek. 

Toelaatbare 
Plaasverbeterings 

Voorts skryf my Ieser ook oor 
inkomstebelasting. Hy se: ,In 
die Inkomstebelastingwet word 
die boer toegelaat om dertig per
sent van sy inkomste op verbete
rings uit te gee. Hoe hiervan 
misbruik gemaak word is verba
send. 

,Ek kom eendag by 'n vriend; 
toe het hy daar 'n groot skuur 
vol draad, pale en windpompe. 
Sy plaas is egter heeltemal toe
gekamp. Maar dit is waarheen 
sy dertig persent gegaan het. 
Later het hy dit weer teen ge
weldige profyte verkoop met die 
opgang van pryse. Onnodlge 
verbeterings word dikwels ge
maak om die dertig persent in 
te werk. 

,Ons regerings is so lief om 
kommissies aan te stel. Hoe sou 
plaasverbeteringskommissies van 
vier boere en die magistraat as 
voorsitter wees om te bepaal of 
verbeterings toelaatbaar is of 
nie; maar slegs toelaatbare ver
beterings durf afgetrek word. 
Dit is tog nie alleen in belang 
van die boer nie, maar ook van 
die land. Om geen verbeterings 
toe te laat nie sou fataal wees 
aangesien dit vooruitgang sou 
omsit in agteruitgang." 

Sonder Politieke Tuiste 
Dit is merl{waardig hoeveel 

Engelssprekende Afrikaners in 
ons land is wat glad nie 'n poli
tieke tuiste het nie. Die meeste 
Afrikaanssprekende mense Is 
geneig om sommer aan te neem 
dat 'n persoon die Verenigde 
Party ondersteun as sy huistaal 
Engels is. Dit is egter hoege
naamd nie die geval nie. 

Ek het opnuut onder die in
druk van hul tuisloosheid gekom 
terwyl ek onlangs 'n baie inte
ressante gesprek met 'n Engels
sprekende onderwyser gevoer 
het. Ek het hom toev~llig in 
die trein ontmoet en om die tyd 
te verwyl het ons aan die gesels 
g craak. 

Hlerdle onderwyser vertel vir 
my dat hy aan geen politieke 
ps.rty behoort nie want ,ek stem 
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CHURCHILL SE SWAARD 
KAN VERVAL NIE KEER 

ISRAEL ONTDUIK 
EI{SODUS 23 : 11 

Die Britse Ryk is deur die swaard opgebou en sal voortbestaan deur 
die swaard - dit is Churchill se standpunt. Churchill het natuurlik ver
geet dat die tyd om met die swaard te regeer vir Engeland vir goed verby 
is. Engeland gaan te gronde, nie om dat Attlee die spyker in die doodkis 
vir Engeland is nie, maar omdat Churchill die kommunisme, die Asiatisme, 
na Europa gebring het. 

As 'n getroue vriend van B. Baruch, die keiser van Kapitalisme, was 
Churchill gewillig om die bevel in sy sak te dra: Duitsland moet vernietig 
word. 

het Churchill ,sterk" g~oel en 
nadat Belgie en Frankryk oor
gegee het, het by ,aileen" teen 
die nooit plaasgevonde ,,terrible 
onslaught" (vreeslike aanval) 
gestaan. 

OPVOLGER 

heersende omstandighede makli
ker kan geskied as 'voorheen.'' 

Hierdie politick het gelei tot 
die uitdrywing van 15 miljoen 
Duitsers uit hul tuistes-. 

VAL UITEEN 

Hoe die Jode dit reg kry om 
'n Bybelse voorskrif ,uit te 
voer" sonder dat hulle dit na
kom, blyk uit 'n bcrig in die 
Cape Argus wat meld dat die 
Joodse teo!oe voor 'n groot 
vraagstuk te staan gekom het 
in hul nuwe jaar wat op 1 
Oktober begin het. Dit is die 
jaar 5712 van die Joodse jaar
telling en dus deelbaar dcur 
sewe. In Eksodus 23, verse 10 
en 11 word die Jode beveel om 
hul land elke sewende jaar te 
Iaat rus en nie te bewerk nie. 
Volgens die Joodse wette mag 
selfs nie eens die lemoene van 
'n boom gepluk word nie. 

Die Joodse regering meen dat 
as hierdic wet vanjaar nagekom 
word, dit Israel te gronde sal 
rig op ekonomiese gebied. By 

Churchill was van mening 
dat as hy Duitsland en Oosten
ryk, d.w.s. Europa, vernietlg, 
daar dan niemand meer sou 
wces wat teen Engeland kon 
kompeteer n:e. Maar ons sien 
dat Engeland oolt sonder die 
Duitse kompetisie bankrot gaan. 
Ten aansien van 'n verlies van 
£100,000,000 per maand in Enge. 
land se handelsbal&-ns, daag die 
vraag op of dit vir Engeland 
noodsaaklik was om 6 jaar ge. 
lede Duitsland te verwoes? 

Baruch en Churchill het 
groot vriende geword. En 
moontlik as gevolg hiervan het 
laasgenoemde sy toestemming 
gegee dat sy dogter met 'n JooJ 
kan trou. 

Maar sedertdien is die Britse I die wet moes dus verby gekom 
Ryk beslg om uiteen te val _ word sonder om dit te verwerp. 

Die ministerie van godsdiens
tige sake het toe op die vol
gende plan besluit: 

Dit was Baruch wat aan 
Churchill belowe het dat Ame
rika &-an die kant van Engeland 
in die oorlog sal stap. (Hy 
het dalk ook die vernietiging 
van Engeland in gedagte ge. 
had?) 

Op grond van hierdie belofte 

Vir die ontwil van die vriend
skap het Churchill dan ook die 
aanbod van Rudolf Hes.s, om 

deur die swaard. 
B~rma. is weg; die toutjie wat 

lndie, Pakistan en Ceylon aan 
Engeland hou, is bale dun; I Volgens 'n kamtige verkoops. 
Egipte veg vir sy vryheid; Ier- transaksie is alle landbougrond 
land stel sy eise ten opsigte van 
'>Y geroofde gebied; Persie laat 
hom nie meer deur Eng:eland 
as 'n slaaf uitbuit nie: Suid. 
Afrika ruk aan sy boeie; die 

aan 'n Arabier met die naam 
Mahmoud op plegtige wyse op 
die berg Sion ,,verkoop.'' Dit 
beteken dat die ,Sabbatsjaar" 

volke van die l'liddellandse See, nie nagekom hoef te word nie 
die Spanjaarde, die Grieke, die en di:e hele Israel kan voort-
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Turi'e wil met Engeland niks gaan om hul grond _ wat uou •Eau "• Colegne i 
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<Vervolg van bls. 2.) 

nie met een van die bestaandt 
partye in aile opsigte saam nie." 
Hy s~ dat hy nog nooit sy ge
wete sal verkrag om lid te word 
van 'n party terwyl sy verstand 
en sy gevoel in opstand kom teen 
d!e enge kleinllkheid van die 
party se benadering van land
sake. ,Trouens", se hierdie on
derwyser, ,ek is vies vir alle 
partye." (,Fed-up" is die woord 
wat hy gebruik het). ,Ek sal nie 
lid word van enige politick( 
party nie, want ek is nie bereiC' 
om enige party se ,yes-man' te 
word nie. Ek wil die vryheid 
behou om vir myself te dink en 
te glo wat ek wil." 

Ek het natuurlik dadelik vii 
hom begin vertel van die volk
staat of die partylose staat en 
hierdie ideaal so mooi as wat ek 
kan aan hom verduidelik. My 
treinmaat het aandagtig en met 
belangstelling geluister en ek 
kon sien dat ek hom diep tref 
toe ek die stelling maak dat slegs 
in die partylose staat sal Boer 
en Brit tot een volk, met t'it'in 
trou, saamgroel. 

Steun Die Front Teen 
Partye 

Hy het aan my gese: ,Jy het 
ongetwyfeld 'n bale interessante 
standpunt uiteengesit. En as 
jou idees prakties toegepas kan 
word sal dit uitstekend wees. 
Maar hoe kan dit? Jy is maar 
een man en al ondersteun ek 
jou ook, bly ons nog maar net 
twee mense." Toe ek vir hom 
se dat ek nie my eie wysheid 
verkondig het nie, maar wei die 
Ossewabrandwag s'n en dat ons 
twec nie aileen daarvoor staan 
nie, maar dat dulsende O.B.'s 
dwarsoor die land ook daarvoor 
pleit, het die Engelssprekende 
onderwyser nog 'n keer oor die 
saak begin dink. En toe ek vir 
hom vertel dat die O.B. nou 'n 
anti - partypolitieke beweging 
gaan opbou ten einde te sorg 
dat die broodnodige staatsher
vormlngs In ons land uitgevoer 
word, het hy my spontaan ver
seker dat hy so 'n front sal on
dersteun - a! sou hy dit dan 
maar net by die stembus doen, 
het hy bygevoeg. 

met Duitsland vrede te sluit en 
tesame teen Rusland te veg, 
!!.fgekeur. Dit is 'n felt nie
~eenstaande wat Churchill in sy 
Jorlogsdagboek daaroor te ver
tel het. 

Dit sal nie meer lank duur 
voordat Churchill die leierskap 
van party en regering aan sy 
vlagluitenant, Anthony Eden 
ial afgee nie. Eden is 'n man 
wat Churchill se politick van 
Jie swaard onderskryf. Net 
300$ Churchill is ook hy 'n 
groot vriend van die Jode. Sy 
vrou was 'n Jodin en familiE: 
van die vroeere Russlese ge. 
>ant in Engeland, Maislcy. 

Dit is algemeen bekend dat 
Eden die grootste vyand van 
Mussolini was. Politic! in 
Ltalie en Engeland beweer dat 
dit die skuld van Eden was dat 
Italii~ aan die kant van Hitler 
geveg het. 

TEEN SPANJE 

Eden is ook 'n groot vyand 
vau generaal Franco, die suk
scsvolle Ieier van nasionale 
3panje. Vir die buitew~reld I~ 
dit 'n teken dat die moeilikheld 
tussen die Atlantiese Verbonds. 
Iande oor Spanje deur Eden 
'"log verskerp g.aan word. 

Nie lank gelede nie het Eden 
n 'n toespraak in Amerika ge. 

se dat hy vandag nog baie trots 
daarop is dat hy in die tyd van 
1936-39 teen die twee staatsman. 
ne gekant was en weens hul 
pclitiek bedank het. Ten slot
te het hy sy luisteraars die 
versekering gegee dat hy alles 
in sy vermoe sal doen om te 
verhoed dat Spanje 'n lid van 
die Atlantiese Verbond word. 

Vir die wereld beteken die 
twee manne oorlog. Churchill 
het reeds getoon dat die poli"
tiek van die swaard vir hom 
'n morele lets is. 

Op 27 Oktobcr 1944 ver
klaar hy in die Engelse Laer
huis: 

,So ver as dit Engeland be
tref staan dit die Pole vry om 
hul gebied ten ltoste van die 
Duitsers te vergroot. Daarby 
moet die verbanning van die 

Ek glo dat talle Engelsspre- Duitsers - want dit is wat 
kende Afrikaners wat vandag voorgestel is - die verbanning 
geen polit!eke tuiste het nie, van alle Duitsers uit die gcbied 
met groot waardering van die wat aan Pole geskenk word deur. 
O.B. ~;~c standpunt sal verneem gcvoer word. Ek voel nie ont. 
en dat hulle in die front wat die stel oor <lie verdrywing n!e, en 
O.B. se lelers gaan opbou 'n nie f'crs oo•· die massa.verdry. 
~annecmlike tuiste sal vind. ! wing nie, aangesien dit in die 

In Argentinie, Brazllie en werk en . .._a,.n.te 
Paraquay het Engel&-nd a! sy ·. . . 
beleggings goedkoop van die D1e verkoop 1s egter me 
hand gesit omdat hy nie meer wetlik geregistreer nie, en aan PIODUICTI VAN 

in die Iande hoog aangeskrewe die einde van die jaar sal die I SUID·AfiiiCA 

staan nie. grond weer die eiendom word 
In Kanada is 'n sterk bewe- van die wettige eienaars. .:;K~9.:.,7 ___________ ,. 

ging aan d\e werk om van Enge. 
land los te kom en aan te sluit 
by Amerika. 

Australia is ernstig belwm
merd omdat hy weet dat Enge. 
land nie in staat is om aan hom 
hulp te verleen nie. Hy soek 
dus by Amerika beskerming. 

Die bouwerk van die Britst> 
Statebond bars en bars steeds 
meer. Dit sal geen Churchill 
en geen Eden meer verhelp nie, 
maar nog minder die politick 
van die swaard. 

Maar vir die wereld is daar 
die vraag: wie sal Engeland die 
doodsteek gee, Egipte of 
Amerika'! 

Suiker nie 
Booswig 

die 

Die mening dat suiker nie die 
hoofoorsaai{ van slegte tande 
kan wees nie, is uitge.spreek 
deur Europese tandartse op di€ 
wereldkonferensie van tandheel
kundiges in Italii~. Hulle wy;
daarop dat daar decsdae in 
Europa nouliks genoeg suiker 
is vir die daaglikse behoeftc 
en nogtans is tande-vcrval daar 
byna net so erg as in Amerika 
waar bale lekkers en kougom 
gecet word. 

Meeste tandartse stem egter 
saam dat slegte tande met voe. 
ding in verband staan, maar 
bulle kon nie saamstem oor 
watter dieet nodig is om tande 
gesond te hou nie. 

Stoele wat Praat 
Stoele wat met mense wat op 

hulle gaan sit 'n praatjie aan. 
knoop om hulle te verwelkom, 
is die jongste nuwlgheid in 'n 
Amerikaanse hotel. Nadat die 
stoele die gaste verwelkom het, 
noem hullc 'n lys nagklubs, 
bioskope met die prente wat 
vertoon word, en ander besie
nenswaardige plekke waarheen 
die besoelter kan gaan. 

lflltll'~~mag wees 

ommanoo 
-die~ 

Said-Afrikaanse sigarel 
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TAJUEF VlB G'EKLASSU"ISEERDE AD\'ERTENSIES: 
Hubhoudellko Kflllnlsgewlnga: 

(Verlowlng, buwelik, geboorte, eterfgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaslng. Voorultbetaalbaar. VIr 
berba.Jings 25 perscnt afslag. 

Handelsadverteosles: 
Eerste plaslng 2d. per woord. VIr berballngs 25 persent afslag. 

lntek~eld op ,Die O.B." (verskyn weekllks): 12/6 per jaar of 6/3 per 
& maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, bestellings en lntekengeld 
nao VOORSLAG (ED!\IS,) BPK., Posbns UU, Kaapatad. 

GEBOORTE 
BREDEKAMP.-Aan mnr. en mev. 

A. H. Bredekamp, van Observatory, op 
II November, 'n fris Boerejeugdogter. 
Albet wei. Lank !ewe die O.B.! H/11/1 

GRYSHARE 
GBYSHARE herstel, skitters verwy

der, barel:l'oei bevorder, jong voorkoms 
veraeker, dlt waarborg GBYSHAAB
WONDER, die Jongste kunsmatt~;e 
wereldwonder haar- en kopvelvoedtngs
mtddel u. Skadeloos, kleurstotvry, I:Jf· 
per bottel, geld met be3telllng. BOEBE-
GENEKSMlDDELS, Posbus 4212, 
lobanne•bur~r. Cl/9/49 

Beaoek on.s Tak in die Wandel

CaD&', Groote Kerk-gebou, vir 

Badlo's, Elektriese Toestelle en 
Meubela. Sk:ryf aan ons Pos

bestellinp afdeling, P hil Morkel, 

P osbus 2'721, Kaapstad. 

ANTIGBYS heratel JT)'Ihare en baa.r<l 
tot natuurlike kleur. Geen kleuratof. 
Verwyder sldlfers, laat bare groel, ena. 
Gewaarborg of geld terug. 5/6 per 
bottel, poevry. Kontant met bestelllng. 
Die Boerevrou , P08bWI 1M9, Johannes
burc. EH/6/50 

l\IEDISYNE 
V~rwyder die wortel van u kwaal of 

siekte en herstel u re&me.tlre ertenla 
GESONDHEID. One be.okik oor die 
mlddela en behandel aile atektee. Skryf, 
lnllgtlng l:l'&tls. - BOi:BEGENEES
lliDDEl,S, rosbua 4212, .Jolla.nueebar.-. 

Al/liHII 

Dulsend& Is r ee<b van bulle kwule 
bevry. Talle vtnd daagltks blltll.t. Waar
om sal u Ianger ly? Skryt dadelik. 
Raadpleeg Die Boerevrou, P osbus 11:ll:l9, 
JobannC11burg. (Nr. 3)1/9/411 

HORLOSIES EN BRILLE 
H. ,J. STEYN, De VUllersstraat 11, 

Vasco, K.I'.-Vlr horlosles en brute. 
verkoop en repareer. Pereoonlike &Ml· 
dag. 19/9/TK 

MEUBELS 
1\lEt;BELS.-Beter Meubels teen bU· 

likcr pryse. Babawaentjles, stootkarre
tjtes, drtewtele, Unoleums, tapyte, ens., 
ook altyd in voorraad. Geen katalogus. 
Meld waartn u belangstel. - \'ISSER
\lEUBJ<;LS, Lancstraat 119, Kaapstad . 

3/12/11 

RADIO 
LOUW J<:N LOUW, die Beroemde 

R.adio-lngcnlcurs, Staaleweg, Parow, 
verkoop en herstel Radio's en Elektr!ese 
Toestelle. Geregtstreerde Elektrisltelts· 
aannemers. Foon 9·8435. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
O.B. JAARGANGE 

.JAARGANG 1949- 1950 
Non verkrygbaar teen £1 5s. elk. 

PRAGTIO INGEBIND 

VOORRAAD BAlE BEPERK 
BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gcbou 703 Kaapstad 

............................................ 
~~~~~,(/""(~~ 

Teken op DIE. 0.8.! • 1n 
Suid-A.frika Ls vandaa- 'n Koninkryk onder 'n Britse konina-: 

DIE O.B. veg vir 'n Republiek onder 'n Afrikaanae Preaident. 

DIE O.B. 
e Verwerp die Pa.rtystelsel wat die volk verdeel en ve&' vir d le 

Pa.rtylose Eenheldataat. 

e Verwerp verteenwoordiging deur bandlancen van polit ieke 
pa.rtye en veg vir regering deur vrye volksverteenwoordi~:en 
en deskundice beroepsverteenwoordirers. 

e Verwerp die Kapitallsme en vq vir 'n Afrtkaner-volka
ekonomie. 

e Verwerp die politieke, maatskapllke en ekonomiese intecrule 
van die nie-blanke en veg vir territoriale apartheid. 

DIE O.B. wil 'n vrye, eensgesinde, en welvarende S.A. bou. 

DIE O.B. se ideaal Ls ook u ideaal. Help om dit te verwesenllk . 

~Q, ~~ 

I ntekenvorm 
Neem aaaeblief my naam op a3 snt ekenaar 
O.B." t ot ek u in kennia ateZ om toesending te ataak. 

H ierby ingeaZuit t>ind u die bedrag van .................... . 

....... ......... .. ...... vir difl eer.te .................... mGGftde. 

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

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

e •++ I 1 I II I I (,1 I I I I I I I I I I Ill I I II I I Il l I I I I II I II II I I I I I I II I I 

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

·········································· Handtekening. 

Jntekeugeld: U/8 per jaar of 8/ S per halfjaar. 

Toes auebltsf Kommtaate b1 plattelandee tjeU. 

DUITSE KOERANTE PRAAT 
AL VAN REVOLUSIE 

Die uitslag van die verkiesing o p 7 Oktober in Brem en waarin Aden
auer die grootste nederlaag gely bet wat ' u partyleier en regeringsboof 
nog in Duitsland te beurt geval bet, spel die einde van Adenauer. Bremen 
bet daarmee slegs die veroordelende u itsprake van Hesse en Wuertemherg, 
van Beiere en Benede-.Sak se, wat ver kiesing na verkiesing skerper was, 
voortgesit. In Bremen bet dit in ' n halvering van die party se sterkte 
uitgeloop. Wat die nederlaag van die Adenauer-party en die Bonn-regering 
veral m erkwaar dig m aak is die beslis sing van die Duitse volk in die r igting 
van nasionalism e - 'n wilsbeslissing wat in sy eis om eenheid en vryheid 
dag na dag en verkiesing na verkies ing sterker uitgedruk word. 

Dit was die Duits-vyandige, 
dog slim berlggewer, Drew 
Middleton van die NEW YORK 
TIMES wat in 'n artikel van 
30 September geskryf bet: 

,Dr. Schumacher se waagbal
sige spel, wat eenvoudig daar-
• n bestaan dat die Sosiaal-de
mokratiese party streng nasio
naal moet wees, bet tog die be
oogde diwidende gebring." Dit 
maak nle vee! saak of dr. Schu
macher hierdie houding bloot 
opportunisties inneem en of by 
::~preg is nie - wat waarskyn
tik die geval is. Belangriker 
s die feit dat in albei gevalle 
lie nasionale gees as 'n seevie
·ende krag aanvaar word en dat 
iie uitslag dit staaf. 

D't is dus begryplik dat hier
:lie nasionale besinning veral 
van groot betekenis vir Nasio
lale Duitsland is, en die voor
:toede hiervan is die uitgedre
venes uit die Ooste, wat maand 
1a maand sterker en meer ver
migd hul gewig in die politiek 
verp, gevolg deur die soldate 
~n die jeug. 

TAKTIEK MISLUK 

Tevergeefs bet Adenauer pro
)eer om die nasionale en so
;iale wil tot revolusie te onder
;ang deur ministerii!le posisies 
1an te bied aan die leiers van 
:lie uitgedrewcnes en die aan. 
;kakeling met Bonn van gene. 
,·aals en admiraals wat die leiers 
'Jan soldate.organlsasies is. 
~iks kan die mislukking van 
Adenauer se pogings duideliker 
be\vys as die skerpe reaksie 
tan die soldatedom teen die 
pro-Bonnse uitlatings va.n bul 
'eiers nie: Op 4 Oktober moes 
Jie blad, DIE WELT, op sy 
voorblad berig: Friessner se be
danking geeis, en op 1 Oktober 
het die blad HAMBURGER 
ABENDBLAT T berig 'dat 
R.amcke in gedrang is en dat die 
valskermtroepe teen die ver. 
bond van oud.soldate In op. 
3tand kom. Die inboud van 
.:l.!bei die koerante bet laat blyk 
dat die gewone lede van die 
oud-soldate-bond, wie se voor. 
sitter genl. Frie.ssner is, stel
ling inneem teen 'die pro-Bonnse 
uitlatings van die Ieier as sou 
die frontsoldate gewllllg wees 
om vir Eisenhower te veg. En 
die groot aansien wat ,vader 
Ramcke" In soldatekringe ge. 
niet, kon nie verhoed da.t hy 
deur die valskermtroepe gere
pudieer is nie. 

UITGEDREWE NES 

Wat die uitgedrewenes van die 
Ooste betref, bulle is as ge
heel, na die behandeling wat 
bulle van Bonn sedert jaar en 
dag ontvang bet, veel meer ult
gesproke in bul na.sionale en 
sosiale else. Byna gelyktydig 
het dit in albei die organe van 
die ultgedrewenes tot uiting ge
kom. I n 'n artikel op die tltel
blad onder die opskrif ,die 
politieke warm oorlog het a! 
begin" vat die Ost-West-Kurier 
die gemoedstemming van die 
uitgedrewenes as volg saam: 
,Laat niemand bomself bedrieg 
nie: d ie reeds lang bewese im
m uniteit van die uitgedrewenes 
teen d ie kommunisme, verloor 
na elke nuwe teleurstelling 
kra r . Die verantwoordelike 

persone behoort In gedagte te 
hou dat elke mllitere verdedi·
ging maar op swakke pote strum 
wanneer 'n groot deel van die 
volk nie tot die oortuiging kan 
kom wat nou eintlik ver dedig 
moet word nie. Miljoene Duit
sers beskou die huidige toe
~tand, wat toelaat dat hulle 
moor en meer verkrimp, nie die 
moeite werd om verdedig te 
word nie, maar meen dat dit 
ryp i!'l viT 'n omverwerping." 

REVOLUSIE 

Dat hierdie waarskuwing nie 
maar net 'n alleenstaande uit
lating van die redakteur is nie, 
blyk uit die ernstige waarsku. 
..ving van die ander mondstuk 
van die uitgedrewenes, Die 

' 

Deur 
dr. Otto Strasser 

3timme der Vertriebenen van 
T Oktober, wat in banieropskrif 
uitroep: ,Die Houding is deur. 
gaans revolu.s1oner." Die re
dakteur haal dan die stelling 
van prof. Eugen Lemberg aan: 
,,Die revolusie sou reeds L'lnk
al plaasg~ind bet, was dit nie 
dat die vrees vir sy Oosterse 
vorm, die kommunisme nie, dit 
nog weerh ou het. Bulle is soos 
ln 'n beleerde Yesting waarin 
:laar 'n revolusie broei, maar 
wat net nie uitbreek nie om
dat d ie deure daardeur vir die 
beleeraar oopgegooi sal word. 
Die vraag is net of die sosiale 
en gematigde revolusie kan 
>iaag sonder dat die deure vir 
die bcleeraar oopgemaak word 
Voorlopig skyn dit nie of daar 
aan 'n ander soort revolusie as 
di~ van die kommunisme ge. 
dink word nie. En tog hang 
alles daarvan af of bierdie nie
kommunlstiese revolusie sal 
slaag." 

WAARDELOSE KREDIET 

Afgesien daarvan dat die be
slissende vraag bier sigbaar 
word, waarvan sowel die so-

">iaal.demokratiese as die na
sionale opposisie afhang, is dit 
duidelik: Bonn is verlate. Die 
krediet wat Adenauer so vry. 
gewig aan die Westerse moond
hede' uitdeel in naam van die 
Duitse volk, word deur laasge
,oemde nie in die minste onder . 
1k:ryf nie. Selfs die NEW 
YORK TIMES het dit s·o inge-
3ien, toe by op 10 Oktober as 
volg uit Bonn berig: ,.Waarne
mers glo dat Adenauer se pres
tige die nulpunt nader." 

Enige demokratiese staatsman 
3ou na dit bedank bet, soos ook 
Attlee gedoen bet wat drie jaar 
voor verstryking van sy amps. 
termyn 'n verkiesing uitgeskryf 
het omdat by erken bet dat die 
land ontevrede Is en dat dit 
ondemokratles sou wees om die 
volk nie 'n geleentheid te gee 
;r!r 'n uitspraak nie. 

,LAVAL" 

Maar hierdie demokratiese 
weg volg Adenaucr nie. Hy 
volg li€Wer die voorbeeld van 
Hitler en onderdruk die stem 
van die waarheid. Verder ver
trou hy op die bajonette van 
die besettingsmoondhede, en 
daarmee volg hy die voorbeeld 
van Lava.l wat op die besetter 
se mag gesteun bet en honderd
duisende Franse vir arbeids
diens aan die vyand uitgelewer 
bet - net soos Adenauer be. 
reid is om honderdduisende 
Duitsers as soldate van 'n 
,Europese ''reemdclingelegioen '' 
te !ewer. 

Maar die voorbeeld van Laval 
behoort vir die W esterse 
moondhede 'n waarskuwing te 
wees. 'n Regering sonder d ie 
toestemming en vertroue van 
die volk en laasgenoemde se 
samewerking is ook as bond
genoot n iks werd nie. Sy on
derskrywings word deur die eie 
volk nie nagekom nie. en die 
tJeks van Adenauer is sonder 
dekking van die D uitse volk en 
daarom waardeloos. E uropa se 
toekoms hang daarvan af of 
die Westerse moondhede die 
Duitse volk 'n geleentheid gaan 
bied om 'n regering te kies 
waarin hy voile vertroue bet. 

PARTYPOLITIE.K E.N 
ST ADSBE.STURE. 

Stadsrade staan in die gevaar om hul amptelike 
onafhanklikheid te verloor, indien bulle hul verkiesings op 
'n partypolitieke grondslag laat plaasvind, het die voor
sitter van die Vrystaatse munisipale vereniging, mnr. 
D. G. J. van Rensburg, verlede week op die kongres gese. 

Hy bet gese dat munisipale I verhoog af pleit dat sekere 
verkiesings in Engeland en in vraagstukke nie in die party
Transvaal op 'n politieke grond- politielt gesleep moet word nie, 
slag gehou word. word gedurig nuwe vraagstukke 

,Ek weet nie of ons die stroom I in die ,partypo!itieke a;ena" ge
sal kan keer nie, maar ons moet sleep. Maar dtt bly me ~et ~Y 
minstens op ons hoede wees." groot landsvraagstukke me. D1e 

. , 1 verderf vreet deur tot ander ter-
Waar . ~~e stadsraad op . n reine ook, soos die van plaaslike 

partypohtteke grondslag gek1es bestuur, waar sake soos die op
word, word koukusse gehou rigting van 'n stadbuis, die uitle 
waarvan . die. besprekings nie van parke, strate en waterske
openbaar ts me. Tot sover mnr. mas uiteindelik sake is wat he
Van Rensburg. slis ~ord op verdienste van par-

Die partypolitiek is soos 'n typolitieke programme wat han
vretende kanker in die volks- del oor onderwys, immigrasie, 
lewe. Hoewel politic! van die landbou en verdediging. 
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POLITIEKE KETTERJAG 
DUITSLAND 

IN 
nie, Sy mag nie op haa.r eie wees 
nie. Sy mag nie as onderwyse
res, as predikant, as redakteur, 
as joernalis of as uitsaaikom
mentator optree nie. 

Doodswyg 
Aanbeveel 

(9) Sy is onderworpe aan wo- 'n Leser wat homself ,oud-
ning- en verblyfbeperkings. O.B." van Johannesburg noem, 

(10) Sy verloor al haar aan-

Toe, na die oorlog, die ou partye in Duitsland weer opdaag, het daar 
onder die leierskap van dr. Adenauer 'n nuwe party onder die naam 
Christelike Demokratiese Unie tot stand gekom. Baie gou het die volk 
agtergekom dat die party nog christelik nog demokraties is. Die gedrag 
van die party was die van 'n katolieke inkwisiteur uit die middeleeue. 
So het ·die party dan by elke verkiesing stemme verloor, skryf ons buite
landse medewerker in onderstaande artikel oor die vervolging van die 
Duitsers. 

bevelings, konsessies en aile skryf soos volg aan Die Trans-
magtiglngs asook die reg om 'n valer, orgaan van die Nasionale 
motorkar te bestuur. 

Die koste van die saak is 27,000 
Ryksmark; daarvan betaal mev. 
dr. Ludendorff 20,250 Ryksmark 
en die res betaal die Duitse 
staat. 

Die vonnis teen mev. dr. Lu
dendorff is 'n skande vir die 
hele beskaafde wereld. Dit is 'n 
bewys van die wraaksug van die 
Jodedom aan die een en van die 

Party in Transvaal: 

,Die Engelse pers bet groot 
ophef gemaak oor die nuus dat 
oud-hoofregter De Wet by die 
Blikfakkel-kommando aangesluit 
het. Dit wil voorkom of 'n Ieser 
van Die Transvaler ook onte
vrede was, omdat die blad nle 
prominensie aan hierdle nuus
berig gegec het nie! Nie een van die ou party was van plan om die vroeere amptenare en 

offisiere van die Hitler-party aan te kla en voor 'n geregshof te bring nie. 
Maar onder Joodse druk eis die oorwinnaar van die Duitse partye dat bulle 
denazifikasiegeregshowe moet skep. 

onopregtheid van die Katolieke ,Die Blikfakkel-kommando is 
hiCrargie aan die ander kant. gestig om die Nasionale Rege
Die Katolieke Kerk propageer J ring te beveg en uit die kussings 
tog immers die liefde vir die te probeer lig. Die Afrikaner 
naaste en die vergifnis vir die moet nie sy land regeer nie en 
sondaar. dit is niks buitengewoons vir 'n 

Die Christelike Demokratiese 
Unie wat homself as 'n getroue 
dienaar van die pous beskou, is 
die ywerigste aanklaer teen aile 
mense wat nie aan sy party be
hoort nie. Maar met die dade 
bewys die party dat hY niks be
ter is as die Hitler-party nie: 
,Wil jy nie my broer wees nie 
dan sJaan ek jou ltop in," is ook 
die standpunt van die Christe
like Demokratiese Unie. 

Duitse amptenare en regters 
oortref mekaar in die arrestering 
en veroordeling van nasionale 
Duitsers. Hulle doen dit terwillc 
van bevordering en om te bewys 
dat bulle self nooit Hitlerlste 
was nie. 

Groot dele van die Duitse volk 
wol"d net soos meJaatses behan
del. Die een deel is weens per
soonlike wraak uit bul betrek
kings geskop. Hulle is uit hul 
wonings gejaag en hul besittings 
is gekonfiskeer. Vir die katego
rie mense bestaan net die 
moontlikheid dat bulle bul besit
tings, hul huise en wonings terug 
sal kry as die oorwinnaar Duits
land ontruim. In plaas van die 
eienaar boer die oorwinnaar nou 
daar. 

DENAZIFIKASIE 

Die ander deel is deur die 
stoomroller van denazifikasle 
letterlik plat gerol. Hulle Is tot 
jarelange dwangarbeid veroor-

Begeer geen 
ander Rigting 
,,Vry Burger,'' Kaapstad, skryt: 

Ek is gebore republikein en 
kan aan geen ander rigting vir 
ons volk dink as 'n republiek 
wat met Britse demokratlese 
gewoontes en groewe niks te 
doen het nie. Ek lees so bale 
koerante en ook u wcekblad. Die 
rigtings wat u die laaste tyd so 
beslis inslaan en oortuigend pro
pageer, klop so harmonies met 
my eie aspirasics en wense. Ek 
wil net aan die hand doen dat 
u 'n .,Republikeinse Stryd
fonds"-rubriek sal open en by
draes, hoe groot of hoe klein 
ook, sal ontvang. Noem dit mis
kien maar .,die Paul Kruger-

dee!; huile is beroof van hul 
poslsie, van hul titels, van hul 
geld, van bul besittings en van 
hul vryheid. Die enigste ding 
wat bulle kon behou was die 
hemp wat hulle gedra het. 

Tot die groep Duitsers behoort 
;lie weduwee van Duitsland se 
groot nasionale held, die be
kwaamste en beroemdste gene
raal van die Eerste Wereldoor
log, nl. generaal Ludendorff. 

Generaal Ludendorff, wat In 
die Eerste Wereloorlog die ver
raderlike werk van Jode en 
.,ultramontane" aanskou bet, het 
daaroor 'n aantal boeke ge
skrywe. Vanselfsprekend was 
die Jode en .,ultramontane" baie 
teleurgestel dat bulle nie die 
kans gehad het om die oorlede 
generaal voor die gcregshof te 
bring en sy naam te beswadder 
nie. Gevolglik het bulle al hul 
wraak op sy weduwee gekoel 
deur middel van 'n ou bekende 
taktiek. As bulle 'n intelligente 
vyand wil vernietig, brandmerk 
hulle hom as 'n kranksinnige. 
Om die rede het die Amerikaan
se regters van die hoe geregsbof 
te Neurenberg, mev. dr. Ludcn
dorff gcarresteer en in 'n krank
sinnige gestig gebring vir onder
sock of sy kranksinnig is. 

VOOR HOF 

Hulle bet natuurlik nie daarin 
geslaag nie, hoewel mev. dr. 
Ludendorff 74 jaar oud is. Mev. 
dr. Ludendorff is 'n briljante ge. 
neesheer en bet ook 'n paar 
boeke oor die Jodedom geskryf. 

Die verenigde haat bet dit dan 
oolt bewerkstellig dat mev. dr. 
Ludendorff in die kategorie I 
van die swaar belasting inge
sleep word. Kategorie I omvat 
aile persone wat weens hul hoe 
en verantwoordelike posisie in 
die Nazi-party, regering, leer, 
pollsie, jeugbond en arbeidsdiens 
aangekla is. 

Mev. dr. Ludendorff bet aan 
geen van die genoemde organi
sasies behoort nie. InteendeeJ, 
sy was, net soos miljoene nasio
nale Duitsers, teen Hitler ge
l~:ant. In hnar geregstuk staan 
tlie aanmerking geskryt: ,,Niks". 
En tog is sy so swaar gestrat 
asof sy aa.n Kategorie I behoort 
het. 

KWAAI STRAF 

Strydfonds" as u wil? Mense Die vonnis lui: 
sal dan begin vra wat Iaasge- (1) Die aangeklaagde is 'n ak-
noemde is en beteken en dan tivis. 
kan ons wat wect die nodige I (2) Sy moet spesiale werk vir 
verduideliking verskaf. die tydperk van een jaar doen. 

Goed of Nie Goed? 
,,Terwyl in die meeste ander So skryf Die Burger in 'n 

Iande van die ,Nuwe \Vereld' hoofartikel. 
immigrasie 'n suiwer ekonomie. 
se en maatskaplike vraagstuk 
is, bet dit in Suid-Afrika binne
in die partypolitiek beland. 
Die stryd het ontketen geraak 
toe dit duidelik geword het dat 
d:e vorige regering Nasionalis
me langs hierdie weg in Suid
Afrika wou ,onderploeg.' 

,Die plan het misluk. Die 
Nasionale bewind het 'n einde 
aan hierdie voorneme gemaak 
en immigrasic op 'n suiwer eko

Indien partypolit:ek goed is, 
waarom moet 'n vraagstuk soos 
immigrasie nie daarin ,beland" 
n:e? 

Indien partypoJitiek nie goed 
is nie, en d;t in die volksbelang 
is dat 'n vraagstuk soos immi
grasie daaruit geweer moet 
word, waarom moet ALLE 
vraagstukke nie daaruit geweer 
word nie? 

nomiese en maatskaplike grond.

1 

Waarom nie maar die party
slag probeer terugplaas.'' politick heeltemal afskaf nie? 

(3) Die hclfte van haar besit
tings word van haar weggeneem. 

(4) Sy mag nooit 'n amp be
klee nie, insluitend die van 'n 
notarls of prokureur. 

(IS) Sy vcrloor aile regte op 'n 
pensioen sowel as rente. 

(6) Sy verloor die reg om te 
stem. Sy mag nie aan 'n party 
behoort en ook nie aktief aan 
politick deelneem nie. 

(7) Sy mag nie aan 'n va.kbond 
of 'n ekonorniese onderneming 
of 'n professie of aan enige ver
eniging behoort nie. 

GEEN WERK 

Dag vir dag kan ons in die oud-hoofregtcr wat die regering 
Katolieke koerante lees hoe die nie goedgesind is nie, om hom 
Katolieke en hul priesters in by so 'n beweging te voeg nie. 
dele van die wereld vermoor, ge
straf en mishandel word. Ult 
elke reel van die Katolieke koe
rante klink die geroep na vry
heid, liefde, vrede en ontfermlng. 
Maar helaas ontbreek dit in die 
daaglikse praktyk waar hulle 
beers. 

1\let die twee gevalle van dr. 
Strasser en dr. Ludendorff wou 
ek die Ieser 'n konkrete bewys 
bring wat 'n ellendige en valse 

.,Met die stigting van die O.B. 
hct oud-regterpresident Botha sy 
lot by daardie beweging inge
gooi en niemand het die stigting 
of die bestaan van die O.B. ge
regverdig juis omdat 'n oud-reg
ter O.B. geword het nie. 

(8) Vir die tydperk van 7 jaa.r politiek die sogenoemde ,Chris
mag sy nie 'n werk in besigheid telike Demokratiese" politick 
he nie. Sy mag ook nie 'n deel- van Amerika, Engeland en Rome 
hebber aan 'n besigheid wees is. 

,Die Afrikaanse pers behoort 
die blikfakkel-beweging geheel 
en a! te ignoreer. Die Blik
fakkel-kommando se entoesias
r.te sal gouer afneem, soos dit 
die geval met die O.B. was, in
dien daar geen notisie van bulle 
geneem word nie." 

SOE.KTOG NA E.VOLUSIE.-BE.WYSE. 
LOOP WE.E.R 'N KE.E.R DOOD 

Evolusioniste bet nog 'n te- · 
rugslag ontvang toe dit be· 
kend geword bet dat die uit
werldng van radlo-aktiewe 
strale wat deur die ontplof
fing van 'n atoombom vryge
stel word, geen nuwe soort 
lewe skep soos aanvankllk 
gemeen is nle. 

Ai'i'DER FAKTORE 1 Hierilie proefnemings, aldus 
ilie wetenskaplilte, dui aan dat 

Ook proefnemings met kos- faktore wat evoJusie bewerkstel
miese strale, waarvolgens plan- Iig, elders gesoek sal moet word. 
tesaad deur middel van ballonne Die vraag kom natuurlik op: 
tot 100,000 voet in die lug op- As daar na byna 'n eeu nog 
geneem en blootgestel is aan steeds gcsoek word na bewyse 
kosmiese stralc, hct getoon dat 

1 

vir die evolusieteorie, of ons hier 
by latere ontkieming geen nuwc dan met wetcnskap te doen bet 
plante voortgebring is nie. of bloot met bespiegelings. 

In 'n poging om bewysmateri-
aal te kry ter stawing van die ~A~~;:;;::=;:;===:;~=:==.~;::z::=::=::;i::=:::s~=:~;:::~ii::Jiii 
evolusieteorie is reeds verskil- '~
Iende proefnemings gemaak. Die ~ 
hoop is gevestig op die feit dat I 
daar af en toe 'n abnormallteit 
:n 'n dieresoort voorkom - on
geveer so een uit 50,000 geboor
tes. Hierdie afwykinge het die 
cnigste moontlike basis gevorm 
vir die teorie dat nuwe soorte 
uit bestaandes kan ontwikkel, In 
1910 is dus proefnemings deur 
sekere wetenskaplikes begin 
met die vrugtevlieg waarvan 
daar 24 geslagte in een jaar ge
kweek kan word. Met bebulp 
van r0l1tgenstrale is later daarin 
geslaag om die afwykende ge
valle 150 keer vinnlger te laat 

1 

plaasvind as wat dit in die 
gewone loop van voortplanting 
geskied. N a soveel jare is eg
ter bevind dat nie een enkele 
abnormale vlieg tot 'n nuwe 
soort gelei bet nie. Dit was 
maar net gebreklike vliee wat 
eerder agteruitgang as vooruit
gang bewys het. 

KOSMIESE STRALE 

In die jongste tyd het evolu
sioniste weer die hoop gevestig 
op kosmiese strale (in die lug) 
en die radio-aktiwiteit van 
atoomontploffings om die ,ont
wikkeling van nuwe soorte" te 
bewys. Daar is dan ook geglo 
dat die ontploffings by Naga
saki en Hirosjima by plante sou 
toon dat nuwe soorte geskep is. 

Die wetenskaplike medewer
ker van die Manchester Guar
dian erken egter nou dat deeg
like ondersoek in die gebom
bardcerde omgewings boege
naamd gcen bewys bled dat 
nuwe soorte geskep is nie. · 

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

Boston Potlood-skerpmakers ... ... ... ... @ 15/- elk 
Mercury Draadheg-masjicnc .. . .. . . .. @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-Inkpotte ... ... ... ... .. . . .. .. . @ 6/9 elk 
Afrolpapier, 13 dm. x 8 dm. .. . ... ... @ 7/- per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. .. . ... ... .. . @ 7/8 per Riem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. .. . . .. .. . .. . @ 5/7 per Riem 
Losblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, 

pryse vanaf f!J/5/-

Alle Kantoorbenodigdlwde voorradig - Dit 
sal u betaal om u t'olgende bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou S22, KAAPSTAD Telefoon 2-1071 

. t nrand in 
Groo v d 

M.iddesta 
t brand hel 

•n Groo kort na 2 
· sterroiddag net voor 

gl ro in •n gebou)ohannes
n. ' 11n1e1n, \< Marsha ,.. .. uitgebree · 
burg, gelee, d wat ver-

Die bran 'n kort-
1.1< deur · het rooedc I orsaal< IS, . 

. · g vero bY d1e s\ultln. d. e gebO\l · 
binne tn I begin. Die 
hoofingang oedig langs 
vlaroroc h~t spl< na dte 
d·e houtwer g van die 

I ·erdlepln ·n 
1weede" \<. en bmne . 
gebo\l getrt:_ was a\les In 
ororoesle.nt}le 
\igte \aase. 

Hoofkantoor: 

Waalstraat: 28, Kaapstad. 

S.ANTAM 
t ,.DIE O.B." word r;edruk deur Pro 
Eccleal& Drukkery, Stellenbosch, vir 
die eleoaara en uttgewera: VOOP.SLAG 
(Edma.) Beperk, Groote Kerkgebou 
T03, Po1bua 1411, Kerkplelll, Kaap· 
llta4. 

Takke en Agentskappe Oral. 

Suid-.lUrikaanse .~asionale 

Trust- en llssuransie-Mpy, 

Bpk. 


