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/ere Nou Los Van 
Engel and 

!\laandagog~~;end om middernag bet l t'rland na. 'n eeue
lange stryd teen Britse imJ~rialisme 'n \ 'r )e republiek 
geword, los , ·an l';ngeland en die Brit.,e Statehood. Sy ideaal 
is egter nog nie ten voile \erwesenlik nie omdat 'n deel 
\ an sy g roodgebied nog blnne die Britse Ryk , ·al. Die 
Iere is egter \uurwarm om hierdie gebied t erug te kry, en 
dat bulle nie 'ir wapenge\\eld .,al te rugdeins nie, is reeds 
ten duidelikste in r.egeringskrlnge aangekondig. 

Maar ten spytc van hi<'rdl!• 
tckortkoming nog, • hct Icrlnnd 
hierdie W<'ek 'n republlek 
geword BUITE die Britse State
bond. 

Vcrlcde wc<'k Is aangckondig 
dat Wes-Duitsland - dl6 dec! 
wat buitc Rusland se b<'hC<'r 
val - 'n rcpublick sal word wat 
voorlopig nog onder tocsig van 
die Westerse oorwinnaars 1131 
staan. Dit gcskled vier janr na 
die verowering van Duitsland. 

Op di~.~elfd~ dag dat Duits· 
land se rcpublick-worc!ing aan· 
gekondi!: is, het die pcrs ook 
dr. Malan sc boodskap bcvnt 
waarin hy uitdruklik ond~r

nemc het om uit die Britse 
ncme het om uit die Britse 
Statebond te tr<'e nlc. Uit 
gebeur ,t 7 j.aar n.a dif'. ' oltooide 

\ '<'towering \ Ill\ Suid-Afrika. 
En n<'t 11oos I erland sit die 

Unie ook nog sonder lands· 
gebied wat van nature aan hom 
behoort - die naturelleprotek
torate. Dit' '\'t'r>kil is net d.at by 
ook nog ROnder sy r epubliek s it, 
r n a tn Brlttunje laat weet bet 
da t by <la urhonder sa l bly solank 
Dritta njf' ".) rt'g t'rkt'n om 'n 
I'E'publif'k t f' '' ord ! i\lf' t u nder 
woordP, on., ... al nie ui thtap nit' 
.,ola nk die dt'ur n et n ie toe-
~:rmaul< word nie! 

Die O.B. b<'geer ' n republick 
los , ·nn Engcland. As gemeen· 
s kapllkt: vyandc ~n bclangc 'n 
,samegnnn rnet Engdand nood
saak, Is ons bcrcld • om dit te 
dCK'n op grondslag van 'n ' "er 
drug - nie van ' n )(onneksie 
nie. 

LON DEN KAN REPUBLIEK 
IN SKOOT LAAT VAL AS 

"""" Die kon f t•reneie "·an 
Stutcbondsprcmiers more 
in Londt>n kou h estt>ai1d 
gewees h et o m ' n kf'er

S.A. MORE WI L 
pu nt in die Bt·ilbe gt>t~kiedenis l f' wt>es. Of dit nou no~ d ie geval ~ul wl"es, 
ie sterk lt> hetwyfel lt>n~y lerland, wat nie eens lt>enwool'(li~ ~o~al wee!'~ ni••, die 
faktor guun wees wnl dit> Britse Hyk van sy ou fondamente ~uun ~toot. 
l erland het Brittanjt> n aumlik voot· die voldonge ft>it gt>etel dat by 'n vrye 
rt>publiek, ufgt>sk e i vnn die Bril!!t> kroon gew01·d het, en nou van lmilt> d ie 
Statehond ~y gewilligheid aanhied om verdt-r saam lt> wet·k ten op.,igt.e van 
gt>meen~kaplike ht>lunge. lnd i(', wat hoop om oor dl'i(• of vier muunde 'n 
rt>puhlick te wor·d om·t>enkomhtig die ei~e ~·an :i)~ ·"·olk~ t-~kyn in 
hierdi t> hladium gcneig te Wf'<''l om met iet~ mhldet· u~ le rland tevrt>de te 
wee8. Volgens uitlutings van die lndiest> eer8t~ minister, Pandit Nehru~ 
i~ lndi& nuamlik hca·eid om 'n r t>1mbliek BINNE ·die Stutehond a.: word. 

Die konfercnsie sal dus GEE:'\ \'1:\'GER \"ERROER konfercnsic nle Suld·Afrika tot 
moontlik twec formule• voor 'n republiek kan verkiaar nic -
hom he vir oorweging. Die · een Indien lndie sou aandring op aileen die Unle-parlcment kan 
wat voorsienlng moet maak vir algehcle afskciding van die dit docn. ::\laur indit'n "O 'n 
die samC"Werking van republieke Statcbond, met behoud van n uwe nr>tnndhoudin~ ge"<,k ep 
buitc d if' S tatebond, en ccn wat samewerking op g<'meenskap· kan word, i~o rt'puhlilumi-.me on
voorsienlng maak vir 'n rcpu· like terreine, sou "Engeland rniddt-Uik praktk.,t~ p olitil'k . Die 
blikeinse ataatsvorm binne die geeft vinger daartecn kan ver- rede waarom die r<'publiek van· 
Sta t e bond - <L\\ .!1, t'intlik 'n roer nle, net soos b y in d ie ge,·al da.g In die yskas moct le ill om
dom inium m pt 'n rt>puhlikt>inse vnn l erla nd ook ~een &truikel- dat Brittanje, ondanks die r('g 
\'Orm H ID r egpring. Lnnsgc· blolc In d ie wcg gt'le b et n ie. wat Suid·Afrika reeds in 1927 
noemde .kan onder meer daarin Int<'endeel, hy het selfs ingewil· gekry het, nic t<'n gunst<' van 
bestaan dat die goewerneur- llg om sekere voordele aan I ersc- .lie gehruikmul,lng van daardie 
generaal dour die kics~ra .aan- burgers in die Statcbond te ver· '<'g Is nie, en g<'volgllk ook nlc 
gewys word, maar nog steeds lcen. Dlt is nie gcdoen uit die l Y lojaliteltsbetulgcrs In Suid· 
as vcrtccnwoordigcr van die ko· "o<'dheid van sy hart nie, maar '\Crika nie. :\fuur .,odra in Lon
ning optree. Hy lmn sclfs omdut Engeland graag die wei- Jt'n ' n nuw e 11tundpunt g t>for
.,presldent" gcnoem word, hoc· wlllt>ndheid van die uittrcdendt> n uh•t> r i& wuurdr ur Statt'bond'l-
wC'I hy nog sal optn•e as plaas· dominium wou beh ou. lcde kan ultfo!tnp in ruil vir ' n 
vervangeK: van die konlng. e rdrag m <' t Urittanje, i!'l uittri'-

LE£ \'Oit\\1 

So ' n , I'E'publi r lc'' 1'1 iet., wat 
die Brih e diplomatt• n a tuurlik 
-.al 'Pr kie.,. Dit r:re ' n lf'e 'orm 
w.aaraun die republikr ine hul 
k tm 't•rlu.,tir: .,ondu da t dit d ie 
inhoud \ a n d if' Britw ~tat('· 

bond Wt'".,enlik -.ul \ t'mndt'r. Dit 
.,a l trout'n-. r:root 't•rwu r r ing in 
<lit~ rf'publikein"e ltt'lt'dt're n ut 
dif' onden.k eif' d ominium., \ f'r · 
oo~aak. In Suid·Afrika sal, in
di<'n dr. :\Iu Jan bi(' rdi fJ formulf' 
by YOorbeeld ~>OU br plt>it e n dit 

SOOS HOEXDERHE~ It> n il' m l't>r d lt> 'lh •<'k in dit1 oog 

Engeland is vandag in die 
poslsie van die hoenderhen wat 
'n broeiscl erndc-eiers in die 
ncs gekry h<'t. Namate die 
ecndjies groter word en hunker 
na die water, raak die hen al 
hoc meer lieftallig en hard.loop 
hulle selfs klockend vooruit In 
die hoop dat sy bulle tog nog 
by die dam V<'rby sal lei. :\l a ur 
~taun bnllt' n ou tog in die wa ter 
i n, bly 'lY op die wa l a l klot'k e nd 
a gtt'r in dit' h oop dat built' w et'r 
.•111! t erug k t't' r. 

111t dit \ Oorh<•f'n vir BrlttunJe 
ou wee., n if'. Die m iddele i!! 
lan \ en.k a f om ' n reg wa t \ OOr
tt'en net OJ) pitpier wn'i, t oe t e 
>U.'> m t't <lit• \ a drrlikt- st-en \'an 
Rritta njf'. 

DIPERI.U . IS'IE O='T \\ '.\J.>EX 

• , • , ••• , ••••••••• , .. . .. ... ... , • , •• ••••• • • •••• ,._. , • la t <>r in die parh•m<'nt bl'kra~t-
~-·-·-····-········ ·.-.-.-.-.-.-.-.-.·········-~·-··•.•-•,••,• • ··· ·,-···.-.-.-·~·· ···.-.-.-.- .- . ·-·::: tift, u.nn die rt'publikeine trtA'-

. I ndie het dus die geleentheid 
om sy prys hoog in te sit op die 
konferensic en as dit vollcdige 
uittredc uit die Britse Statebond 
Is, sal B r ittu nje na heelwat ge
vlekvlooi tog maar uitt' indelik 
lnwillig om die prys te betual. 
Hy sal dan na die bcstc van sy 
diplomati<'ke vermoe probeer 
om 'n verdrag met I ndli' tot 
stand te bring waar in laasge
nocmdc srkere vcr pligtings aan
vaar wat vir~ die Ryk voordelig 
mag wees. 

Dit bf't f'kf' n d a t in B rit tl•nje 
-.;t>en n~t itn .. ic op t ou gf'!liit k a n 
1\ord indit>n S uid-Afrika "ou be
;luit om uihof'ring t t' &'l't' nan 
:lie L ondt>n.,l' .. tandpunt nit' -
:lie <'nig&tc agitasie kan wecs 
teen die voorgestelde t.tuntlpunt, 
e,olank dit oorwceg word. En 
omda t Brittunje, h ON\ f'l ge
dwong<', vrl l'lndelik Pml glimlng 
by din ultrot•ping van ' n rt'pu
bliek oort'<'nlcom.,tlg dlt> Lon
den.,., Yl'r 'otundhoudinJP;, hlll daar 
ook gePn sin mt'f'r '>i t In ' n im
pt'riuli o;ti<''le \ '<"rst-t binne Suid
Afrik!l nl<•. Imperluli!nne binne 
dit' Unle 1ml <Inn ontwapen wet's. 

t .;. k a o word d a t bullfl .,die ,groot 

:f.. STYG· VYF MYL IN ;i; werlc ~ an dr. l\tula n", kl r lnPf'r. 

I
f ~ + ,On!! ts d a n mo~ ' n r epublit'lc, . DRIE . MINUTE :,; I'D wuarom nglteer Julie no~t 'j' " j• dunrvoor," 11ul gePI\1 word. . r 
- y ·} - . . ···::.:<+:t+.,...:~~±~!4J!~~:-:-: .. ~!··!· •t Il i(nlic t'cul'lwot ruu met ,. ~ • 

i• twcc motorc wat dc1t1· r- ------. 
spultkrag aangcdrJif word, 

• Jzct t·anjaar tile 1<"trclrl-
¥ rckord ye.~laan tlir vimtigc 
t. op.~tyg. Dit hct blnne die ± ccrs~e mil~ uut .2 myl clic 
~· lug tngeskJct, b11111C !10 .~c-
•;• konde., u·a., dil drlo myl 
:C: op in die lug Cll dJt hct 
): slcgs 3 minute gcn-:cm om 
{- die hoogte 1111n 6 myl te 
':' bcreik. • Teorr.tiu h hier-
~; ciie n :utcr dus itt ataat om 
;:; 'n .~puitCUJngt·dn:u-e bom· 
·!· wcrpcr u;as r.oo myl pc!' 
;r, twr rlicy r.n .. ~Q,()Q() t'Oft 
•i• bokant sy doclwlt stoce/, 
::; roor te k ccr al .. ,tyg j /lt 
·;'· ccrs op a., die bt>mwerpt·r 

80 myl t·rr u:ry is. Du 
toekomstigc oorlo{}st·oc· 

X ring sal dtt., /reel amlrr.~ 
;~ bep~att moct word a.~ tlio 
,:, t•ongc. 
·~ lt!aa.r dio bcma111tiny 
;:; Pan hirrdtl ~oort t'lic!J· 
i· tttic mod floll(fl.'rd pr;rM:nt 
::: liaaaamlik u~·.,kik tvt:c., + anders la111 llulle nic dit 
:~ gnuldigc lu!Jdruk wccr
•i• .,taan rtit'. Daarom u1ord ... 
• hullr. cum BU;aar toc t3t; 
:;: ond€1'u•cr71. Die rfknwt 
:;: op dif: ondaMc joto gam1 
•,• n·11 t·an die toctsc dcur. 
:t Hy is lJcslg om ' n knlom 
.;. ktoik met 81f mond in 'n 
5: buis tot 'n ~ckcro hoogt( 
.;. op t e blaaJJ tcnoyl sy m·us 
:!: tocycclntk h . 
·:· - ' :!: t>:-:-!••:u!• •!• •:• •!• •!• •!• •!- !••!• •!u!• •!• ~· ~ •!• •!·u!~ 

-.--~------... --~~-------- -

E~IGEEN ~~ VOORSTEL 

Dit Is min of meer hoe die 
konfcrensle kan vcrloop indien 
die ulterstc eisc aan Brittanje 
gestel sou word. Of lndie wei 
hierdie hoE ciese gaan st el, soos 
Ierland gedoen hct, is in die lig 
van uitlatings van Nehru, nie 
so seker nie. :\laar in dien een 
\an d ie under d ominiums na 
vort~ "ou k om e n <lanrop staa n 
<lat die geleentht'id lt<'"kep moet 
word om lidmaat"'k a p \'an die 
St a tt'boml te vervang met bond
tff' noot'>kap m et Brittnnje ten 
op;,igtt> va n die huidi(e wer eld
tot>.,tand en 'n verdrngsrceling 
lt'n op:tigte vnn u nder sake va n 
gt'lnt'cnskaplike be lang, st.aa n 
nlk11 in die pad dnt so 'n nuw<' 
V<'rhouding vir die Statebond 
ult dit' samC'IJ)r ekinr:s gebor t' 
k n n word nie. En dit is b irr 
wuu~ ons gem een h et die ge
le<·nthe id vir ~uid·Afrikl.l g eli' 
h t>t . Dr. Malan kon op hierdie 
konfercnsie wei deeglik stelling 
ingenecm hct vir 'n •nuwe ver· 
houdlng wat dit vir Suid-Afrika 
ook moontlik sou maak om 'n 
republiek te word binne die 
raamwerk van die nuwe ver
standhouding - let wei, n ie 
binne die ntamwerlc van d ie 
buidige State bond nie. ~ 

REPUBLIEK PRA.KTIES 

<Vervolg op bladsy 8 kolom 1) 

Saak Nog Nie 
Bespr~ek 

Bt~lung<,telling oor \\at dif' 
houding Ynn dit'l Afriknnerparty 
., ten op<,lgtl' \un dif' n.~.P. 

st' plan om d il' Kleurlinge op 
' n a f <,onderl ik e k it'st'rsh s t~ 

pha"! t'n built> upartt' \ e rti'Pn
woordiging to gf'P, i"! die afgt>· 
lope week gnandt' gemauk tof' 
Die Burgt'r bt>rig het dnt dll'l 
A.J•. hom t t>n g~utstt'l vnn tlio 
vr rwyd ering \ 'Un die IUt>urlingt'l 
't'rklaar bet. 

In 'n onderhoud wat die Cape 
Times met mnr. Harm • Oost, 
voorsitt cr vnn die A.P.·Dag· 
bestuur, gehnd het, hct hy ver
klaar : .. Die skrywcr, in sy pro· 
fessionele ywer, het die Ceite 
vooruitgeloop. Ek het r<'P.ds 'n 
verklaring oor hlerdie vraag· 
~tuk ged(){)n. 

,Ons het nika te sll nic. Hoc 
kan on11 enigiets te sll h6 as 
daar nlks konkrcct voor ons is 
nie?" 

Die Suidcrstcm hct drie 
A.P.-volksraadslede ondcrvra. 
Hulle hct vcrklaar dnt die saak 
nog nic d~ur die A.P. bcspreek 
is nic en het die \'erlwker ing 
gegec dat daar nle namt>ns die 
A.P. so 'n vcrklar ing gcdo<'n Is 

Nou spree){ dit vanseif dat die I nic. 



BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 20 APRIL 1949 

Republi~einse 

In 'Kruger Se 
ldeaal Soos Walvisse Mag Aan 

Weer Suikersiektelyers Dae 
Sedert voorve1·lede Vrydag bet my gedagtes 

herhaaldelik koers gevat na die eeusame graf van 
Waterkloof, waar die stoflike oor:,kot van Su id
Afrika se grootste seun, Barry H e 1·.tzog, rus. 

En ek het gedink aau die dade van sy 
vyande! 

Een van die vernynigste skin- CHAMBERLAIN SE IDEE 
derstor ies wat ooit teen wyle 
gcnl. Hertzog In omloop gebring 
is, was die sogenaamde Vry
mcssclaarsbrlcwe-storic, waar
mee te kenne gegee is dat die 
Generaal met die vyande van 
die Afrikancrdom sou geknoel 
hct om 'n ,Empire-rcpubliek" in 
Suid-Afrika uit te rocp. 

In 'n verbysterendc hoofarti
kcl na aanleiding van dr. D. F. 
Malan, die H .N.P.-leier, se 
beleidsvcrklarlng In die Senaat, 
skryf Die Burger, onder datum 
11 April: , Republikeinse sta tus 

...................... 
LITIEK IN O£NSKOU i 

UR 'N l\IEDEWERKE R! 

•••••••••••••••••• 

Elenaardig genoeg is die 
kwessie van 'n Empirc-Repu
blick vandag werklik 'n kwes
sic van praktiese politick wat 
opcnllk in nasionaalgesinde 
blaaie besprcck word. In die 
geval van gcnl. Hertzog was die en voorgesette assost.aste met 
sklnderstorle vals. die Statebond i'l vir die Eerste 

Maar die skindcraars van 1\linister nie onverenigbaar nie." 

Hertzog swyg vandag. Noudat Joseph Chamberlain bet in sy 
die suiwerheid van die Afrika- dag oenskynlik dicselfde stand
ncr se rcpublikeinse ideaal punt as die huidige Eerste 
werklik aangetas word is hulle Minister gehuldig. Chambe rlain 
sUI ...... asof bulle monde bet st('eds tot gr oot ergenis van 
gesnoer is. president P a ul Kruger volgehou 

iBEDREIGING 

Republikeine in Suid-Afrika 
moet wakker loop, want die 
republikelnse s trewe word , ·an
dag in ons land bedreig -
em stiger bedreig hs ooit seder t 
die worstelstryd v-an die 
Tweede Vryhe idsoorlog. Daar 
word n l. vandag tc kcnnc gcgec 
dat Suid-Afrika 'n republiek kan 
word en as sodanig tersclfder
tyd binnekant die Britsc· State
bond kan bly, m.a .w. Su id
Afrika. ka n 'n , republiek" word 
sonder om die Britse k onneks ie 
te v-e rb reek ! Dan is Suid
Afrika 'n Empire-Republiek ! 

Waar sou die Pad van Suid
Afrika begin waarop hierdie 
soort republiek le? Ongctwy
feld In Downingstraat nr. 10, 
Lon den. 

Dit is nie die pad waarop die 
O~>sewabrandwag loop nie. 

dat Trnnsvanl se republikeinse 
sta tus en assos iasie met die 
Britse Ryk nie onverenigbaar is 
nie. Daarom bet by ateeds 
~t:~nspraak gemaak op Britse 
soewereniteit oor Trnnsv·aal -
'n aanspraak wat Paul Kruger 
konsekwent V('rwerp bet! 

Die Cape Times vlnd 'n 
Emplre-Republlek sky n baa r 
heclt~mal aanneemlik, want die 
blad verklaar dat dit ,onrealis
tics" sal wees om daarteen te 
vcg. Maar mlnste van al hou 
ek van die lofliedere wat die 
Sap-ltoerantc oor die H.N.P .
Ieier sing. Tc oordccl na die 
uitlatings van hierdic koerantc 
was dr. D. F. Malan nog nooit 
in sy !ewe so populer onder die 
Sappe as scdcrt Vrydag toe hy 
- voor sy vertrek na London 
- die versckcring gegcc bet dat 
Suid-Afrika 'n lojale lid van die 
Britse Statcbond sal bl~ n ic. 

" 

Bedreig 
NADER NA l\IEKAAR 

Ek voel da t die tyd aange
wese is vir republike ine (ek 
prna t va n Wo~re republikeine) 
om nader na meknar te s taan. 
Dit iN nie nodlg om llkinder
Yeldtogte op tou te s it - soos 
destyds teen wyle genl. H ertzog 
gedoe n is nie. Dit is slegs 
nodlg vir clke Afrikaner om 
onwunkelbaa r trou te wees aan 
die tradis ionele republikeinse 
ideaal va n die Afrikanervolk -
wat ons erfenis is. 

Verligting Bring 
Navors lng om vas te stel hoeveel insulien daar in die 

soetvleisklier (pankreas) van die walvis voorkom en of dit 
die moeite werd sal wees om die a fskeiding van hierdle 
belangrike geneesmiddel teen s uikers lekte op groot skaal 
aan te pak, word tans aan die Univers iteit van Kaapstad 
gedoen. Sover bekeod is dit die eerst e keer dat sodanlge 
navorsing op georganiseerde wyse in Suid-Afrika aangepak 
word. Dit word gedoen vir 'n buitelandse maatskappy. 

Die walvisvloot wat 'n tyd gc
lcde in Kaapstad aangcdoen bet, 
het 'n helc hoeveelheid van die 
kllerc saamgcbring waarna dit 
na die Mediese Skool vervoer Is. 

Die gewonc bron van insulien 
is die slagpale waar die soct-

vliesklierc van soogdiere vir die 
doe! gebruik word. Met die te
kort aan slagvcc word dit nodig 
beskou om 'n nuwc bron van 
im;ulicn te v ind en d ie walvis 
hou waarskynlik groot moont
<Vervolg op bladsy 6 kolom 3) 

H.N.P.- EN V.P.-BLAAIE EENS . 
OOR EMPIRE-REPUBLIEK 
Dit het seke r nog nooit tevore gPh eur 

dat Die Burger en dip Cape Times en 
Cape Argus saamslem oor die kwessie van 
rPpuMikanismP nie, maar verlede week het 
d it gehem·. Aldric die hlaaie h ou vol dat 
dr. Malan heeltemal gcregtig is om 'n 
r epuhliek uit tc roep en to~ binnt' die 
Britse Statehond te hly. Aldric stem ook 
~;aam dat soiets haie heter sal wees vir die 

,Smuts Vir 
Statebond 'n 
Gevaar' Se 
Die Burger 

vPrdere instandhouding van die Britse Statehond as die standpunt van 
gNu. Smuts dat 'n staat of hinne of ]mite m oet wet's, en in laasgenoemde 
geval aileen deur middel van ' u verdrag vPrhonde kan Wt'es. So sk ryf 
Die Burger in ' u hoofartikel ( 11 Atlril ) na aanlt'idiug van genl. Smuts 
se verwe1·ping van dit' idee dut ' n republiek binnP ·die Ryk rnooutlik is, ae 
volg:-

, As hierdie ad vies in die 
raadsale va n tlie Statebond 
die deurslag moet gee, dan i!t 
' n verdere ontbinding va n 
hierdie grocpcring va n nusies 
n ie t l' keer nic. As d ie Smuts
opvatting moet seevicr, kry 
ons nie die Statcbond waar-

, 

mce die Eerstc Minister Vry
dag Suid·Afrlka se voortgeset
te assosiasic bclowe hcl nic .. 

, Republikeinse l'lta tus e n 
v•oortgesette nssos ia'! ie met die 
Sta tebond is vir die E erste 
l\tin i&te r d u!t nie onverenig
baar nie." 
Die Cape Argus skryf: 

bond te , ·erlaa t . . .• 

BEROEMD en WELBEKEND 

,Gcnl. Smuts cis die sluiting 
van 'n deur wat klaarblyklik 
nog oop is en wat baie konsti
tu'!ionele gcsaghebbendes be
skou as onverstandig en ondi
p loma ties om toe te maak. Ier
land bet die simbool van d ie 
kroon vcrwerp maar bly binne 
die State bond: IndiC skyn bcgc
rig te wces om dicselfdc tc 
docn ... 

,Ons onafhanklikheid stet ons 
in vryheid om t e besluit of ons 
binnc of buitc (die Statebond) 
wil wees, maar of Suid-Af r ika 
blnnc die Statebond kan bly na
dat hy sy gebondcnhcid aan die 
kroon wat die hu idige formele 
konneksie is, verwcrp het, hang 
sekerlik nie af van sy stand
punt nic, maar van die oordeel 
van die Statebondslande as ge-' 
heel. 
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,Die idee is inderdaad om 
daaraie mlddeweg t<> vind wat 
genl. Smuts verwcrp as logics 
ot teorctics onmoontlik - om 
'n enge en duursame assosiasie 
te vorm wnt in gees en tlnad 
beter sal wees as 'n blote ver
dragsv-erhouding wat gewoonlik 
gcgrond Is op 'n korttermyn
sameloop van bclangc binnc 'r 
beperkte en besondcrc terrcin. 
Daar is Iande wat om vcrskil
lende rcdcs nie bcgerig is om 
die opvatting van 'n gemocn
skaplikc kroon as 'n simbool 
van c<>nhcid tc aanvaar nic. 
t\laar indie n bu lle snamstem 
met <lie beleid en ideale vun die 
State bon<l e n bereid is om duar
by aan t <• sluit en by te dru tot 
"Y k rng e n pre.,tige, ~oal <lit be
slis om. en.tandig wees om hul 
binnela ting onherroepelik in 
enige vorm te belet. 

BIN~"E STATE BOND 

Die Cape Times se gcvolgtrck
king is : 

,.Dr. :\Iru:m glo klaarbl~ klik 
dut ons soewereine onafha nk
likheid as 'n volk ons die reg 
verleen om 'n republiek te 
word sonder om die State-

GEEN VERDERE \'ERSET 

,.Engcland bet 'n soort voor
beeld gookep deur n ie-vreemde
Jin.gstatus te verleen aan d ie 
burgers van Icrland, en dit is 
moontllk dat 'n d~rgelike 
reeling getref kan word ten 
einde aan lndie sc begeertc om 
binne die Statebond te bly na
dat hy 'n republlck geword bet, 
te voldocn. Solank die begeer
te om saam te werk daar is, sal 
middele gevind word om dit met 
'n vorm te beklee. Sodra dit 
gebenr, is dit waarskynlik dat 
die Nasionalistc aangcmocdig 
sal wccs om dicsclfde te doen. 

.,Waar die voorbeeld reeds 
ges tel is, sal dit sinloos wees 
om die vooruitsig (op 'n repu
bliek ) teen te staan op grond 
va n die Statebond se konstitu
sionele begin!>el, maar dit mag 
noodsaaklik wccs om die soor t 
rcpubliek wat die Naslonaliste 
kan oorwecg, tc beveg, en, dit 
sal nodi.g wccs om daarop 
aan tc dring dat die volk be
hoorlik geraadpleeg word. Nlc 
spcsiale magtc vir prcsiden te, 
gccn provinsiale verkiesings 
oor die grondwet en geen 
aanspraak op 'n ,mandant' 
van 'n minderheid van die 
kiesers nie." 

Goudprodul<~oie op 1948 se peil 
kan 'n kwarteeu lank volgehou 
word, volgcns 'n memorandum 
van die staatsm yningenleur . 
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Hoe Kan Porlement Hervorm Word? ( 3) VOORBEREIDINGS 
DRANG OM Tf RfGffR VIR INWYDING VAN 

· MONUMENT 
W 0 R D S 0 S T f R K S 0 0 S Die eer~te stappe o~ die in- dele van die gemeenskap wel-

wyding t va n die Voortnkke r- kom sal voel. 

BfGEfRTf OM Tf Lf WE ~onument die eind~ va~ die Al is aldie werk aan die 
Jrulr te Iaat plnasvmd, •s die t . 

16 afge lope week in Kaapstad monumen nog . m~ op 

Laat ons nou net in kort die I 
staa tsbestuur van ons land in 
oenskou neem. Aan die hoof 
het ons 'n koning wat in Enge
land sit en geen regstreekse 
kontak het met Of die volk Of 
die parlement nie. H y word hicr 
verteenwoordig deur 'n goewer
neur-gcneraal wat nic deur die 
volk gekles word nie, maar 
per iodick aangestel word deur 
die koning op advies van die 
eerste minister - wat in prak
tyk betckcn dat hy eintllk maar 
aangcstel word deur die eerste 
minister self. By hom en die 
volksraad en senaat berus die 
wetgewcnde gesag van die land. 
Maar in werklikheid is hierdie 
goewerncur-generaal maar net 
'n r ubberstempel wat die land 
ongcveer !25,000 per jaar kos. 
Sy enigste verskyning in die 
parlement is wanneer hy dit 
open by watter gclcentheid hy 
'n ,troonrede" hou wat vir hom 
deur die kabinet opgestel word. 
Orlgens onder teken hy net wette 
in sy hoedanighcid as staats
hoof. 

staan, en hy benoem die mi
nisters wat saam met hom die 
kabinet vorm. 
Laasgenoemde is dus geheel 

en al va n hom afhanklik vir die 
pos isies wa t hulle beklee, en die 
bele boel sanm is afhanklik van 
die merderbe id wat hulle binne 
die volks raad het. 1\lnar d uar hou 
die a fha nklikheid nie op n.ie. 
Die eerste miruster kan sy posi
sie a ileen beklee indie n sy par ty 
'n m eerderheid bo nnder part)·e 
by die s tembus be banl, e n die 
ka binetsle<le kan hul pos isies 
aileen bekJee indien hulle self 
die meerde rheid in bul onder
skeie kie;,a fdelings b<>haal of 
deur die party tot sena tore ver 
kieo; word. En bulle bet a ileen 
hoop op 'n eerste mini~terskap 
indien bulle Ieier van die party 
knn word. 

HOEKSTEEN 

Die party word dus 'n baie 
belan,grike instrument in die 
staatsbcstuur. Dit is nic 
maar net 'n organisasie wat 

I n hierdie artikel - die de rde van 'n bespreking oor 
die parlementere gebreke en hoe dit vervang kan word 
- word die redes aangedui waarom 'n party genood
saak is om 'n dissipline te handhaaf en 'n praktyk 
te volg wat dikwels strydig is met die hoogste belange 
van die volk en opvattings -\'an sedelikheid. Daar word 
aangetoon hoe die partyleier op grond van sy bevoor· 
regte posisie so 'n magtige diktator word na. binne dat 
niemand binne die party ooit sal waag om hom na. 
die kroon te steek nie, maar terselfdertyd op so 'n 
swak fondament staan na buite dat hy te enigertyd 

in die ,snlppermandjie" van die staat }(an beland. 

Da n het ons 'n kabinet wat I 
saam met die goewerneur
generaa l die uitvoerende gesag 
<Jf regering vorm. Aangcsien 
die goewcrncur-generaal slegs 
op advies van die kablnet 
handel, e n self ook nie die 
kabinetsvergadcrings b y w o o n 
nie, berus die ein tlike uitvoeren
de mag of regering by die kabi
net. 

D ie kabinet word sanmgestel 
deur die eerste minis ter op uit
nodiging \'an die goewerneur
generaa l aa n die pnrt)·leier wnt 
die sterk ste by 'n verkie~ing 

uitgekom bet. Die letle daurvan 
is volks vertee nwoordigers va n 
die oorwinnende party aileen. 

GROOT l\IAO 

H ieruit blyk dus dat die eer
ste minister of partyleier die 
spll is waarom alles draai. H y 
benoem d ie goewerneur-gene
raal as daar 'n vakature ont-

die ecn of andcr beginsd of 
rigting vcrkondig nie, maar 
dit is die !ondament van die 
hele staatsbestuur. 
H ierdie mngsposis ie wa t na n 

die party tot>g(•kcn word, is dir 
wortel van buie groot kwuad 
e n onrus in d ie boesem \ 'an dil' 
\'Olk. 

In die ccrste plaas bring die 
feit dat aileen 'n partylcicr 
eerste minister kan word , mee 
dat daar binnc 'n party gcdu
r ige stryd oor die toekomstige 
leierskap bcstaan, en aspiran t 
leiers maak d ie ecn tc<•n die 
ander voorbrand waardeur 
nuwe gcskille vir die toekoms 
in die broeikas geplaas word. 
Snaaks genoeg word die bc
staande Ieier se posisie nooit in 
gevaar gestel nie. Nlemand 
sal ooit dink om 'n andpr Ieier 
in die pick van gent. Smuts vir 
die V.P. of in die pick van dr. 
Malan vir die H.N.P. voor te 
stcl nle. D ie rede hie rvoor be-

Het DOll so pas 

sy groot verskei· 

denh eid winter-

stowwe u itgepak , 

en nooi sy onder-. 
steuners vriende-

lik n it o m dit te 

kom hesigtig. 
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rus waarskynlik op t weer lei 
grond - tum die een kant wil 
ruemand dit wang om die Ieier 
na die kroon te steek nie weens 
die toelm m !>tige mag wat hy oor 
sal beskik by die uitdeel van 
kabinetsposte, en in die tweede 
plaas is ' n onbetwi!.te Ie ier 
die hoogste waa rborg vi r die 
party-eenbeid. So word daar 
by voorbeeld in h ierdie stadium 
vry algemeen aanvaar dat net 
genl. Smuts nog die Verenlgde 
Party aan mekaar hou, terwyl 
in V.P.-kringe weer bcwecr 
word dat die H.N.P. se cenheid 
in gevaar sal wees sodra dr. 
Malan nic meer daar Is nie. 

DIKTATOit 

Hierdie geesteshouding bring 
mee lla t die pa rty leier ba ie meer 
van 'n diktator is us wa t aJge
meen besef word. lly slaag ge
woonlik daarin om sy wil deur
g-evoer te kry sowel In die kou
ku!. a~ op partykong resse. D ie 
drcigement om te bcdank indien 
hy sy sin nie kry nie, is 'n mag
ti,gc wapcn wat partyleiers in 
die verlede reeds dikwels ge-
bruik het, sowcl op kongresse 
as in koukusse. Dit moet ' n 
oaie nuwe party en 'n ba ie on
bckcnde Ieier wces wat nie 
daarin sal slaag om sy wit deur
gevo~r te kry met so 'n dreige
ment n ie. 

Mcnse wat die samestelling 
van die Ossewabrandwag n le 
~egryp nie, of Hewer dit nog 
nooit te w<•le gckom het nic, 
praat dikwels van die ,onde
mokratiesc" bcginsel dat die 
Icier gekics word deur offisicre 
,wat hy aanslcl", en dus ,van 
hom afhanklik is" en daarom 
bang sal wces om hom teen tc 
l'aan. Die veronderstelling ten 
)psigte van die prosedure in die 
O.B. is natuurlik heeltcmal vcr
kcerd, maar hoe toepaslik is die 
beswaar n!e juis op politleke 
partye n ie! Die partyleil'r wat 
tlie possies ultdeel, selfs van dll' 
'>taa tsboor bo hom is ' n veel 
magtigl' r man ns die l<omman
da nt-generaul van die o .... e wa
brand\\'81;' \\ at gekies word deur 
?ffisier t> wut nit> by ni l', maa r 
<tndl'r nuns tt>l. 

BESPOTTING 

Maar hierdie mag oor 'n par
ty deur ccn persoon <'n die 
grond van daardie mag wat be
rus op die meerderheid in die 
parlement en die stembus, br ing 
'n to<>stand van slaafsheid mee 
wat 'n bcspotting maak van 
enigc idee van volksreger ing en 
p<>rsoonllke vryhcid. Die feit
lik onbeperkte mag van die 
Eerste Minster het net een be
perking - die ve rlie!! van 'n 
stemming in die vollcsrnad oor 
'n &aa k va n beleid en <lie neder
la ng by 'n verkiesing. Wa n t 
dan kry jy die tocstand dat 'n 
magtige premier soos Churchill 
wat besi,g is om nan die konfe
rensietafel in Potsdam met 
Stalin te worstcl oor wereldver
dcllngc, eensklaps by d ie deur 
ultstap en vcrdwyn van d ie to
nee! as 'n faktor op staatkun
dige gebied. I n enige ander 
t-. telsel a s die Brit.,e parlemen· 
tere sou Churchill nog kon 
voortgegaan het om sy land te 
verteenwoordlg. Maar die par
lementere stelsel vere is <lat ' n 
man of aile mag het Of in die 
politiek.e s nippe rma ndjie ge werp 
word. Of jy regeer of jy ver
keer in die ,woestyn". 

d t d ' · dingsk . Desember voltoo• me sal d ie f:e oe:ndeore v~eor~~';rskap o,:~ pl~gtigheid no~ plaasvind. 
dr. E . 0 . Jansen vergader bet ~1e werk aan d1e waens om 
en daar 'n Uitvoerende Komi- d1e laer vo~der goed en sal 
tee saamgestel is asook 'n komi- na verwagtmg betyds klaar 
tee om die program op te stel. wees. 

By geleentheid van hlcrdie Die regering het !~0,000 

vergaderlng het dr. Jansen ver- beskik baar gestel v ir die pleg
klaar dat alles gedoen sal word tigheid en 'n sen ior amptenaar 
om te verseker dat die plcgtig- sal 'n oog hou oor die f ina nsll!le 
held sodan ig sal wees dat aile sake. 

(Vervolg van vorige kolom) 
SOOS DIE LEWE 

Dit bring vanselfsprekend 
mee da t die begeer te om aan 
bewind te bly so s te rk word 
soos die begee rte om te !ewe 
self. En net soos dinge ' n man 
veroorloof word ter sclfverdedi
ging wnt andersins strafbaa r 
~ou '' eet-., so neem 'n party die 
toe vlug tot middele om sy be
wind te band.baaf - of te ver
owcr - wat normua l weg as 
immoreel e n strafbanr beskou 
sou wor<l. 

'n Beroep op d ie. boe re om 
meer voedsel te produseer, is 
deur mnr. N . C. Havenga ge
doen toe hy d ie Randse Paas
ten toonstelling geopcn het. Daar 
moet ook oorlog verklaar word 
teen gronderosle. 

BURGE.RSKAP 
VIR ·. DU JTSE.RS 

' n Wctsontwerp om die natu
ralisasie van sommlge Dultsers 
in Suidwes te vergemakllk is 
die a.fgclope week in die volks
raad bespreek. 

Volgens die bestaande bepa 
lin,gs moet die Minister wan
nccr hy 'n sertifikaat van natu
ralisasle u it reik homself kan 
oortuig dat die aansoeker een 
van die twee la ndstale ka n lees 
en skryf. D ie wetsontwerp wll 
nou toelaat om van hlerdie ver 
elste af te sien in die geval van 
Duitsers wat na die Eerste We
reldoorlog outomatles burger
skap verwerf het maar dit weer 
in die a fgelope oorlogsjare ver
loor het. 

,Eike Sigaret 'n Meesterstuk" 

mengsel Rembrandt is 'n 

van ryk belee virginiese 

tabak; gewaarborg 100% 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

/Zunhrarult 
11.001 VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK 

.,D~ sigaret wat u a/toos graag wou rook.'' 

<Vervolg In volgende kolom) I......, I.A.$ 
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REPUBLIEK BINNE 
BEREIK 

Die Sarilesweerders 

Soos 'n hoenderhen wat agter haar eendjies aanhardloop 
water toe omdat hul koppe nou eenmaal daarnatoe staan, 
is Engeland vandag bereid om agter die dominiums aan te 
hardloop wat nou die reg wat hulle 'n twintigtal jare 
gelede gegee is om uit die Britse Statehood te tree, opeis. 
Dit is die geval met l erland wat hierdie week aile bande 
met Engeland deurgeknip het, en Indie wat dit oor 'n paar 
maande gaan doen. Engeland staan magteloos teenoor bier
die vryheidsbewegings, en sy enigste hoop om die welwil
lende samewerking van die nuwe republieke te behou, is om 
vooruit 'n gebaar van grootmoedighei! te maak waarmee 
hy hul lojaliteit hoop te kan koop - soos hy voorheen hul 
lojaliteit gekoop het met die toegewing van ,groter vryheid". 
En dit is blykbaar so 'n gebaar wat Brittanje in oorleg met 
die Statebondslande hlerdie week wil maak. 

' Nou spreek dit vanself dat die besluit om 'n republiek 
te word uiteindelik by die afsonderlike dominiale parle
mente berus, maar in Londen kan 'n formule gevind word 
wat so 'n besluit as nie s trydig nie met Ryksbelan~ sal 
verklaar, en wat voor siening maak vir die een of ander vorm 
van verdere samewerking, it\ die a lgemeen of ten opsigte 
van bepaalde aspekte. Sodra so ' n verstandhouding gevind 
is, verval al dadelik aile lojaliteitsbesware van die kant van 
teenstanders ,·an die republiek. Dit is op grond hiervan dat 
selfs die Engelse pers in ons land nou al ewe gelate begin 
praat van die moontlikheid van 'n republiek met die wenk 
daarby dat soiets met behoorlike raadpleging van die volk 
sal plaasvind sover dit tyd en vorm betref. 

OOP PAD 

II. w:eRELDSLOON 

Dit was maar 'n paar minute 
oor twee toe meneer Josias van 
Vuuren se motor weer voor 
Koos Pieterse se huis stilhou. 
Pieterse bet hom ingenooi. In 
die sitkamer was daar 'n dcrde 
persoon. 'n Jong man van om 
en by die twintlg jaar. Sy ligte 
hare bet moo! vertoon teen die 
gebruinde vel. Sy blou oe het 
lets gejaagds, onrustigs gehad 
- by het gedurig rondgckyk, 
altyd gespanne geluister. 

Nou spring by vinnig op, 
maar as hy vir Pieterse saam 
met Van Vuuren sien, kom daar 
'n houding van rustigheid oor 
hom. Hy staan in 'n flink mili
tere houding as Van Vuuren 
hom die hand bled. 

.,Dan was jy suksesvol, me
neer Pieterse? En jy het be
sluit om my te vertrou, Greve
linck? Ek sou jou regtig nie 
meer geken het nie. Ook a! 
tien jaar sedert ek jou laaste 
gesien het. Hoe gaan dit?" 

.,Ons klae nie, meneer Van 
Vuuren, a! kan dit beter gaan. 
Daar is bale wat dit vee! moei
liker het." 

.,As julie wil gesels," val 

nie, hulle hct dit vrywillig aan
gcbied, en daarvoor. is ek innig 
dankbaar. My nrme ouers . . . 
as u weet hoc my hart brand 
om bulle tc sien, wat ek sou 
wou gee om hullc gerus te stcl, 
om hulle nie hulle !ewe te ver
kort in onrus en kommcr nle 
. . . . Net nie dit nie - nee, dlt 
nie! Hct bulle my dan nic gc
Jeer om nic voor onreg te buig 
nic, om vry tc wees, om my volk 
en sy vryheid lief te he met 'n 
allesversakende liefde nic? Ncoc, 
dit sal hulle nle van eis nic. Dit 
is nie waar nie!" 

Tot SO\'Cr het Hans Grevclinck 
meer met homsclf gepraat as 
met sy ho~ gas en voornemcnde 
weldocncr en adviseur. Nou 
draai hy hom tot mcncer Van 

Verhaal Uit 
Die Oorlogsjare 

deur Johann 
Hendricks 

Pieterse bulle in die rede, .,moet Vuurcn. Heimwcc, verdriet, 
julie dit liewer aileen doen. Ek verwyt het alles vcrvloei en 
sal buite in die omgewing wees slcgs verbete beslistheid staan 
as julie my nodig kry." oor sy hele persoon geskrywe. 

Koos Pieterse trek die deur .,Sc asseblief vir my ouers wat 
agter hom toe. Hy sal liewer ek nou gese bet. se vir hulle 
'n ogle in die scil hou buite. 'n d lk · 1 kt · 

1\fet ander woorde, indien in Londen aanstaande week at e e mls u e pogmg van Mens weet nooit van watter die speurdiens om my te vang, 
uitspraak gegee word oor die kn·essie van republieke en die kant die gevaar kan kom nie. 'n oorwinning oor die onder
Ryk, staan die pad oop vir enige r epublikeinse r egering in Buitendien, hy kan hom moont- drukker van my volk is. Dat 
ons land om met die noodgedwonge vriendelike toelagging lik vererg. elke bietjie Jojale hulp van Afri-
van Brittanje, en dus sonder teenstand van sy lojaliteits- kanerkamerade my liefde vir 
betuigers bier, 'n republiek uit te roep. my volk en hulle volk groter 

Dit was in hierdie gees dat ons blad die verwagtings ,,Ek verstaan u hct 'n bood- maak. Se ook vir hulle dat ek 
k t h t d t d M 1 k · S 'd Af 'k • bl' k hulle die versekering gee dat ek ge oes er e a r. a an oo VIr w - r1 a n repu 1e skap van my oucrs", begin die 

't L d 1 b · f d't · t geen onnodige roekelose ding vanm on en sa saam nng - o , om 1 meer pres1es c jong man dadclik die gesprek. sal doen nie, maar as dit moet, 
stel, die bandskoene saambring waarme,e die republiek son- ,.Hoe gaan dit met bulle." is ek ook bercid om my !ewe te 
der pynlike gevolge uit die yskas gebaal kan word. .,Ek bet u vader vier dac ge- waag." 

In Londen sal besluit moet word of die rcpubliek binne of lede in die Kaap gesien. Hy 
d d U d · · ,,Dis alles mooi, en ek waar-buite die Statehood sal staan, dit wil se of dit 'n E mpire- wor ou · moe cr 1s me meer 

f · · D't 1 k f d' k deer jou stand\•astigheid en oor-republiek sal wees of 'n afgeskeide republiek wat deur middel rts me. 1 Y aso 1e om-
mer vir hulle •n te swarc las Is tuiging, hocwcl ck meen dat dit 

van verdrag aan die res van die Statehood gebind is. Eers- _ die kommcr en onsckerheid." verstandigcr en nuttiger aangc-
genoemde begeer ons nie, maar aangesien Engeland die een Die jong man staar ver by die wen~ kan word. Ons kan ook 
is wat verlee is, het ons die gcleentheid soos nooit tevore nie deur uit. Die onrus in sy oe hct nog n ander weg probeer, daar
om deur middel van ons Eerste Minister stelling in te neem plek gemaak vir hcimwee, ver- I om wil ek jo~ 'n laaste aanbod 
vir 'n vrye republiek gebonde slegs ten opsigte van bepaalde driet, miskien ook vcrwyt. maak. Ek IS bewus daarvan 
sake van gemeenskaplike belang in die huidige wereld- .,En die boodskap ?" dat daar ~een ernsti~e a~nkl~g-
toestand deur middel , ·an uitdruklike oorcenkoms of verdrag. Jou oucrs Is bekommerd oor te teen JOU ingebnng IS me ; 
I erland sal daarvoor te \inde wees, en indien Suid-Afrika jo~. Hullc verwyt jou niks, mees~l vc~dcnkings en. dan na-

hulle vra of jy nic •n tuurhk dtc ontsnappmg. Ek 
dit voorstel sal Nehru noullks 'n Empire-republiek kan vra maar kan mnnk kan vir J·ou •n goeie woord do~n einde aan die storic ...... 
sonder om in onguns by sy volk en party te raak. nie?" by die owcrhroe, maar dan moet 

UNIEKE GELEENTHEID 

Daarom bet ons geglo dat die republikeinse rigting in 
ons land nog nooit so 'n geleentbeid gehad bet soos tans om 
sy ideaal verwesenlik t e kry nie. Maar, helaas, ons vrees dat 
daardie geleentheid deurgcglip het voorverlede Vrydag toe 
dr. Malan aangekondig het dat hy ,vierkant staan" by die 
buidige status binne die Britse Statehood. Ons hoop op 'n 
gratis republiek op hierdie tydstip, is verydel, want dr. 
Malan se standpunt is dat solank daar geen inbreuk gemaak 
word op ons reg om af te skei nie, bly ons binne die Ryk. 
Met ander woorde, solank Engeland erken dat ons die REG 
bet om 'n republiek te word, sal on., geen republiek word 
nie, al word Indie en lerland dit. 

.,Hoe?" Onrus en hcimwee jy my tcgcmoetkom." 
bet skiclik vcrander in versct. 

,Waarom jou nie gaan oor
gee nic? Dan weet hullc tog 
waar jy is, hoe dit gaan, en kan 
bulle jou miskien af en toe be
sock." 

.,As dit al boodskap is, kon u 
maar die moeite ontsicn het." 
Ergernis en minagting spreek 
nou uit sy stem en gansc hou
ding. ,Waarom dink u hct ek 
uit die kamp uitgcbrcck en ont
snap? Net om myself weer oor 
te gee? Om soos 'n vcrhonger
de hond weer terug tc kruip en 
hullc hande tc lek? Watter 
dwaashcid!" 

,Solank dit geen oorgawe is 
nie. Laat ons hoor." 

Mencer van Vuuren han! 'n 
vel papicr uit sy sak. ,Ek het 
hier solank 'n paar puntc nccr
geskryf In die vorm van 'n klein 
verklarinkic wat ek aan die 
minister kan voorle of dcsnoods, 
om die korrupsie en onrcg van 
die rcgering aan die kaak tc 
stel, in die Parlement kan voor
Jecs. Daarmee kan jy 'mlskien 
meer vir die volksaak docn as 
deur al die vlugtery en oorwin
nings oor die spcurdicns. Dit 
spreck vanself dat jy die rege
ringsoptrede nie te kras moet 
aanval nic - dit vcrminder jou 
kanse om los te kom. Jy hoef 

ook nie jou rcpublil{einse strc
we af te swcer nic." Ondertus
sen dink die jong man half ver
ward oor wat agter die woorde
vloed skull. 

.,Soos ek se, jy hoef niks prys 
tc gee nie. Net taktvol optree. 
Daarmee bereik 'n mens dikwcls 
meer as met gcwcld en drclge
mente. As jy nou net verklaar 
dat jou optrede nie jou E>ie 
keuse is nie; dat jy mislci is, 
onder bevt•le en intimidasie ge
handel hct", (meneer Van 
Vuuren sc woorde rol a! vlnni
ger asof hy homself aanspoor 
om die groot ding te sc) ,dat 
jy die bcweging afswecr .... " 

.,:Mcneer van Vuuren!" Die 
blou oe blits en dreig. Die ge-
sigspierc is gcspanne. .,Biy as
seblief stil voordat ek my ver
gryp aan 'n ouer man en 'n kas
tige wcldoener. Ek wil geen 
verdcrc beledigende woord of 
verncdcrcnde voorwaarde ·boor 
nie. Die beweging afsweer! 
Kamerade in die steek laat! 
Daar is die deur!" 

Koos Pleterse bet die h6e be
soekcr se motor vinnig sien 
wegry en huis-toe gcstap. In 
die sitkamer bet die jong man 
bewcnd en opgewondc rondge
stap, te opwonde om te praat. 
Tc opgcwonde en tc st•er ge
kwcs. 

(Word vcrvo!g) 

Goud Kom Terug 
As Sterling 

Engeland het nog £5,000,000 
van die £80,000,000 wat hy in 
goud van Suid-Afrika geleen 
hct, terugbetaal. Die terug
bctaling geskied in sterling. Tot 
sover is reeds £111,000,000 aan die 
Unie terugbetaal. 

Indien die lcning sy vollc 
tydpcrk van drie jaar kon ver
loop, ,moes Brittanje dit weer in 
goud terugbetaal het. 

Nog 21 Duitsers 
Gevonnis 

Die Amt'riknanse ,hof" \ ir 
oorlogsmisdnde het die afgelope 
week 21 Duits~>rs te NPurenber~e 
veroordecl. Hulle bet almul hoe 
betrekkings onder Adolf Hitler 
bek1ee. Onder die veroordccldes 
is Wilhelm Keppler, Hitler se 
persoonlikc ekonomiesc advi
seur, Ricard Darre, voormalige 
minister van voedsel, Hans Kehl 
wat bctrokke was by die pro
duksic van wapens en vcrskcie 
ander vooraanstaande persone. 
Die beskuldigings teen hulle is 
.,misdade teen die mcnsheid", 
.,bcplanning van 'n agrcssiewe 
oorlog", ens. 

In die Jig van die onthul
lings wat in hierdic uitgawe 
verskyn, kan mens nie help 
om te twyfel aan die egtheid 
van die beskuldigings nie. 

' 

'n Unieke geleentheid, wanneer die Statehood die 
kwessie van gratis republieke gaan bespreek en Suid-Afrika 
verteenwoordig sal wees deur 'n nasionale Eerste Minister, 
is, tensy dr. Malan van standpunt verander of iemand anders 
dit vir ons kry, verlore. 

l{ominuniste 'Kry 'n 
Jurie Na Hul Smaak 

,Is jy oortuig daarvan dat jy 
nic nou 'n grotcr dwaasheid 
begaan nie? Wat berclk jy met 
jou slnlose vlug? Ander bring 
jy in gevaar, soos jou gashcer; 
jou oucrs stuur jy na die graf, 
en jou eie persoonlikhcid en 
tockoms vernietig jy." Meneer 
Van Vuuren drcig nou self om 
drlftig te word. Is dit die dank
baarhcid vir sy opoffering en 
mocite? 

STEE.NKOOL sollJDE.R 
UITGRA WERY? 

E lf Ame rikaansc Kommunlste wat daarvan beskuldig 
word dat bulle planne beraam bet om die regering van die 
V.S.A. om,·er te werp, word die afgelope paar maande al in 
New York ,·erhoor, maar tot dusver bet die Kommuniste 
bul sin gekry deur 'n langgerekte obstruksie-taktiek te volg. 

Die jong man stann op. Die 
rusteloosheid sprcl weer oor sy 
mooi gelaat. Sy blou oe sock 
die ruimtes. Hy begin, lang
saam, afgetrokkc praat. Asof 
hy bardop dink en met homself 
redeneer. 

Toe die saak begin bet, hct 
die Kommuniste se advokate 
onder mecr gcpleit dat bulle nic 
'n billike verhoor sal kry nic 
omdat daar gcen Negers, Jodc, 
vroue en arm mense op die jurle 
dien nie. Om hulle tevrede te stel 
is aan bulle vcrsoek nou uitein-

delik -Voldoen en 'n jurie saam- .,Wat myself betref - dit Is 
gcstel wat uit scstien lede be- nic tersake nle. As ek my eic 
staan. Hiervan is drie negers, hell gesoek het, sou ck nie hier
drie werkloses en elf vroue. Die die weg gevolg bet nie. Vir 
Ieier \'an die jurie is 'n neger- die gevaar van my gasheer, van 
vrou, Thelma Dial. Die enigste my bale gashere en we·ldoencrs, 
gegoede lid \'lln die jurie is die is ek nie blind nie. Ek het sy 
skrywer, Russell Janney. , en bulle beskerming nie gesock 

Indien die procfnemings wat 
tans in Amerika uitgevoer 
word slaag en prakties genoeg 
blyk, sal daar 'n hclc omwen
tcling kom in die steenkool
bedryf deurdat dit dan in baic 
gevalle nie mecr nodig sal wees 
om steenkool tc grawe nie. 

'n Baie ou tcoric word nou in 
die staat Alabama uitgetoets. 
By een VM die steenkoolvclde 
is 'n gat van 160 voet diep 
geboor en 'n brandbom onder in 
die gat laat ontplof. Deur mid
del van andcr boorgate is lug 
onder druk na die steenkoollac 

gcforseer met die doe! om die 
stccnkool aan die brand te 
steek. 

Die doel is om die gas van 
die steenkool in pype weg te lei 
sodat dit deur die nywerheid 
gcbruik kan word. 

Ander soort gasse sal ook 
later in die gate ingeforseer 
word om verskillcnde gas
samcstellings te bewerkstellig. 

lndien die plan slaag, sal dit 
die voordeel he van 'n goedkoop 
gasproduksie, terwyl baie newe
produkte afgcwcrp sal word. 
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Oudvervolgdes Gesels Weer Nuwe GeldStelsel 
Saam Om, Kampvuur Oorw~eg Vir Unie 

DiP Bond van Oud-~~i'nterut-crdPs en politieke gevangenes het gedu
rende diP nawPPk van 8 tot 10 April ' n baie geslaa~de hyeenkoms gehou 
O(> die plaas Bergkraal van komdt. (; idPon Richte r·, 'n paar m yl lmite 
Bloemfontein. 

Saterdagaand om die kamp
vuur het Kameraad Frans van 
der Walt al die aanwcsiges 
wclkom geheet, en die hoop uit
g!'spreek dat hit>rdie jaarlikse 
byeenkoms steeds 'n groter om
vang sal aanneem. Die voorsit
ter van die Bond, dr. Graff, bet 
hierna 'n kort woord tot die 
aanwesiges gerig en 'n kragtige 
boodskap van die president, dr. 
Hans van Rensburg, voorgelees. 
Hy het met waardering melding 
gemaak van Kameraad Stephen 
Eyssen, L.V., se optrede in die 
volksrnad toe hy die dcstydse 
Interneringsminlster, H a r r y 
Lawrence, ontmasker het. On
do:- toejuiging het hy meegedeel 
dat hy 'n telegram van dank 
aan mnr. Eyssen gestuur het. 

ERVARINGS 

gram was aangevul deur trek
ldavier-solos verskaf deur mev. 
Du Plessis van Kofficfontein 
en Martha du Toit van 
U.K.O.V.S. 

Later in die aand het alma! 
met Ius en uit volle bors gesing 
.,Los van Engeland", ,Die Osse
wabrandwag Lied", ,Brlttanjes 
Vloot" en ander bekende licdere. 
Teen 11-uur bet die Tannies 
koffie gemaak en na die sing 
van Die· Stem het alma! gaan 
slaap. 

Sondag is stil deurgebring on
der die koelte van die skadu
ryke borne. Alma! het Ius gehad 
om tc gesels en ou vricnde weer 
op te soek. Die geleentheid 
was nou daar en daar was deeg
lik van gebruik gernaak. Braal
ribbetjics, wors, krimmcltjiepap, 
koffic en boercbcskuit was vol-
op. Studentc en oujongkercls 

Die vcrrigtingc hct reeds Vry
dagaand begin toe 'n klompie· 
kameradc en Brandwagtc gescl
llg om die kampvuur verkecr 
het. Satcrdag het mecr gaste 
opgedaag onder wie ook die 
voorsitt<•r van die · Bond, dr. 
Graff, wat spt>sinal van Preto
ria oorgekom ht•t. Hy was ver
gesel van Rooi Herman 
Luithing. Herman moes later 
tot groot vermAak van die aan
wesiges vertel hoe hy uit dit> 
kamp wou ontsnap deur hom 
in 'n afval-blik skuil te hou. 
Tot alma! sc vreugdc hct ook 
opgedaag Tant Lenic Immt>l
man en haar familie van Koffie
fontein. Sy staan bekc•nd as die 
Kampmoeder van Koffiefontein 
en neem gevolglik 'n besondere 
plekkie in die hart van elke 
oud-ge'internccrde. Sy is dan 
ook, behalwe die K.G., dr. Hans 
van Rensburg, die enigste er~id 
van die Bond. 

V.S.A. Maak 
Meer 

Atoombomme 

Di<! res van die aand is deur- wat nle 'n spt>ns kon saambring 
g<;bring met interessante ver- nie was welkom om by aile ta
tcllings uit die afgelope stryd. fels aan te sit. Die middag om 
Ontsnappogings en ontsnap- 3-uur bet ds. F. A. Dreyer 'n 
pings, skermutselings met die diens gehou in die fccssaal. Om 
politickc spcurders en wcdcr- 4-uur bet die byeenkoms vcr
varlngs in die tronk. Alma! het dang en kon alma! na 'n baie 
met gespanne aandag geluistcr. aangcnamc en suksesvolle 
Kort-kort hct dit geskatcclag saamtrek met 'n .,handvol 
oor 'n kostclike grap. Die pro- ' vreugde" huiswaarts keer. 

Die \'t>rt-nigde State mauk 
tan~> vinniger en nwer atoom-
bomme, h t't die voorsitter van 
die atoomkrag-kommissie, David 
van Lilienthal, verklaar. Toe 
hy gevra is hot>veel b y meen 
Rusland van clit' atoombom 
weet, wou by nie untwoord n ie 
maar h t>t verklaar dat die mo
nopolie van die V.S.A. oor dit> I 

VRYBEIDSDAG 
GEVIER 

born nie altyd lum voortduur Bt'aufort-\\'t>s.: 27 Februarie 
nie. • is wee.r in gt>dagte.nis g~hou 

Die moontlikhpid om :ttoom- dt>ur die Brandwagte op ons ou 
krag vir skepe, vliegtuit' t'n vir I Karoo-dorpit>. Rt>iHings is ge
nywerbt>idsdoeleindf'S te ge- trcr om dit' da)g OJ) 26 Ft>bruarie 
bruik, i'l us bait' rooskleurig bt>- te vier op die plans van hoof-
likryf. • komdt. t'n mev. A. Swant'pot>l. 

HET ALMAL GELAG? 
1\{nr. \'alt> F t>rrt-ira, Po-;bu!> 668, I 

Bloemfonte in, ~>kr~r: S 0 L 1 
Ond<>r die opskrif .,Dr. MALAN 0 .0$ nS eSefS 

IN DIE SENAAT GELUKGE- D. s. 
WENS," en .,TOESPRAAK It len 
DIE VAN 'N STAATSMAN" en '-----------
,MISVERSTAND UIT WEG I 
GERUIM", skryf die H.N.P. gese dnt bulle nou na hierdit 
da,gblad, Die Volksblad op 9 toespraak wect dat die Eerste 
April o.a. die volgende in vet- Minister nie aan sulke politieke 
gedJtukte letters: afperslng sal toegee nie .. 

,Senator H. Nicholls <V.P.> Kan u my asb. se of dr. Malan 
bet gese dat sy Party in hoof-. saamgelag het en hocveel 
saak saamstem met wat dit• H.N.P.-senatorc nie gelag het 
Eerste minister gese het .. '. . nie! 
na hierdie toespraak het dit· <Ons moenie tc hard oordecl 
wolke wat do.ar omtrent isolasic nie die geluk oor die skielike 
bestaan het, verdwyn; vir di<' I eenstemmigheid was groot ge
eerstekeer ht>t die Eerste Minis- noeg om die gelag nansteeklik 
ter verantwoordelikheid vir aile te maak. Maar blykbaar het 
Suid-Afrikaners aanvnar. Uit • u koerant die antwoord van dr. 
die pers weet sprckcr dat die I Malan, nl. dat hy nie met die 
O.B. reeds op 'n Republiek aan- O.B. praat nie, wrggelaat. 
dring <gelag>. Sen. Nicholls het Red>' · 

.... •WEES~ BESKERM! 
• INBRAAK-Assuronsie by-

" ' CAl r...t'TA ._A • -= ~ = =-= = ~ = =---- • 
SUID-AFRIKAANSE NASIONALE 

TRUST EN ASSURANSIE MPY •• BPK. 

Takke dwarsd.eur cUe Unle. 
;'.; 

'n Geweldi.ge stortrcen hct uit
gesak net toe die mense van 
hulle hulse af moes begin ver
trek na die funksie, maar dit 
het nogtans nie verhinder dat 
die l\}otors een na die ander op
gedaag het nie. Mev. Swane
poel het goedgunstiglik haar 
ruim stoep afgestaan om die 
verversings en ander eetware 
do.a~ tc vcrkoop. 

Die aand se verrigting het be
gin deur 'n welkomswoord. 'n 
Mosie van roubeklag is ook op 
voorstel van komdt. S. J. Kry
nauw aangeneem as gevolg van 
die afsterwe van veldkornette 
P. de Vos en L. van Vuuren as
ook brandwag H. Kruger sedert 
ons laas Amajubada,g gevier het. 

Daarna was daar skriflesing 
en gebed deur hoofkomdt. A. C. 
Swancpoel. Wagkapteln Dirk 
de Vos wat as sercmonicmeester 
opgetree bet, hct op bekwame 
wyse Amajubadag se betekenls 
verduid<>lik t>n ook uitvoering 
gegee aan die Kantate. 

Nadat veldkornet H. Gericke 
op bekwame wyse verslag ge
doen bet van die Laertrek op 
Wellington en hootkomdt. A. C. 
Swanepoel 'n a&nvulling van die 
versing gegee bet, het al die 
aanwesiges 'n kring gevorm. 
Met die jeugkomdt. en jeugvcld
kornet Gert Cilliers en S. le 
Roux vooraan, wat ook die Fnk
kelloop gelelde gedoen het, het 
alma! 'n stuk bout op die vuur 
gegooi. 

No. die sing van Die Stem bet 
die verrigtinge ten einde geloop. 

Kommando's Alla6 en Allal 
wil langs hiertlie weg hfkomdt. 
en mev. A. C. Swanepoel hart
lik bedank vir huUe guile ont
vangs asook aile naburige een
hcde en vrlende wat aanwesig 
was. 

Die Vryheidsvlam het die 
vlom in ons harte weer opnuut 
aangesteek. 

<Ingestuur deur komdt. S. J . 
Krynauw). 

'n Komitee wat die ' 'erandering van die Suid-Afrikaanse 
geldstelsel tot 'n tiendelige geldstelsel moet ondf.>rsoek, word 
tans saamgestel op las van die 1\linister van Ekonomiese 
Sake. 

Die komitee het opdrag onh'ang om so spoedig moontlik 
'n besliste aanbeveling te doen oor die geskikste en mees 
praktiese metodes waarvolgens die om.,kakeling kan geskied. 

Die komitee sal hom waar
skynlik toespits op drie moont
llkhede: die waarin die floryn 
uit honderd sentc bestaan, 'n 
variasic daarvan waar die pond 
uit duisend sente bestaan, of 'n 
stelsel van krone en sente. 

In laasgenoemde stelsel sal 
die sent, of nuwc pennie, om
trent drie-vyfdes van die waar
de van die huidige pennie he. 
Aile bestaande muntstukke be
halwe pennies en halfpennies 
kan in gebruik bly sonder dat 
dit verskil aan hul koopkrag sal 
maak. As alternatief vir die 
muntstukke van 100, 50, 40 en 
20 sente kan die benaminge 
kroon, haltkroon, floryn en 
sjieling ook nog in gebruik bly. 
Trippense en slkspense kan ook 
behou word. 

Volgens berekenings sal die 
omskakcling van die huidige 
stelsel na die desimale stelsel 
enigiets tussen £5,000,000 en 
£10,000,000 kos. 

VOORDELE 

Onder die voordele wat die 
stelsel meebring word onder 
meer genoem: 

1. 'n Verccnvoudigde stelsel 
van handelsrckeninge. 

2. 'n M<•er effektiewe koste
en prysbcrekening. 

3. Makliker berekening van 
die onkoste ten opsigte · van 
huishouding. 

4. Die gebruik van 'n maklike 
basiese maatstaf vir waarde sal 
vee! ongerief bcspnar by daag
liksc- transaksies. 

5. 'n Maklike berekening van 
klein prysverskille. 

6. 'n ' Makliker opleiding op 
skole. 

X ADELE 

Onder die nadcle word onder 
meer genoem: 

1. Omskakeling kan aileen ge
skied as Brittanje dit ook doen 
omdat dit andcrsins moeilik
heid !tan oplewer. 

2. Aile kosteberekening-
masjicne, boekc, ens. sal ver
vang moet word deur nuwes. 

3. Daar mag verwarring by 
die publiek ontstaan asook on
tevredenheid. 

4. Moeilikheid mag ontstaan 
omdnt die personeel nie ver
troud is met die nuwe stt'lsel 
nie. 

In <>lk geval sal die kost~ 
vee! minder W{'es indicn dit van
dag toegepas word as oor 'n 
paar jaar. 

-PROBEER DIT!---
II 

VIR OE-TOETS 

WAT S/EN U ? 

~ ~ VIR.SMAAK-TOETS 
I ,.,- •. . . .neem t~~ "'•tH""-'t ,.an f'n•gt soort 
' •igartt, lwhah•~ Kommando. llt~ni~ 

die Ct'rHIC •kuif intrt•k nie, mour blaas 
dit 'ill!l(io•• dcur n neu•gate uit. Neem 
nou di~ tweede okuif, trek dil in en 
blau• clil dan d··nr die neu-:.:ate of 
deur die• tnond nit. Toel' 1\.ummando 
noi• np dirscUde wyse. L<•l op watter 
sagter, j!eurij!er rokie u van 
Komrnondo kry. (Anllroord op <W.t«11~ 
Plaa1 dit prtnl ""IC~"'''er 15 l~ tan u 
af en u sien die profiel.) ' 

Kommando ·· ,..,._ 
DIE VRIENDELIKE SIGARET 

10s, 20s, 50s, met of sondor kurk . 

• 
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TUIEP VI& OEKLASSD'UJEEIIDJ: ADTEaTJ:NSIEa: BYEENKOMS VAN 
,FRiENDS" BELET 

LAERTREKKE-Ba11boucJelllle Kenm.cew!Dca: 
(Verlowln&, huwellk, ceboorte, atertcnal, ID memorlam, lelultwenafuc, 
ena.) 14. per woord; minimum 2/6 per plaalllg. VooruJtbetaalbaar. VIr 

berballnga 21S pat. atalag. 
(vervolg van bl. 7, kol. 3) ons geniet het. Volksspele het 

'n belangrike deel van die 
kampvuurprogramme uitge
maak. 

llalldelaadtrertenatea: 
Jtente plaalllc, 24. per woord. VIr berb&llllga 211 pat. &tala&'. 

Jatelleacetd op .,Dio O.B." (YttaQl:l weell.lllu): 12/6 per jaar ot II/II per 
I maaude. VooruttbetMJbau. Btuur adnrteuategeld, beatelliDp, eu llltelleugeld 
&& TOOB8IAO (.EDJII8.) BPK., Poabu lUl, Jiaapata4, 

'n Vergadering wat die afge 
lope naweek onder beskerming 
van die .,Friends of the Sowjet 
Union" in Johannesburg gehou 

Upington 
HUWELIK 

VlSSER-PEL.<;ER. - Aan at ons 
kamerade wens one, Maggie Peiser en 
Julian Visser, htermee bekend te maak 
dat 0111 D. V. In die buwellk tree te 
Brakpan In die Hervormde Kerk op 
7 Mel 1949. Telecramme: Pltt.atraat 
16, Brakpan. 20C/l/B 

VAKATURE 

:\fANLIKE junior asslstent benodlll· 
Doen peraoonllk aanaoek by: D.K.B.
Oroothandela&J'11 Bpk., Selklrkstraat 23, 
Kaapstad. 13/4/2 

ALOEl\IEEN 

AANDAO! Neem as.sebllet kennla 
dat ek vanar April •n Markagentakap 
begin - Mun!alpale Mark, Ultenhace. 

B 
Adresseer u produkte -- en weea 

UTH 
verseker van bette resultate en onmtd· 
delllke ultbetal!nga. - 1J. s. lk'lllnpn, 

~/3/4~ TK 

PERSOONLIK 
Kamerade! Kyk hler bo! Wle gaan 

offer wat ck vra? ONDERSTEUNING! 
- U. s. &IUngan, Bennettatraat 11, 
Uttenhart. 13/4/2 

TE KOOP 

MIELIEPRYS BLY 
22'- PER SAK 

Die prys van mielies sal vir 
d ie aanstaan dt> seisoen op 22/
bly en sal nie verhoog word 
soos baie boere gehoop bet n ie. 

Die mielit>-oes sal vanjaar 
byna d ie h€'1fte minder wees as 
verlede jaar, toe d it 31,000,000 
t..:kke was. 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgen, Orafsteenmaken, 

Bepoafnlsversek eraan 

Bloemfontein - Pretoria 

1M T akke 

PLUIMVEE 
Die Beale Firma om u PLUDfVEE, 
EIERS en ander PRODUKTE aaa 

te atuur ta: 

sou geword het, Is op las van Op die wal van d ie Oranje
die waarnemende hoofma.gl- r ivier bet ook d ie Upingtone rs 
straat van Johannesburg belet. 'n baie suks€'svolle Jaertrek ge
;:\s sprekers sou opgetree het hou. ~let. J./hoofkommandan t 
oud-sen. H . M. Basner, Hilda TaJjaard aan die hoof het aU€'s 
Watts en V. Cachala. ' lot van stapel gl"loop. 

Die Kommt~niste het die na- Die laertrek was vir almal 
week 'n aksiekomitee, bestaan- leersaam en elkeen kon daar 
de uit ses blankes en 14 natu- lets uit haal wat hy nerens sou 
rellE\ gestig om die regering in . vlnd nie. Die leslngs was ulters 
kennis te stet van die ontevre- lnteressant en die dogters het 
denheid oor die in die ban doen selfs net so baie van die parades 
van vergaderlngs. gehou as die seuns. 

Soos op aile ander laertrekke 

TOTIUS GEHULDIG was bier ook bale grappe. Een 
offlslers-tent het een nag bo sy 

Treffende hulde is die afge
Iope week aan Totius gebring 
toe 'n afskeldsgeselligheid hom 
aangebied Is. Dr. du Toit bet 
nou afgetree as hoogleraar aan 
die Teologlese Skool van die 
~reformeerde Ker,k. Daar Is 
ook aangekondig dat d ie Pot· 
chefstroomse Universlteitskol 
lege hom 'n ere professoraat 
toegeken het. 

inwoners se koppe afgewaai so
dat toe een nog na die deur wou 
sock, om te kyk wat gebeur het, 
was hy lellk verras toe hy be· 
merk dat daar glad nie meer 'n 
tent is nle. 

Die laaste aand is ses pryse 
aan die beste laergangers en 
of!isiere uitgedeel. Dieseltde 
aand het ons ook Amajuba-fees 
gevier. Dit was baie indruk· 
w<:kkend en geeneen van die 
aanwesiges sal dit seker gou 
vergeet nie. 

Die mooiste van alles was se
ker die moo! kameraadskap 
wat daar in die laer ~cheers 
het. Dit was dan ook geen won
der dat sommige met 'n knop 
In die keel van die geliefde ou 
kampplek en die vriende afskeld 
geneem het nie. Moo! aan
denkings is aan J ./Hoofkomdt. 
Taljaard en J ./Veldkornet J. K. 
Swart oorhandlg. 

<Berig deur korrespondente 
Lenie de Klerk ). 

GAAN I 00 ROO I 
KANDIDATE STEL 

w~Ed~:T;:,.t~P~~~te:~de m!~~~:~::~;~ C. M. ELOFF EN KIE. 
Totius is van voorneme om sy 

wedervaringe tydens die Tweede 
Vryheidsoorlog te boek te stel. 

'n Ander dogter het op 'n heel 
.,onwettlge" manier daarin .ge
slaag om 'n blikkie gekonden
seerde melk vanuit die kostent 
te Iaat verdwyn. Die aand was 
sy baie vaak, maar tog te Ius 
vir die melk. Sy kon egter nle 
wakker bly nie. Wat was haar 
ontsteltenis groot toe sy vieruur 
die oggcnd wakker word en 
ontdek dat d ie melk uit die 
blikkie en al tangs haar nek 
afgeloop het! Alles was taai. 
(Veronderstel nou daar was 
miere in die nabyheid. Red.). 
Die kampvure was seker die 
aangenaamste van alles. Die 
Boerejeug-orkes was gereeld 
teenwoordig en het met hul op
gewekte musiek al die swaar
moedlges vrolik gemaak. Elke 
aand het die getal besoekers 
vermeerder en ons twyfel of 
hulle die kampvure minder as 

Die Kommunistiese Party in 
Brittanje voel hom tans so 
sterk dat hy aangekondig het 
dat by omtrent 100 kandidate 
met die volgende algemene ver
kiesing In die veld gaan stoot. 
Daar is 600 setels in die Brltse 
laerhuls. 

Koele en vene. - Zeeman, Robertson. (Edm&.) Bpk. 
____________ 1_11_2_1T_K MOBEliA.BK (Poabua U&l) Newtowu 

BOERl\IEEL 
BOERMEEL op .,ns bekende ateen· 

meule 11emaa1, :.117 per 100 !b.; 
gealrte meel, U/9; wltbroodmeel, 26/5; 
en meelblom, 28/1; plus bankkommlssle, 
per 100 lb. ask. K.M.B. - Ulsslon 
More, Ellm, K.P. 

T.K. 

B OME, PLANTE EN SAAD 
Van ~roewennent" K~MerHI!sef'l"de 

CTCH'ntesaad: Chantenay wortels, 6/6; 
Detroit beet, ~/6; Eglplleae p!M beet, 
7/6; Greenfeast aaaderte, 1/· lb., 
£6/10/· 200 lb. sak; Copper King (!aat 
harde ul•aoort), 10/· lb.; Vr~ Kaapse 
plat, ~/-. Haudel.tnavrae verwelkom.
Kan.ro Saadkweken, Poabua 107 Oudtll· 
hoom. 16/ 3/TK 

OESERTIJ!'ISEERDE 
GROENTESAAD 

Chantenay-wortela 6/·; Detroit-beet 
t /·; Bl&arslaal 17/8; Spltskopkool 8/· 
per pond, posvry. Verkry voii.Oige 
pryalya van Premlen, P.K. Scboemana
hoek, Oudtsboorn. 6-4TK 

-------
OENEESMlDDELS 

BEHANDELINO GRATIS, - Ons Is 
daar so oortulg van dat ons •n egte 
Su!d-Alrlkaanse geneesmlddel vir Ru· 
m&>llek, Lendepyn, H~upjig en verwante 
kw&le ontdek het, dat ons gratis 
proermonster aan enlce lyer sal stuur. 
Stuur 1/· vir JIOSII:tld, ens., aan: 
ANDREW SE PY:-IPLEJSTERS, Poe• 
bua 775, Pretoria. -....,------

1\l EDISYNE 
ORYSI~AARWONDER !aal u jonk 

Jyk. Hou u hare rrla, gesond, natuur· 
Ilk en vry van akllrera. Geen k!eur· 
atof. Gewa..-borll or geld terug. r.t· 
_..-y. Geld met be•te!ling. KwalP, 
alektes behandel. - Uo<>regenet'!imlddrl•. 
Poabu.s 4272. Johannesburg. 

(Nr. 2) 2 131TK 

MEUBELS 

liJEUBELR. - Beter meubela teen 
bllllker pryae. Babawaentjlee, atoot· 
karretjlea, drlewlele, llnoleuma, tapyte, 
e111., ook &ltyd Ill voorraad. Oeen 
Kataologua. Weld waarin u belanaatel. 
-VlSSJtR..MEVBELS, Langatr&at 2~1. 
Kaapatad. S/12/11 

RADIO 
LOU\V EN LOUW, die Beroemde 

Radlo-lnaenleura, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Rad!o'a en E!ektrleae 
Toe.telle. Oereglatreerde Elektrlalttlta· 
&&nDemen. i'oon ~-843:1. 

OEDROOODI!: YRUGTE. - Barry· 
merk &edroosde vrugte posgeld betaald 
ID Unle, In II en 10 pond-klaelee. Appel
rlnce 8-Diamant, 2/1; Perakea, 3· 
Diamant, 2/1; Pere, 3-Diamant, 2/1; 
Vye, 4-Dlamact, 2/3; Prubedante, 
50/50, 1/8~; R.oayue, S·Diamabt. 
10%4.; Troa-Roeyue, f·Diamant, 1/3; 
Oltkerueule, 2/3; Ama.ndela, 1/~; per 
poud. Volledlge Pryalya verkrycbaar 
n.u Robert.aou·Haudel.lv.-enlglnc, Poa· 
bua T, Robert.ou. 2i/U/TX 

OIJSUIKERDE VRUOTE. - Barry
mark cuulkerde vrugte, 8/8 per sea 
1 pond·pakklea ot 6/8 per IS pond· 
klu!e, poageld betaald In Unle. Kon· 
t&nt met butelllllg. Ona atuur ook 
r •Uikerde en gedrooade vrugte ten 
beboewe •ac kllente aan vrlende oonee. 
Verde" l>eaonderbede •erkrygbaar by 
Die Robertaon-H&ndel.lveranlctng, Poe
bus 7, Robertaou. 24/:UI'I'K 

SOUT 
SOOT vtr dadellke atlewerlng In 

coele aaltke. Brandwagte, om •n 
eerllke beataan te maa~ vra ek u 
vrlendellke ondereteunlng deur van my 
aout te beatel. Spealale A1 80/·; 
Sneeuwtt No. 1 70/·; Wit No. 2 
50/· per ton vryce!a&l. Soutwerke 
tevredenbeld aewaarborc. Adrea: 
Komdte. MM. Martie Venter, Poaaa.k 
No. Xf , Arbeldtloon, Bloemfontein. 

1~/1/TX 

RADIOTRONICS 
(A. Perold en P . B rink) 

VIr herstel en koop va n 
ELEKTRIESE APPARAAT 

<Onderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwlkkellng en Ie 

van kabels i.n hulse en 
fabrieke) 

Hoofstraat BELL VD..LE 
Foon 9'7-9llf. 

VERVOERDIENS 
Vir algemene karwetwerk en 
ook vervoer van mense tree in 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus 64 - - Telefoon 9-83M 

PARO W 

Pragtige Modelle ' 
in Winteruit rusting ~ 

BY 

~ 
D ie Modewi nk e l !11 

PAR OW I~ 

I 

. ' 

WALVISSE 
(vervolg van bl. 2, kol. 5) 

likhede vir die doe! in, In teen
stelllng met die klier van 'n bees 
wat mlnder as 'n pond weeg, 
weeg hierdie walviskller mak
lik 175 pond. 

OEVAAR 

Omdat insulien maklik ver
nietigbaar is, bestaan daar op 
die oomblik onsekerheid of die 
insulien In die kller van die 
walvis nie reeds vernietig is 
nie omdat dit dlkwels gebeur 
dat die walvis van 10 tot 15 uur 
In die water dryf voordat dit op 
die fabriekskip geslag word. 

Noorweegse wetenskaplikes 
het ontangs ook die walvisvtoot 
vergesel om ondersoek In te stel 
na hierdie angeleentheid, maar 
wat bulle bevinding was, is nog 
nle bekend nie. 

Om die ill!ulien af te skei 
word die pankreas fyn g~maal 
en met 'n oplosslng van suur
alkohol gemeng. Die insullen 
los dan daarin op en word dan 
neergeslaan. Dit Is 'n ingewik
kelde proses. 

Insulien word vanda.g beskou 
as die enigste mlddel wat effek
tief teen suikersiekte aange
wend kan word. Dit hou die 
pasii:'nt in goele gesondheid. 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIEF BIER IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) Bpk., 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 

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

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

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

NAAM: 
(Naam en Adrea in Blokletten ) 

POSADRES: ................................ . ............................. . 

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

Voeg aueblWI! Kommfsne bSf plattelaadae tie"-. 

Versigtige 

Gedurende die vorige algeme
ne verkiesing hE't die Kommu
niste 21 kandidate in die veld 
gehad. Hiervan is slegs twee 
verkles terwyl 12 hut deposito's 
verloor het. Die Kommunlste 
beplan tans om ministers van 
die kabinet in die verkiesin.g te 
beveg. Onder andere sal Attlee, 
Morrison, Bevin, Cripps, AleK
ander en McNeil waarskynlik 
Kommunistiese teenstanders 
kry. 

verpakking 

verseker 
veilige· aflewering 

Dit is ONSEKER Dit is VEILIG 

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

Moenie swak kartondose vir 
swaar goed gebruik nie. 

Moeoie Qr"eekbare goed onbe· 
skerm verpak nie. 

Gebruik stewige houers wat die 
inhoud sal steun en beskerm. 

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

ONTHOU TOG OM U VRAGBRIEWE TE ~ 
As u pakkie die moeite werd is om te versend, is dit die moeite werd 
om veilig versend te word. Pak sorgvuldig, bind goed vas en a(lresseer 
volledig en duidelik. Ons sal die res doen. 

Die Spoorwet! behoort aan u-eise word met u geld betaal 
Hlerdie is die urste in 'n reek:l wenke, gep/aas deur die Suld-Afrikaanse 
Spporwee, en gemlk op die veilige verv~er en sne/le ajfewering van 
goedere. 

I l 
BOE 

] 

Gedj 
versklll~ 
hierdie l 
haakple~ 

geduren< 
sal word 

Oud 
Volgen~ 

ontvang 
trek 'n bl 
hoofkomn 
in bevel "\ 
dat die gl 
3l5 tot 40, 
was wat 1 

het met cl 
het egte~ 
teen die I 

Bale lrt 
gchou oo1 
held van 
laerganget 
saam gev 
die seinwc 

Verskeie 
besock er 
was 'n st1 
die offisie 

Mev. Hi 
rlaat-offisi 
haar uitstl 
gekwyt. I 
wat sy gc 
op prys ge 

Komdt. 1 
nic volty1 
wees nie, 
kom en he 
gedra om 
maak. Bo 

\Vie van 
te BoereJel 
einde van d 
hele Boerej 
hulling va 
monument, 
mooi gaan 
ons bonde1 
sis-rokki€' 

. dogters, er~ 
groen-Imki~ 

• 
Tenein~ 

vl"r;,eker, 
net die B 
regte u n 
die g roo1 
gaan wor 
sal hullc c 
danruit si 
net di€' ~~~ 
u n iform; 
nie het nt 

As julie 
Duitse-sis il 
skryf aan 
tier en sluit 
in, dan stu 
vir julie. · 

Scuns, jtl 
by Boereje~ 
bus 10:>9, P1 
Die hele 
H 12s. 6d. 
dele van dil 
kos die ver~ 
volg: Broe 
hemp ( 16~) 
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BOE.RE.JE.UGNUUS: 

LAERTREKKE WAS . . 
GROOT SUKSES 

' Gedurende die afgelope vakansie is daar laertrekke op 
verskillende plekke in Kaapland gehou. , Die hoofdoel van 
hierdie laertrekke is om opleiding te gee sodat daar geen 
haakplekke sal wees tydens ons groot Uniale laertrek wat 
gedurende Desember by die Voortrekkermonument gehou 
sal word nie. 

Oudtshoorn 
Volgens die berigte wat ons 

ontvang het, was hierdie laer
trek 'n baie groot sukses. Jeug
hoofkommante Lenie Roos, wat 
in bevel van die laer was, berig 
dat die getalle gewissel het van 
35 tot 40, waarby baie kleintjies 
was wat maar taamlik gesukkel 
het met die kombersvou. Hulle 
het egter baie mooi reggekom 
teen die einde van die laer. 

Baie interessante lesings is 
gehou oor 'n groot verskeiden
heid van onderwerpe en die 
laergangers het dit bale leer
saam gevind. Vera! het hulle 
die seinwerk baie geniet. 

Verskeie ouers het die laer 
besoek en hulle belangstelling 
was 'n sterk aanmoediging vir 
die offisiere. 

Mev. Hitge, wat as kommisa
riaat-offisiere opgetree het, het 
haar uitstekend van haar taak 
gekwyt. Die waardevolle werk 
wat sy gedoen het, word hoog 
op prys gestel. 

Komdt. Hitge wat ongelukkig 
nie voltyds teenwoordig kon 
wees nie, het elke aand oorge
kGm en het dan ook sy deel by
gedra om die laer suksesvol te 
maak. Boerejeug-lede wat ook 

'n kans gekry het om as offi
siere op te tree het ook vee! vir 
die laer beteken. 

Graag spreek die offisiere 
nogmaals hulle dank uit teen
oor die persone wat hulle met 
raad en daad bygestaan het, 
vera! hfgenrl. en mev. Schoe
man, oom Louis de Jager en 
oom Hannes N el. 

(Berig deur H/Komdte. L. 
Roos en Komdt. Hitge). 

Rawsonvi lle 
N og 'n geslaagde laertrck is 

gehou te Rawsonville vanaf 25 
tot 30 1\faart. · Ons laat 'n Iaer
ganger wat aan ons geskryf het, 
self aan die woord: 

Rawsonville se Boerejeug het 
reeds Vrydagmiddag op die 
laerterrein aangekom om solank 
'n bietjie reg te maak. Die 
Kapenaars het ook nic op hulle 
laat wag nie en was reeds Vry
dagaand daar. 

Saterdagoggend het ons die 
spreekwoord ,vele hande maak 
llgte werk" toegepas sodat alles 
gou-gou reg was. Kommandant 
Basson, sy vrou en kinders (van 
Malmesbury) het Saterdagagter
middag hulle eerste koppies 
laerkoffie saam met ons geniet. 

Praktiese dissipline was na-

tuurllke nie- by die huis vergeet 
nie. Soe, maar daardie komdt. 
Le Roux van die Kaap kan 'n 
mens laat links, regs en om
keer. Dit maak egter geen ver
skil aan ons nie, want ons het 
dit baie geniet. Maandagmid
dag was al die dogters hard be
sig in die kombuis. Party moes 
waatlemoenstukke prik terwyl 
die ander pampoenkoekies ge
bak het, onder toesig van 
komdte. S. le Roux. U kan 
maar net skryf as u die resep 
wil he! Pampoenkoekies van 
pampoen en rys, dit is 'n egte 
Boerejeug-uitvindsel. Daardie 
aand het 'n hele paar kinders 
'n paar maal oor hulle skouers 
geloer om te sien of die skottel 
pampoenkoek nie aankom nie. 

Dinsdag kon ons 'n voortref
like kampvuur hou met 'n goeie 
program en heerlike kaffer
waatlemoenstukke. (Jakkals 
prys sy eie handewerk). 

Behalwe 'n besoek aan 'n 
groot wynkelder te Rawsonville, 
het die Boerejeug heerlik kon 
swem in die Goudini-bad en so
doende van al die. kwale genees. 

Ja, en so het ook die einde 
van 'n ander aangename Boere
jeuglaer aangebreek en moes 
Lampics met betraande oe af
skeid neem van alles wat vir 
haar so ,dierbaar'' geword het. 

Vera! wil ons die geleentheid 
te baat neem om al die O.B.-lede 
wat soveel belangstelling getoon 
het en so hartlik saamgewerk 
het, van harte bedank. 

(Berig deur 'n laerganger en 
Helene Trcdoux). 

ONS UN IFORM ·!Sutherland 
Nadat die K.apenaars hulle 

half doodgeect het aan al die 
ryspampoenkoek en kafferwaat
lemoenkonfyt op die Rawson
ville-laertrek, het hulle weer die 
laertrek te Sutherland, wat vir 
die res van die vakansie aldaar 
gehou is, gaan bywoon. 

Wie van julie besit al die reg
te Boerejeug-uniform? Aan die 
einde van die jaar gaan ons, die 
hele Boerejeug, daar by die ont
hulling van die Voortrekker
monument, laertrek. En hoe 
mooi gaan dit nie lyk nie as al 
ons honderde in daardie moo! 
sis-rokkie en kappie van die 

. dogters, en die seuns in bulle 
groen-kakie drag, geklee is nie. 

• 
Teneinde eenvormigheid te 

verseker, is daa.r besluit dat 
net die Boerejeuglede 'l.vat die 
regte uniform besit, by daar
die groot laertrek toegelaat 
gaan word. Ook die offisiere 
sal bulle drag he, en baie mooi 
daaruit sien. Onthou, dogters, 
net die sisrok is julle offisH!le 
uniform; dus die wat dit nog
nie het nie, moet opslmd. 

As julie moeilikheid het om 
Duitse-sis in die hande te kry, 
skryf aan Boerejeughoofkwar
tier en sluit julie 3/9d. per jaart 
in, dan stuur ons dit dadelik 
vir julie. 

Seuns, julie uniform is ook 
by Boerejeughoofkwartier, Pos
bus 1059, Pretoria, verkrygbaar. 
Die hele uniform kos slegs 
£4 12s. 6d. As julie nie al die 
dele van die uniform koop nie, 
kos die verskillende dele elk as 
volg: Broek (32 duim) 17/-; 
hemp (16n £1 Os. 6d.; hoed 

(7!> 15/-; lyfband {30 duim) 8/
(nie Sam Browne nie); skoene 
(9) £1 7s. 6d.; sokkies 9/-; das 
5/-. Die syfers tussen hakies 
Is die grootste nommers wat ons 
in besit het en wat ons onmid
dellik kan !ewer. 

Beste! dadelik en meld seker
lik julie regte mate. Aile bestel
lings is kontant en sal dadelik 
uitgevoer word. As julle nie 
die hele uniform gelyktydig kan 
bestel nie, koop elke maand 'n 
gedeelte, dan is die hele uniform 
teen 16 Desember volledig. 

As gevolg van die groot dis
tansies kon bale lede nie die 
laertrek bywoon nie, met die ge
volg dat die bywoning nie so 
goed }Vas nie. Omdat die getalle 
dus nie so groot was nie, kon 
beter aandag aan elke lid be
stee word. Veral is daar klem 
gele op die opleiding van Junior 
Offisiere. lets wat dadelik ons 
aandag getrek het, is die prag
tige samewerking tussen die 
Boerejeug en die O.B.-lede . . 

As Staf-offisiere het opgetree 
komdt. Callie le Roux (Kaap
stad), komdt. P. J. Theron, 
komdt. B. BJorn en komdte. 
Lampies Tredoux <Tiervlei). 
Aan hulle en die eienares van 
Therons Kafee van Sutherland 
asook die O.B.-Iede, ons hart
like dank vir die mooi hulp en 
samewerking. 

Nadat ook hierdie 
afgcsluit is, was die 
alweer agter die rug 
alma! weer laat spat 
skool-toe. 

laertrek 
vakansie 
en moes 
- terug 

<Berig deur Helene Tredoux). 

(vervolg op bl. 6, kol. 4) 

KAKEBEENW A HET 
SO GELYK 

Antwoorde op Wedstryd 
in V uurslag 

gording genoem. 
8. Die boonste en onderste 

relings van die kant-,lcre" is 
B ier maats is die antwoorde die leerbome genoem. Dit het 

op <lie Kakebeenwa-wedstryd hoog na agter geloop en die 
wat in Vuttrslag van Des~mber- vorm aangeneem van die onder
Januarie verskyn bet: kakebeen van 'n bees of perd -

1 . .!\fate van die Kakebeenwa: vandaar die naam: Kakebeen
Lengte (sonder disselboom) 12- wa. 
14 vt. Breedte 3-3~ vt. Hoog- 9. Die dele van die voorste en 
te (van buikplank tot tenthoog- agterste leerskeie wat bo die 
te) 5~ vt. Disselboom-lengte 10 leerbome uitgesteek het en dan 
vt. netjies afgewerk is, is die Ieer-

2. Die waens is gemaak van mannetjies genoem. 
Stinkhout, Geelhout, of Yster- 10. Die houtronge was regop
hout. Die hout moes boring- staande balke wat vas was aan 
droog wees want anders krimp die buitekant van die skamels. 
dit in die droe binneland en ver- Die leerbome het presies hier 
oorsaak oneindig vee! skade. binne gepas en so kon die 

3. Gewoonlik 5 boe, maar soms boonste gedeelte van die wa nie 
ook 4 of 6. · na links of regs skuif nie. 

4. Die raamwerk is eers van 11. Die 1\foeiband was 'n yster-
bemboesstokke gemaak. Later l:iand wat stewig pas om die dee! 
is die boe van kweperlatte en van die skamel waaraan die 
die ribbetjies van spaansriet houtronge vas is, om te verhoed 
gemaak. dat die hout bars. 

5. Eers is 'n grasmat oor die 12. Die korrethout het verhoed 
raamwerk getrek, dan 'n ge- dat die leerbome te vee! heen en 
oliede seildoek, en eindelik die weer beweeg en so die kap 
waterdigte seildoek. Later (ten lendelam maak. 
tyde van die Groot Trek) is die 13. Die voorste en agterste 
matwerk egter nie gebruik nie dele van die onderstel is ver
maar het hulle slegs die voor- bind met die Houtlangwa en die 
en agterboe nog met 'n soort Ysterlangwa. 
stywe gras omgevleg om te ver- 14. 'n Omgebuigde ysterband, 
hoed dat die seil daar gou deur- die skeen, is voor om die hout
slyt. . as gesit en het aan die bo- en 

6. Die waens van Piet Retief onderkant in 'n groefie gepas 
het verskil van die ander waens voordat dit vasgeklink is sodat 
wat aan die trek deelgeneem die as presics rond kan wees. 
het, daarin dat dit plat i.p.v. Hierdie skeen het verhoed dat 
ronde tente gehad en die raam- die hout-as te gou slyt. 
werk oortrek was met wit seile. 15. Die wiel kon nie maklik 
Hul is gemaak deur Maritz en is uitval nie, want nadat die wiel 
,kapwaens" genoem. ingesit is, kom die stootskeen 

7. Die middelste dikker riet ('n p)Jl.t ronde yster), daarna die 
van die raamwerk is die luns ('n ysterboud met 'n kop). 

,HI E.R VAN E.N 
DAARVAN,, -

VERJAARDAG-KETTING. -
Dit spyt ons dat ons nog nie 
hierdie week met die verjaar
dagketting kan begin nie, weens 
gebrek aan plaasruimte. Vol
gende week verskyn die Ver
jaardag-ketting dus vir die 
eerste maal en ons plaas a! die 
name van diegene wat vanaf 1 
Januarie tot 28 April verjaar. 

WEEKLIKS. - Vanaf aan
staande week verskyn DIE 
BOEREJEUG weekliks. Ons 
sal dus nou oor meer plaasruim
te beskik. Lesers kan nou ook 
verhaaltjies, gediggies en grap
ples aan ons stuur vir plasing. 
Verlede keer het Kesten se 
Boerejeug gewen deur eerste 
hul beriggie in te stuur. Kom 
ons kyk nou wie is eerste met 
sy verhaaltjie of grapple. Pos 
dit aan Boerejeug-Redaksie, 
Posbus 1411, Kaapstad. 

d~ur die gat in die as, en dan 
word 'n lunsriem weer deur die 
gaatjie in die luns gesteek so
dat dit nie kan uitval nie. 

16. Ons noem vandag 'n bale 
vuil, smerige mens 'n ou luns
riem omdat die lunsriem wat 
hierbo beskryf is altyd bale vuil 
was van die ghries en stof. 

17. Die wiele is ,,kommetjies
wiele" genoem omdat die speke 
skuins in die naaf ingeplant is 
sodat dit 'n uitgeholde effek ge
gee het. So 'n wiel is bale sterk 
en verhoed boonop ook dat die 
wa omslaan. 

18. Die voorwiel was 3~ vt. en 
die agterwlele 5 vt. i,n deursnit, 
met 10 en 14 speke onderskei
delik. 

19. Die as was van hout en 
moes dus dikker loop na agter 
om sterk genoeg te wees, ge
volglik moes ook die agterste 
bus groter wees. 

20. Rooilood is vir verfdoel
eindes gebruik en was baie vas 
en standhoudend. Die wiele is 
gewoonlik rooi en die leerbome 
groen geverf. 

BRIEWE-KOLOM 
Posbus 1411, 

Kaapstad. 
20 April 1949. 

Beste Boerejeug-maats, 
In die week se pos was daar 

twee briewe. Uit Beaufort-Wes 
het ons die name van twee lede 
ontvang vir verjaardagketting. 
Hulle is MARINA en JOHAN
NES SWANEPQEL van 
BRANDSTRAAT, BEAUFORT
WES. Die maats wil weet of 
dit nog nodig is om 'n trippens 
saam met hul naam te stuur vir 
dio verjaardagketting. Nee' dit 
is nie nodig nie; al wat jul moet 
stuur is julie name, geboorte
datums en adresse. Vra julie 
Boerejeu,g-vriende ook om hullc 
name aan ons te stuur. 

Van Upington het ons 'n baie 
interessante brief ontvang. Twee 
van die Boerejeuglede aldaar is 
deur hul Veldkornet aangestel 
as korrespondente. Hul sal om 
die beurt aan ons verslac stuur 
van wat daar gebeur. Op die 
manier sal Veldkornetskappe in 
voeling met mekaar bly. Lenie 
de Klerk het dan sommer haar 
taak begin met 'n oulike verslag 
oor die Laertrek wat hulle daar 
gehou het. Die ande·r korres-

pondent, Alwyn Trib, is volgen
de aan die beurt en ons hoop 
om gou van hom te boor. Hulle 
het selfs vir ons 'n paar kiekies 
van die laer gestuur. Jy kan 
gerus vir ons van die ander ook 
stuur, Lenie. Die wat ons ont
vang het is ongelukkig 'n bietjic 
te dof vir plasing. 

Ons sal ook bly wees as on$ 
'n verslaggie van die uitstappie 
van Kestell se Boerejeu.g kan 
':lntvang en hoe lyk dit met 'n 
paar duidelike kiekies, om by 
die beriggie te plaas? 

Maats dit raak darem nou 
regtig koud hier in die tent 
waar ek sit en skryf en die 
komberse hier langs my lyk tog 
te aanloklik. Ja, ek praat die 
waarheid - ons pas die tente 
op hier by die Jaerterrein naby 
Bellville waar die Paasnaweek
laertrek gehou gaan word. Die 
tentc is reeds vroegtydig opge
slaan om die grond droog te hou 
ingeval dit miskien reen. 

Moenie vergeet om die twee 
belangrike kennisgewings onder 
die opskrif ,Hiervan en daar
van" te lees nie. 

Boerejeug-groete, 
Boerejeug-Rcdaksie. 
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Sadistiese Gruwels Van 
Amerikaners Aan Kaak 
Gestel Deur Kommissie 

Baie Hervorming 

Noodsaaklik 

Die voortdurende stroom klagtes wat 
Amerika bereik oor die onrechuatighede 
en verkmgting van regspleging in Duitsland 
waar Duitsers dem· Br itse en Amerikaanse 
militf.re ,,howe" "·erhoor word, het as 
gevolg gehad dat ·daar drie kommissies 
aangestel is om ondersoek in te stel en 

Staan Vir 
Russe Nie 

Terug 

!.\leer as bonderd offi<.iere en brandnagte bet 1.\laandag
aand, 12 At>ril, 'n ba ie gc.,ellige paar uur met mekaar in 
die Bankebaal te Stellenbo~cb deurgebr ing. Smaaklike 
geregte is cleur lede \·an die vroue-kommando ve!".kaf. 

versla~ uit te hr·iug. Wat hulle aan die lig gehring het, h et eoos 'u ~>~kok 
deur Amerika gegaan omdat dit die mees sataniese optrede van d ie Angel
Sakers geopenham· h ct . 

Nadat komdt. Jurgens met 'n 
gcbed geopt'n het, hct die voor
sittende offisier, gcnl. W. R. 
Laubscher, verduidelik dat die 
byeenkom!! hceltemal informcel 
is. Die doc! is hoofsaaklik om 
lede gesellig byeen tc Iaat kom 
vera! daar dit ook nou moont
lik is om die Ad'junk-K.G., 
gcnl. J. A. Smith, in die midde 
te he, aangesien hy met sy 
lwnsuitstalling vir 'n rukkie in 

Die eerste komitee was die 
van genl. Lucas Clay, die twee
de die senaatskomile< wat lise 
Koch se saak ondersoek het, en 
die derde is di~ van die Amc
riknanse leer. Laasgenoemde 
het bestaan uit rc~<'r Edward 
Vnn Roden, rcgtcr Gordon 
Simpson en luit.-kol. C. Law
rence. Op g rond van hicrdic 
\t>r<,lag is 29 D uit!-tt>rs, wat reeds 
tot die dood vt> roor deel was 
'' t•t> n '> beweerde moord, se von
nif.,.,e onmiddt>llik 'erander na 
lcw<>nsla n ge straf, tcr wyl 18 wat 
ht>skuldig w as d at bulle Am e ri 
k unt>r !-. doodgeskict bet, vr yge
I..at i!,. 

GRUWELE 

Die kommissie onder regter 
Van Roden hy het self tw<>e 
oorlo!i deurgcmaak - het skok
kende feite aan die Jig gcbring 
<>n daar is aangetoon dat • die 
Amerikaans<> lef>r gebruik gc
maak hct van gruwcl-m('todcs 
om skulderkcntcnisse van Duit
sers af te dwing. Hit>rdie mt>
t ode"! het ingt>bluit: d ie ind ryf 
va n bra ndt>rHlt• vuurhout j it•!-t on 
dt>r die nat>ls va n die s lagofft>rb, 
een1>ame opsluiting, uithonge
ring, uit'llaan va n die Ia nde, 
beskadiging va n geslagsdt•le, en 
die voordocn as prit>"ter s om 
dan bul slagoffen. te laat , hieg", 
wat da n as getuienis t c<>n bulle 
gebruik is! 

K LAAR OPGESTELDE 
ERKE~TENISSE 

Van die mctodes skryf die 
r egter o.m.: , Die verkla rings 
wat dien a'! getuien i>. i!oo ,·erkry 
, ·an man., wat eers ' ' ir drie, vier 
of \ ")-f maan de in een.,ame op
sluiting geh ou is. H ullc was op
gesluit tussen vie r mure sonder 
enige venster of gt•leenth eid 
om oeft> ning t e kry. Twee maal
tye is elke dag deur 'n gleuf in 
die deur vir hulle ingestoot. 
H ullc is nie tocgelaat om met 
cnigicmand te praat nie. Hullc 
het .gcen kontak met hul !ami
lie of predikant of priester gc
durcndc die tyd gehad nie. 

LONDEN KAN-
<vervolg van bl. 1, kol. 5> 

VE RLOHE? 
Hierdic skittcrende gelcent

heid het die Unie in die skoot 
g<>val danksy di<> republikeinse 
drnng in Indii•. !\lttar so\er 
dit Suid-Afrilm lwt ref is die ge
leentht'id ver lon• sedert dr. 
:'\talun se aa nkondiging in dit• 
..,enaat dat h :, t c, rede is om te 
neruo, by d ie h uidige btatus bin
l UI die Sta t<>hond. 

Die enigstC' hoop vir die re
publikcinse rigting dat hif'rdi<' 
g<o'centheid nog vrugte mag af
wcrp, is dat Indii; die uit<'rstc 
cis sal stcl. of dat Ierland se 
voldongc uittrede Brittanje tot 
'n formule sal dwing wat wyd 
genoeg is om buitcstaandc repu
blicke te omsluit. 

1 .. DIE O.B" word gedruk d•ur Pro 
Eeelesia·Drukkery B~rk, Stellen
boseb. vir dle elenaar• en uuge"·ero: 
VOORSLAG (Edma.) Beperk, Groote 
Kerlq~ebou 703, Poabue 1411, 
Kerkpleln, X aap1tad. 

.,Die eensa m e opsluiting b et haa l sodat hy sy valse verkla- die afdcling sal vertocf. 
in sommige ge\'aiiE> genoegsuam r ing kan voltooi, het die hom Die Adjunk-K.G., wat daar 
geblyk om die Duit..,~·rs t e oor - aan die sel-tralictl opgchang 1 besondcr fris en sterlt uitsien, 
reed om klaar opgestt>Idc slmld- gevind. 'laa r n ictt'en <.,taa nde het die gcleentheid vcrwelkom 
erk (ln n ings t e omlt>rtelt.en. Hicr.

1 

hierdie Duitser h omselt opgc- om 'n paar gedagtcR uit te 
d ie Yerkla r ings het nie net a l- hang het te n ein de te voorl(om spreck. Hy bet gcse dat hy 
lt>en die on<lertek e naar gek om - dat h y dit ondertekt>n, is bloot 'n informele praatjie hou. 
promitteer n ie maar ook ander I hierdie vukluring gt>bruik a s Met betrckkin g tot die toe-
Yt'rweerders. getuien i'> in a n der , .t>rhort>. stand wat deur die afgelope 

GESLAAN .,Soms is 'n gevangene wat ge- verkiesing geskcp is, het genl. 
.,Die ondersoekers mag dan 'n weier hct om te te-~ten in 'n half Smith gese dat hy licwer sou 

vcrligt c vertr<>k gebring waat: wou S\'-"'g as dit nie was dat swart mus oor die kop van dieo ·.-
'n g rocp bur gerlike ondersoe- daaruit so 'n duidclike waar-

~~~uldi:c s~~ en ~omd~an m~t kcrs, uitgcdos in Amerlkaan se skuwing tot elkeen spree k nie. 
r s ny crs 111 1~ gestg uniforms, rondom 'n swart tafel Duidcliker as ooit tevore het 

slaan, hom skop of .met n ru?- met 'n kruis in die middel en hierdie ver kiesing bewys dat 
ber.pyp slaan. Bate van d~e I twee kerse een aan elke daar aileen Iangs die weg van 
D.Uitse verw<>erders se tande IS kant gesit het. ,Jy sal nou welwillende samcsnoering van 
Ultgeslaan. Daar was ook ge- . A 'k h k • 
breekte kakcbene. 

1 

J OU mcrt aanse. vcr oor . ry aile beskikbarc kragte iets \'ir 
, Almal, heh .\h\ e t wet> Duit- wor_d dan aan dte besk uldtgde die Afrikaner tc bcreik is. 

.. ers, uit <l ie 189 sak e " a t ons gese. SK~OI•' 
ondersoek h et h. onherst elbuar H E RVOHJ\UNG 
in die geslugsd t>le gcskop. Dit , Hierdie s kynhof '\Prt'ek dan 
was die stuunde prosedur(l wa t ' n !'>k yn doodvonnio, uit. Da n Dat ons 'n tydpcrk van staat
o ns Amerikau nl>c ond(lr <;O('kCI's word dua r a a n di t> bt>:.kul digde kundig<' hervorming voor die 
gevolg ht>t. ge!-tio : ,.Jy sal bin•w ' n 1mar d ae deur staan, sal niemand kan 

,.Een a g tienjarige vcrw<>crder, h a ng, sodra as die gem•raal die bctwis nie, hct die Adjunk
na 'n reeks slae, · was bt'sig om vonnis bekragtig; maar te ke n K.C. voort gegaan. Selfs in die 
'n verklaring af te le wat aan intu ... -.t>n hierdie ukc nning e n buitcland begin die gedagte van 
hom voorgcse is. Toe hy by die on., Mil jou kan Jo..,kr) . Som - 1 hervorming op staatkundlg 
sestiendc bladsy kom is hy vi r mig<' wa~> dan nog ni t> bcreid g<'bi<>d onmisk<>nbaar die kop 
die nag opg<'sluit. Gcdurende om tl• t ek en nie," lui die v<>r- uit te steck. Dit is die her
dic vro<'il more-ure hct Duitsers s la g. vormingsidec wat die O.B. nop: 
in die omliggende scllc gob.oor Geen wonder nlc dat d ie D uit- altyd beplcit, maar wat nic in 
dat hy se: ,Ek sal nie nog meer sers vandag van die Amerik a- die O.B. uitsluitlik sy oorsprong 
Jeuens vertel n ie.' n<>rs praat as .,Russc met voue het nie. Dit is saam gest<> l <leur 

in hul broeke"! En dan praat p er 'lon e uit di t> h ele n ::siona l<> 
Ol\l J,EUEN S TE ONTVLUG hullc n og van kardinaa l Mind- Af rikanerdom . 

,.Too die bewaarder in die zenty se vcrhoor deur die Die Adjunk-K.G. het voorts 
vcrwys na probleme waarmcc 
die regcring le kampe~ h<>t, o.a. 
die ekonomicsc. On middellik 
na die huidige regering aan 
bewind gckom het, is kunsmatig 
' n toestand van ekonomies<> 
krisis gcskep wat daarop bere
lten was om die regering in 'n 
ongunstige Jig te stel, en hoe
wei die krisistQestand tc bowe 
gekom is, kan die rcgerlng dit 
l'ie bekostig om die cis<' van 
die onslmpatiekc gcldmag
subiet tc v<>ronagsaam nie. Dit 

m6re opdaag om hom te kom Russc. 

lndiers Trap In 
E.ie Slagyster 

Besonderbede oor die onluste in Durban kort ~elcde 
en die oorsake daarvoor is so pas deur die kommissie , ·an 
ondersoek bekendgemaak. Daarin word verklaar dat die 
onmiddellike oorsaak die aanranding deur 'n Indier op 'n 
na turelleklonkie was. is min of mcer 'n toestnnd van: 

nie bcreid om ' n ander n ie- as jy nic na ons pypc dans nie, 
bla nke baao,, dit> I ndier , te nan- kry jy nie geld nie. Dit plaas 
vaar n ie. Die n a turelle is ook die regcring in 'n baie netelige 
onrust ig oor die vinnige a nwas posisit>, want hy durf niks doen 
van die lndier s en oor d it> wat sy skraal parl<>mentere 
bemoeiing va n Indiers met natu- meerderhcid in gevaar kan stcl 
r eUe -vr oue. Die kwaad k a n ver- n ie. 'n To~>staml wat onmio,ken
minder word as die wet op on- bnnr b('wys dat st a ntkundige 
sedel ikhe id ook van t ot>pa '>s ing b ervorming ' n nood'-oaaklikheid 
gemaak word op omga ng tussen t:"eworJ h et . 

Dit het 142 dooics, onder wic 
een blanke, tot ~volg gehad. 
Die res was 50 Indiiirs, 87 natu
relle en vyf persone van onbc
kcnde afkoms. Daar was 1,087 
bcseerdes onder wie 32 blankcs. 
Ml was naturelle, 503 I ndHirs 
en 11 Kleurlinge. Van die 
beseerdes het 58 gesterf. 

Altesaam is 652 win kels, 1,285 
woonhuise en 2 fabrieke bcska
dig. 

In di<' bespr<>king van die 
oorsake verklaar die ltommis
sie dat faktore wat tocstandc 
gevaarlik maalt, bandclooshcid 
onder die naturcllc is, slegte 
voorb<>elde, die verskil van 
aard tusst'n die Indii'r en 
n a ture! en die slegte plaaslike 
toestande. Dit is duidelik 
dat die naturelle in die st<>d<'
like gebicde bandeloser word. 

SLAGYSTER 

Die lndier'> b et in hul eie 
-;la~a&ter getrap t oe bulle pro
beer hf't om dit> naturt>lle t'n die 
lndiii rs t t' 'erenig t f'f' ll die 
rt>ger ing t'H d ie voorhP"'l<l wa t 
die lmliers ge~otel b t>t dPur doel
bewu!-t \\etl<> te oortret', het die 
naturt>lle n ie on tgaan nie. 

D if' nature ! a:.:n, ·aar d ie wit
roa n a !'. bul baa&, m aar bulle ib 

naturelle en lndiers, m t>en die Die Adjunk-K.G. hct voorts 
kommissie. verwys na andcr vrangstukke. 

Nog 'n oorsaak van die wry- Daar is die naturcll<>probleem 
wing is die gebrek aan ver- en die IndiPr-kwessie waarmee 
keersdicnste. Ten slotte ver- die rcgering te kampe het en 
klaar die kommissic dat die wat in internasional<> kring<' 
agtcrbuurtes 'n skande Is. Daar «clfs at weerklank g<>vind het 
is 23,000 naturelle wat In krotte Probleme wat as niks minder 
woon . Die behuising is alles 'lS 'n b<>dreiging vir die blank<'-
behalwe wat dit moct wees. dom in Suid-Afrikn. bcskou kan 

SKATRYK word nie en wal om onmiddci-
Dic vyandigc per!! in die like oplossing roep. 

buiteland het 'n onstigtelike 
invlocd op die naturcllc en hullc 
wor d die idee ingcpomp dat 
hulle griewc hct. 

Die kommissie toon aan dat 
70 persent van die Indiers in 
Natal brandarm is en dat die 
andt'r 30 persent skatryk is. Die 
rylt Indii!rs verag die armes net 
soos hulle d ie naturelle verag. 
Di<> armes voel veront waardig 
hieroor en vocl dat hulle dt>ur 
die rykes uitgcbuil word. 

KA~ :\"IE OP T REE 

I>ie regering o,i t opgesaal m<>t 
' n &tel!tel wat <lit vir h om on 
m oontlik m aak om handelend 
op tt> tree. H y moet llaar dl)·d 
rekening m eP b on llat 'by n ik:. 
m ag doen \\Ut d ie opposisie die 
geh•entheid sal gt>t' om d it in 
<lie guns va n hul <>ie parb u it 
t e bnit n ie. Dit m oet vir tl it> 
regning mntdii<N' g<"m aalc wonl 

om dit> volk t e regeer Pn hler is 
<lie ·wt>g wa t <leur die O.B. aan
gewys word ook wee r dit> enig
ste: 'n p a rtytose r egering waar 
in d it nit' moontlik 'at wees om 
die bebng van die h ele , ·olk uit 
te buit terwille van <lie voort
bestna n van die ePn of die 
a nder party nic. As die toe
stand gesien word teen die 
agtergrond van die hcrvor
mingsidce wat algcmcen begin 
posvat, kan daar nic anders as 
om vir hervorming gepleit tc 
word op selfs aile t<>rrcine van 
ons slaatkundigc !ewe nic. 
Sovt>el d inge wa t die O..B. voor
'ltaan e n bepleit , bet geblyk d ie 
regte t e wees ; e n ook hicr sal 
d ie toekom s bcw~ s da t die O.B. 
reg is m et sy propaga nda vir 'n 
pnr tylose staat svorm, wanneer 
d it in die pr a ktyk uitgevoer en 
<l it> r esultant d .tar van on,betwis
baur bcwys ''~'Ord. 

R E PUBUE K 

Die kwessie van 'n r cpupblick 
is 'n verdere bewys van hoe 
magteloos 'n party-regering is 
om sy oortuiging in die prak
tyk uit te l<><>f. Sprckcr is 
daarvan oortulg dat die nasio
nale regering nic minder rcpu
blikeins is as ander republi
keinse grocpe nic. Uit die aard 
van die parl<>mcntere same
stclling is dit egter nie vir die 
huidige regercnde party moont
lik om sells van sy republi
kcinse ideaal so hard te praat 
dat die opposisic 'n suiwer 
klank vcrneem nie. H.v mot>t 
dit , .Cr'l\\'l·g t c>n cinde aau 
bewin d te bly; en bie r kom d an 
die O.B . sc taak te Ii :s. 

D ie O.B., wat uiteraard repu
blikeins is, bevind hom nic in 
so 'n tocstand dat sy voort be
'!taan deur sy propaganda vir 'n 
republiek b<>drcig word nie. D it 
is die tank van die O.B. om as 
draer van daardie id<>aal die 
republikcinse gedagt e by die 
volk in tc skerp. 

Die volk word nic opgevoed 
om 'n stadium van rypheid te 
bercik vir 'n republiek n ie en 
daarom is so 'n groot deel n og 
onwillig om die republikein se 
staatsvorm as die cnigste en 
beste vir Suid-Afrika te aan 
vaar. Dit is dus die taak van 
die O.B. om die volk op te voed 
in die republikcinse gedagte
rigting; die gees van die volk 
aan te wakker en ann t e blaas 
tot die republiek 'n a lgemen e 
bege<>rte by die helc volk sal 
wccs. 'n Taak wat die O.B. 
g raag onderncem, nie in sy cie 
bclang nie, maar in die alge
menc belang van die volk. 

EENH E ID 

Die strewe van die O.B. is vir 
cenhcid Jangs die weg van 'n 
volksfront wat insluitcnd is van 
11 lit' nasionalc partye. Die 
O.B. skoor danrom nic mel 
mense wat aan partye behoort 
nic. H y i~> daar hPwus \'an dat 
om.., in 'n bedeling \ a n parlem t>n
ti'r<' partyc l t••• f en is bcr eid om 
t!aaraan mee te doen totda t die 
idt•aal va n 'n h ervormde k on
!.titusie ver wet..enlik kan wor<l 
11.1 die begeerte van ' n r t>publi
l{einse volk o,J:'edagte. 

Hoofgenl. Willie Marsh van 
die Paarl hct die Adjunk-K.G. 
vir sy nugl<>re uit eensctting 
bedank en daarop gewys hoe 
die Adjunk-K.G. nog altyd die 
O.B.-leust>: llty God, My Volk, 
My Land. op sy kalme wyse 
aan die lede van die Beweging 
kon tuisbring. • 
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