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Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. 

Jrg. 8 Kaapstad, Woens., 27 April1949 Prys Sd. No.23 

lerland Verlaat 
Ryk Met Goeie 
Bri.tse Wense 

Die feit dat die Britse koning en die Britse eer&te 
minister boodskappe van gelukwensing aan Ierland gestuur 
bet toe by 'n republiek geword bet, toon hoe ·maklik <lit 
van<lag \ir Sold-Afrika is om sonder slag of stoot 'n 
republiek te word. Brittanje is vandag in 'n posisie dat by 
moet voldoen aan die eise van die dominiums en in 'n poging 
om bul welwillendbeid t~ behou kan by slegs bood.,kappe 
stuur waarin onderlinge samewerking aangeprys word. 

GAAN SY 
WIT VROU 

BE.HOU 
Omdat sy stam nie bereid is 

om sy wit vrou as hul koningin 
tc aanvaar nle, het Seretsc 
Khama, die wettlgc troonopvol
ger van die Betsjoeanas, aile 
vcrbindings met sy oom en 
regent, Tshckedi, verbreek en 
hou hy nou slcgs kontak met 
die clemente in sy stam wat 
ontslae wil raak van die huidige 
bcwind. Hullc tel 'n klein min
dcrheid. 

Teen die besllste en uitge
sproke begcerte van die stam, 
staan Seretse daarby dat hy sy 
wit vrou, Ruth Williams, na 
Bctsjoeanaland gaan bring as 
hy teen Junle, wanncer sy 
eksamens afgeloop is, terug
keer. 

Een van die raadgewers van 
die huidige regent het vcrklaar: 
As Seretse met sy wit vrou die 
land inkom, ls die volk verdeel. 

Die pruik \an die Speaker en 
die drie lede van sy personeel 
wat in die Volksraad sit, moet 
afgeskaf word, het mnr. Dirk 
Mostert, L.V., · in die volksraad 
gese. ~ie pruik is nie nodig nie 
en pas nlc by die tydgees nie. 
Die togas kan terwillc van 
waardlgheid behou word. 

Malan-Besoek 'n 
Groot ~ Sukses Se 

Engelse Pers 
Die Cape Times se korrespondent berig uit Louden dat 

Britse kringe oortuig is dat dr. Malan geensins van plan is 
om 'n republiek binne die Statebond uit te roep wanneer hf 
na Suid-Afrika. t~rugkeer nie, maar dat inteendeel geglo 
word dat die ,bande van vriendskap en aktiewe samewerking 
tussen die onafhanklike dominium van Suid-Afrika. en 
Brittanje besig is om sterker te word". 

Britse blaaie is van mening da.t dr. Malan se besoek 
aan Engeland 'n groot sukses is. 

Die korrespondent berig dat 
konstitus lonele denkers wat van 
oordeel is dat republleke binne 
die Ryk die teorie van die Brit
se Statebond t~t vervolmaking 
sal bring, op die lang duur reg 
kan wees, maar dat die moeilik
hede wat op die oomblik oor
brug moet word, bale aan
hangers van die Idee sal laat 
terugdeins. 

Daar word verklaar dat hoe
wei daar geen amptelike inlig
ting verkry kon word nie, aan
geneem word dat ciie konferen
sic van eerste ministers twee 
voorstcllc gehad het om te oor
wceg verlcdc Vrydag. Die een 
is dat die koning hoof bly van 

die Statebond, maar nie nood
wendlg hoof van die afsonder
like state nie. Die ander is dat 
die koning ook nog die addi
'!ionele amp van ,president" be
klee. Hy sal dus koning bly van 
Engeland, Kaaada, Suld-Afrlka. 
en ander dominiums, maar pre
sident wees van lndie of enige 
dominium wat later mag nit
tree. Hierdie voorstel hou in 
dat republikeinse dominiums 'n 
onderpresident sal kry in die 
plek van die huidige goewcr
neur-generaal. 

REPUBL.IEK 801\"DER 
VERANDERINGS 

Dat selfs ook die anti-repu- 1---------- - - - ---------------- ---------
blikeinse Engelse blad, die Cape 
Times, dit moontlik vind om In
stemming te bctuig met die 
wegbreking van Icrland uit die 
Britse Ryk, is bcsonder bcte
kenisvol. Onder meer vcrklaar 
di~ blad in hierdie verband: 

Volgcns bcrigte hct dr. Malan 
'n belangrikc aandcel genccm 
In die samesprckings op die 
konferensie en verklaar dat 
.,binne die huidige raamwerk 
van die Statebond plek gevind 
kan word vir die Iande wat 'n 
republikeinse status verkies en 
nogtans hul noue betrekklngs 
met die Statehood wil handhaaf 
sonder om hul binnelandse poll· 
tieke samestelling te verander." 

MONDE LOOP OOR VAN 
MALAN-SMUTS-KOALISIE 

,;n Konvensionele uitdrukking 
in die Koning se toespraak in 
die Britse parlement in dae wat Die geda!rte aan 'n koali8ie tussen die 
vcrby is, handhaaf dat ,ons vcr- V . • d t:"H · d p . b ' 
houding tcenoor vrccmde etenig e en ererug e attye eweeg tans 
moondhede vriendskaplik bly'. in•haie gunstiger klimaat a8 ' n paar maande 
Die amptelike gelukwensing aan gelede en die m ening word al uitgespreek 

SIMPTOME. 
VAN 1933 
DUIK OP die ,vreemde moondheid' Ierland 'd ' di d · d 

bet die feit beklemtoon dat die at tne t e ver wyn1ng van stry punte 
besluit van Ierland die vriend- tussen die twee groot parlye, veral na dr. 
~;kap in g('en opsig vcrnictlg nie. Malan 8e jongste verklaring oor huitelandse beleid die pad weer oop is tot 
Sy llajestelt en die Brltsc eer- , k 1' · If 1 · · 1933 1' d d h k ' ste mini<,ter beklemtoon die n oa 1s1e en se s 8am esme ling soos 111 • n erty et e onotniese 
bande nm ,riendskap en &arne- oorwegings ' n saamstaan afgedwing en die pad daartoe is gehaan deur die 
werking, wnt nie verbreek hoef afstanddoening van die rel>ublikeinse beginsel deur die Nasionale Party. 
te word nie. Dr. Malan het ver-
der gegaan en 'n verstcrking 
van die bande met Brittanje 
gesuggercer as gevolg van die 
vervulllng van die Icrse rcpu
blikeinsc strcwe - 'n algehele 
losmaking van Brittanje. Dit 
sal nic die eerste keer in die 
geskicdenis wees dat Brittanje 
'n besitting verloor nic en uit
eindelik in hom 'n standvastige 
vriend en bondgcnoot vind nie." 

.,GOEIE WENSE" 

mule uit Londcn saambring, sal ten opsigte van die gevaar van 
daar dus eenstemmigheid tussen 'n oorlog en 'n Kommunistiese 
die H.N.P. en 'n groot dee! van oorwinning daar tussen die 
die V.P. beers, wat samewerklng twee groot politieke partye 'n 
'n groot stoot vorentoe sal gee. basiese eenheid van ultkyk is 

Maar ook ten opsigtc van wa.t nog nooit te vore in Suid
binnelandsc probleme is die ver- Afrika. in 'n w~reldkrisis 
skille besig om glad geslyp te bestaan het nie." 
word. Verlede Donderdagaand het 

Oor die oplossing van die ook mnr. Arthur Barlow binne 
naturellevraagstuk wat al die die volksraad gepleit vir same
jarc 'n stry,?vraag was, skyn werking tussen die partye. 
daar ook grotcr eenstemmig-
hcid te wccs. Terwyl die 

Dr. Malan se houding word 
opgesom soos hy dit In die 
senaat gcgee bet, naamllk dat 
die Unie-rcgering die bctrek
kinge met die ander lede van 
die Statebond wil handhaaf so 
lank as die Unie op volle onaf
hankllkhcld aanspraak kan 
maak: ,~lits daar geen lnbreuk 
op daa.rdie vrye en onafbankllke 
regte van individuele le(le van 
die Statebond is nie, is ons nie 
voornemens om die genootskap 
te verlaat nie.'' 

,SUKSES" 

Omtrent dr. Malan se besoek 
berig die Cape Times se korres
pondent dat dit ,reeds ~n merk
waardige sukses blyk te wees". 
.,Sowel hy as mev. Malan het 
gou vriende gemaak in White
hall, in die Paleis en onder die 

(Vervolg op bls. 8 kol. 1) 

.,Binne Ierland self stel die 
nuwe status van Eire die ecn
heid van die Icrsc volk vir 'n 
onbepaalde tyd uit. Noord
Ierland begeer om in die Ge
menebes te bly en dit sal bale 
pogings cis om hom van sy 
standpunt te laat afslen. Ander 
Iande van die Gemcnebes mag 
'n les leer dat verdeeldheid bin
ne 'n volk aanleiding gee tot 
komplikasies en · bitterheid wat 
bale minder met Brittanje tc 
doen het as met plaaslike medc
dinging. Mnr. Scan McBride se 
opmerking in Chicago ondcr
strccp hierdic felt. l\laar, van
llag is dit goeie wense aan die 
Republiek van Ierland, ,·oor
spoed en langdurige vriend
skap", aldus die Cape Times. 

lnderdaad is die een&temmig
heid oor buite llindse beleid, wat 
altyd die kwaaiste verskilpunt 
wa'!, vandag veel groter a'! 
indertyd tussen genl. Hertzog 
en genl. Smuts. Oor die kwes
sie nut deelname aan 'n Britse 
oorlog was daar tot kort Yoor 
die uitbreek van die oorlog 'n 
g root meningsverskll tussen die 
twee Generaals. Vandag daar
enteen bestaan hieroor geen 
verskil nie, en dr. l\lalan sal in 
Londen samesprekings voer oor 
gemeenskaplike Ryksverdedi
glng. Bowedicn bet hy hom 
heelhartiglik gcskaar by die 
huidige konstitusic van die 
Statebond. Die ccnsgesindhcld 
is dan ook so groot dat die 
kwaaiste Empirc-blaaie in die 
land met dr. Malan saamstcm 
en hom loof vir sy staatsman
skap. Bulle voel veral tevrede 
met die vooruits ig dat by te 
vinde sal wee"' vir 'n republiek 
binne die Statebond - let'! wat 
die Argus steun as synde \ er
standig en diplomaties in die 
oe van kon!!tltusionele de<,kun
diges (natuurlik Britse llc~;kun

diges). 

H.N.P. van .,apartheid" praat, 
praat die V.P. van .,afsonde
ring" en in die volksraad bet dr. 
Malan reeds aangetoon dat daar 
genoeg grond van ooreenstem
ming is tussen die twee partye 
oor hierdie vraagstuk da.t bulle 
kan saamwerk. Daarom het hy 
'n kommissie voorgestcl wat die 
naturellcvraagstuk buite die 
partypolitlck moet oplos. 

L.V.'S BEGIN PRAAT 
VAN VE.RSKUIWING 

WAAR KRY 
LAWRE.NCE. DIE. 
DOKUME.NTE.? 
Die voorlces uit vertroulike 

staatsdokumentc deur mnr. 
Harry Lawrence, voormalige 
Minister van Binnelandse Sake, 
in die Volksraad, het die afgc
lope week aanleiding gegee dat 
die •Minister van Justisie mnr. 

<Vervolg-in volgende kolom) 

GROOT STOOT 

Indien dr. :Malan so 'n for-

<Vervolg van vorige kolom) 
Lawrence versoek het om aan 
die volksraad te vertel hocveel 
hoogs vertroulike dokumente by 
nog in sy bcsit het wat blyk
baar uit die Unie-gcbou gcncem 
is toe die nuwc regcring bewind 
aanvaar hct. 

Mnr. Swart bet aangevoer dat 
mnr. Lawrence nie geregtig is 
om in besit te wees van staats
dokumente nie. Dit Is 'n on
geoorloofde toedrag van sake. 

Mnr. Lawrence het nog nie op 
hierdie vraag geantwoord nie. 

KOALISIE 

V.P.-blaaic, waaronder die 
Argus, hct die afgelopc tyd 
geplcit vir 'n koalisie. Afgesien 
van die politieke voordccl wat 
die blad waarskynlik uit so 'n 
koalisle sien te haal, Is dit ook 
'n uiting van _ 'n gedagterigting 
wat wyer as die V.P. skyn te 
strek, soos blyk uit die beteke
nisvollc reaksie van Die Bur
ger op 'n brief wat in die rig
ting praat. Onder meer ver
klaar die briefskrywer: .,Die tyd 
het aangebreek dat ons binne
landsc eenheid moet verkry. 
Hclaas, dit kan aileen gebeur as 
gcnl. Smuts en dr. Malan 
mekaar die hand gee. Watter 
vreugde sal dit nie vir elke 
Suid-Afrikaner wees as so lets 
gebeur nie." 

In sy voetnoot het die H.N.P.
blad hierop geantwoord: ,Die 
Ieser \et uit die oog verloor dat 

'n Standpunt wat 'n tyd gelede in Die O.B. bepleit is, 
naamlik dat die Parlement van Kaapstad na Pretoria ver
skuif moet word omdat die huidige duallstiese stelsel nie 
meer pas in die hulshouding van Suid-Afrika nic, is Vrydag 
in die Volksraad deur mnr. J. S. Labuscba.gne, Afrikaner
party-L.V. vir Kliprivier, bepleit. 

Hy het die vraag gestel of 
die tyd nie aangcbreek het dat 
die Parlementsgcbou en sy 
geriewe wat ontoercikend is, na 
Pretoria verskulf moet word nic. 

Mnr. A. H. Eaton (V.P., Dur
ban) bet gese dat dit vir L.V.'s 
en hul gesinne ongerieflik is om 
na Kaapstad te kom. Die ge
riewe vir lede in die Parlement 
Is ontoereikend. Voordat ver
dcre geld aan uitbreiding 
bestee word, moet daar oorwc
ging geskenk word of die Par
lcment nie verskuif moet word 
nie. 

Mnr. N. C. Havenga hct vcr
klaar dat dio aanroer van die 
klagte oor gericwe eintlik die 
vraag raak waar die Parlement 
moet vergader. Dit kan aUeen 
met wetgewing gedoen word en 
as sulke wetgening voorgestel 

word, kan spreker dit dalk 
steun. 

Dis te hope dat wanneer 'n 
nuwe wetgewende gebou opge
rig word, hy op Afrikaanse 
model geskoei sal wees, naam· 
lik soos 'n raadsaal en nlc soos 
'n slagveld nle, ingerig. 

Die l\llnister van Finan.o;ies 
het 'n bale gunstlge reakslc van 
die finansicle instellings ont
vang ten opsigte van sy plan 
om 'n korporasie tc stig om 
geld ·wat onbcdrywig 16 in tc 
span. Die doe! hiervan is om 
'n mark tc skep vir korttermyn
belegging. 

Daar sal nog gedurcnde bier
die sitting wetgewing lngedien 
word om die korporasle in die 
!ewe te roep. 
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Sosiale Snobisme Help 
Vernietig Ons Kultuur 

In hi~rdie artikel waarsku genl. J. A. 
Smith, 'n man wat roem verwerf het as kuns
skilder en as kunskritikus verbonde was aan 
' n dagblad, teen die gevaar wat ons volks
kultuur hedreig deur die gees van vernieti
ging van aile hoe waa1·des wat ook in ons land 

Verwringing 
Van GodSe 

Skepping 
sy ondergrawingswerk verrig op die gebied van die beeldende kuns. Ily 
toon onder meer aan hoe die sosiale snobisme, wat mense graag in die 
mode wil laat wees, h andlangerswerk doen vir die vyfde k olon ne m et sy 
Asiatiese dryfkrag. 

Dit i'> doeltreffender om 'n I reeds, maar onder groot druk j P icasso 'n m an wat hier 
volk te , ·en.laan d eur \ t'rnieti- van ultlandse invloede, ele skep- on der ons volk reeds bewonde
ging vnn sy kultuur a., deur pin gswerke op die gebied van raars en navolgcrs gekry het 
wa pengewehl. Sy krag sit in die bceldende kuns gclcwer. I n aan 'n Epstein met sy .,Chris
sy cie kultuur wat In sy hcle die jon~te tyd is die druk, of tusbeeld" wat met sy hclligs
lewenswyse, lcwensbeskouing en laat ons dit noem die s uigkrag kennis die Christendom uit
lcwensultings openbaar word. van die vreemde invloe de ge wel- daag! 
Dit is dan ook die grootste dig, nie a ileen bier nie maar H i<'rdlc ,moderne kultuur" 
stryd wat 'n volk te stry bet, deur die h t'le wer eld asof , bose begin met d ie verwronge uit
dlc handbawing van sy eie rnagte in die lug" stryd voer beclding van menslike figu re, 
gecstesgoed. Een van die sig- teen a l wa t skoon is in die le we. skewe hulse, botsendc klcure 
bare gcestesuitings is die Kuns, I n die skilderkuns is dlt nie - van Asiatiese oorspron g. 
wat genoem is die hoogste vorm minder so nie. Die aansla.e Maar laat nugter geredeneer 
van 'n volk se kultuurulting. Dit teen wat eties en esteties is, word. As die ·afskuwellke s.g. 
is die vertolkin.g aan die wereld doen hul vcrnie-tig in,gswerk. On- ,Christusbecld" van Epstein nie 
van die volk se kultuur, betsy der a llerbande bennmlnge, ver- g rool kuns is nie weens sy ge
gocd betsy sleg. Die vreemde- al onder die van die byvoeglike brek aan skoonheid deur ver
ling skat of meet die Afrikaner naa mwoord ,,moderne" word in wrongcnbeid, dan is ook d ie 
se k rag na sy kultuur uitings, die maatskaplike !ewe selfs die produkte van na-apers van ver-
want elke volk hct sy cie. Kuns w rongenbeid hetsy van mens-
as 'n kultuuruiting is nasionaal. like figure, dier e, huise of wat, 
Daarom het clke volk 'n ken- 0 seer seker ook ni<' groot kuns 
mcrkende skilder- of be-eldende eU r nic. Andersom as die ,.Chris-
kuns wat ' n mens kan onder- • j. A. Sml•th tusbccld" van Epstein lelik is, 
skei van die van ander. So ver- dan is die verwrongc u itbeel-
skll selts die wyse van uitbeel- dings van ons s.g. moderne 
dln,g of vertolking van die kunstenaars ook lclik. En wat 
Fransman van die van die s tuitlikst e, onsinliks te, die vuJ- lelik is, beantwoord nie aan dit' 
Engelsman, ens. Hierdie ver- gi"' re vertolkings of voorstellings k ernver eis te dat 'n kuns werk 'n 
ski! van uitbeclding is die vcr- van Gods skepping en skepsels sk oonheidswerk m oet wees nie 
ski! tussen die bccldende kuns a s , mooi, mooiste en goed, en die hoogste uit ing van 'n ~le-
van die versklllcnde nasies selfs beste" aangedul. sk ;ald e kultuur nie. Vergelyk 
by d ie waar taalverwantskap maar net die houtsny- of h out-
besta an. STRUIKE LBLOK bccldwerk van die heidense 

BOSE 1\IAGTE 

In Suid-Atrika word ook 

Tien jaar 
Oud: Moeder 

Van Een 
'n Ticnjarige negerdogtertjie, 

Rosalie Moss, het onlangs scn
sasie veroorsaak toe sy in 'n 
hospitaal !ewe gcskenk hct aan 
'n fris baba van 7 pond. 

Maar sy is nie die jongste 
moeder in die wereld nic. In 
1929 hct 'n vierjarige meisie in 
Peru 'n baba van 6 pond in die 
!ewe .gcbring. I n 1936 het 'n 
ticnjarig<' meisie in Amcrika 
ook geboorte gegee aan 'n ge
sondc baba. 
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Dit is in die laaste jare die 
struikelblok in d!C' weg van die 
op- en uitbouing van ' n ele na
slonale kuns in S.A. D aarby 
word die land oorstroom met 
uitlandse skilders - wat, net 
omdat bulle van Europa kom 
as die s k eppers van groot kuns 
voorgehou word. En in ons 
land dwaal reeds talle bebaarde, 
jong manne mel r ooi of grocn 
serpe, geklccd soos sekte-lclcrs 
wat apostelswerk t e verr ig h<'t, 
rond om die k ultuur van die 
vulgere kuns op Jong Suid
Afrika in tc ent. 

VE RN I E TIGING 

Agter hierdie ,,kultu ur" s it 
misk ien '!onder die ke nni'! van 
die drae rs daarvan die doelbe
""uste poging tot vernietiging 
van die Christe nvolke se kul
ture. Men!. kan maar net her
inner aan die werk van 'n 

11111111 

rasse - alma! uitbeeldings of 
voorstellings van bose geeste. 

Die menslikc gcstaltenis met 
sy skone uiterlike vorm en lyn 
en verhoudings word in vcr
minkte of verwron'ge figure uit
gebeeld om .,groot kun s" voort 
tc br ing en as sogenaamd<' 
skeppende wcr k erepennings 
toegeken tc word ! 

\'RYHE ID 

Vryhcid van kuns? 1\lens sou 
r ek en da t vryheid op kunsge
bied net soos f'nige vryht'id in 
die maatsk a plike lewe binne 
perke van sk oonbeid m oet bly 
om die hoog!'ot e en skoo nste 
uiting van ' n besk a afde kultuur 
t e wees. 

Ons hcl in h ierdic lyd in 
S.A. Ieiding nodig. Dit Is or 
die maatskaplike, die <'kono
micse <'n die politieke terrei r 
boofsanklik 'n etiesc slryd wat 
te stry is, wil ons die <'stcticsc 
in cic volksgeledere vcrhoog tot 
'n bydrac vir die algemcnc 'r 
nasionalc bydrae ook vir lntcr
nasionalc voordeel. Kuns is i11 
die ccrs tc plek nasionaal cr. 
all<'cn as nasionale produk van 
internnsionalc belang. 'n Gr oot 
verantwoordelikbeid rus op d it' 
m a nne e n vroue van ons volk 
om nie die vreemde tot eiegoed 
te proklamecr nic. 

WAARSK UWING 

Tcenswoordig is dit mode om 
jou vriendc te bedule dat jy 
gocie en beter kunssmaak hct 
as jou buurman dcur 'n gcdrog
telike '\'crfstuk in die voor
kam <'r te laat pryk ten eind<' 
diP besoekcr tc !ant vcrstaan 
dat hy of sy te c!om IS om groot 
lwns die kultuur van lelik-
hcid te waard<'<'r. H oc on-
verslaanbaarder, hoc onver
klaarbaarder so 'n ding is, ho<' 
grotcr, so beduic bulle, is die 
kuns ! 

:\l aar laat d ie besk ermher e 
van d aardie s.g. moderne kun"l, 
duardie lelike uitwas, die kuns
!ild lder wie &e werk bulle s o 
vereer , v ra om h ul eie portret-

<Vervolg op bls. 6 kol. 4) 

t * •• 'n Voorbeeld van die \erwronge ,.moderne" kuns waar- "t" * teen in meegaande artilw l gewaarsku word. Dit vom1, X 
:t volgens die skrywer, deel van 'n wydvertakte aanslag ::: 
·f op die Christelike beslmwing, en is van As iatiese -} 
y T •t• oorsprong. .. .. ' * ~ ·:..-: ... :•..:••!••!-!-!••!••!-!++!-! .... !+!·•!• •!••!••!··:-:-: ... :-: .. :._..:-: .. :-:-:··!-:-:-:-: .. : .. :-:-:-:-:-~ 

DR. MALAN WENS 
IERLAND GELUI{ 

Die Unie se E erste Minister, 
dr. D. F. Ma la n, hct 'n betekc
n isvolle boodskap aan die eer
ste min ister van Eire gestuur 
toe die gebied aan die begin van 
vcrlcde week 'n rcpubliek ge
word het en bomsclf losgewik
kel het van die Britsc gemeen
sl{ap. Dit lui: 

,Vandag het 'n k on stitusionel<' 
vera nde ring p laasgevind wat d il' 
bueiking van ' n ideaa l bet ek en 
wa t la nk deur die I erse volk 
gekoester is. By die verwel
koming van die nuwe republick 
moet hulde gcbring word• aan 
d ie I erse s taatsmanskap en aan 
di6 van die Vercn igde K onink
ryk, dat die Vt'rvulling van b ier 
die ideaal 'n ver~oterking van die 
ba nde va n \rien dsk a p en same
werking tussen dit' twee la ndfl 
tot g evolg geh a d b et." 

,S,uid-Afrika is ook daaroor 
bly dat die I crsc republiek sc 
betrekkinge met die Unic, soos 
met a nder Iande van die State
bond nog gekcnmerk sal word 
deur spesialc bande van onder-

lingc bcgrip, vriendskap en wel
willendhcid wat wedcrsyds tot 
voordecl strck te midde van die 
mocilikhede en ingewikkcldhed e 
van die huidige lntcrnasion ale 
vraagstukke. 

,.Op hicrdie belangrikc en ge
lukltige gebeurtenis is ek dus 
bly om die groete van die Unie
rcgering aan u te stuur met 
ons beste wense dat die nuwe 
r<'publiek, waarvan die .geboortc 
onder sulke gclukkige voor te
kcns plaasgevind het, sal flo
rcer en van krag tot krag sal 
groci in vriendskaplike en ge
willige samewcrking met alma! 
wat met hom die tradisies van 
die Westerse dcmokrasie en die 
Christelike bcskawing dee!." 

H oe m oet m en & dit ver staan : 
Dr . :\Ialan praat van die l erse 
leiers wat wt-gbreek van die 
E m pire a,., m ense m et staat"l
m a nskap, m aar in S uid-Afrika 
pra ut die E ngelse pers van dr. 
Malan se stu.atsm a nsk a p n ada t 
hy aan gekondig b et da t die 
Un ie biun(' die l{yk bly? 

Republikeinse Protes 
Teen Nuwe Beleid 

Ontevredenheid oor die voorneme \ an dr. 1\l a lan da t 
Suid-Afrika binne die Britse R yk moet bly, word uitgespreek 
in Die Transvaler deur icmand wat sy naam , Republikeinse 
Na.'iionalis" teken. So ernstig is die aanklag da t die blad 
hom \'crplig ge,·oel bet om met 'n hoofartikel t e antwoord. 

Onder die opskrif , On., \'ryheid en die Statebond" skryf 
die Iese r : 

Geug te Jtcdaksic, - Daar ~oal 

sek er duisende Nn"iona list t> 
wee., '>00., ek self wat dr. 1\falan 
"lc jong.,t.e \'t'rklar in g oor Sui<l
.Urika '>C hu idige plek e n ver
lere r ol as B r itst' dom inium 

m et verslaenheid, om nie te s~ 
verdriet en outgogeling nie, sa' 
gt'lee'l bet . Dat on s gevoel 
1\'t'billik is, blyk al d .. d elik ui t 
lit' juigkrete oor hierdie ver 
k laring van Sap-kant. 

Moet ons dan steeds weer die 
vcrwarrende skousp<'i beleef var 
Afrikaanse eerstc ministers wat 
begin as stryders vir 'n Suid
Afril{aansc rcpublicl< en eindi~ 

1\S draers en stuttf' vnn 'n Britsc 
dominium? "'yl<' Jl't''ll. Hertzo!!' 
hel die pad geloop, ja. selfs Jan 
Smuts h et t't'n tyd VIr 'n repn
bllek geveg! En nou? Het 
'Jelfs dr. Malan sy voet op die· 
~elfde pad gcsit? Eers di C' 
republiek op die yskas vir 'r 
verkiesing en dan . . . . die 
republiel{ dood en begrawe? 
Jarc gelede a! hC't wyle g<'nl 
Hertzog salf op die wonde pr~· 
beer smeer met die woorde: 
Ons is vry om vry te wecs. 

Toe re<'ds het die woorde hoi 
geklinl{. Hoeveel te meer nie 
vandag nie? Wat bctckcn vry
heid wat jy pic kan of nie durf 
tocpas nie? 

Dan Hewer 'n n·yh eid wat jy 
nie be..,it nie en d ie m .g en die 
w il om d it met a nder m iddele 
te verwert. 

1\IINDER AS IERI .. AND 

Vry om vry te wccs? Is ons 
dan minder as Ierland, minder 
as Indii', as Birma, ja, as Egipte, 
wat reeds tye her sy volle vry
h<'id verkry en sy vcrbouding 
met Brittanje per ve rdrag 
g<'r<'N hct? Is a! hierdie Iande 
I'D Brittanje dtLar minder 
vricnde om? 

\'r~ om n~· te \\ees? H cer
like ou fopspeen. E n in tussen 
b ind ons ons reed'> bJ voorba _.t 
en voorba rig om ann die vol
gende E uropese oorlog dee! t e 
neem ; ver sek<'r on s die tBritte 
t'n die wereld b~ \'OOrba.at t'D 
voor barig om sine die in dit' 
Brih,e Statebond te bly . • 
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H.N.P. WAS TOT 8 APRILISOOS "'N FAMILIE 

TE.E.N RE.PUBLIE.K BINNE. 
Die H.N.P.-pers was STA"TE.BOND die afgelope week haie • 

bedrywig om aan die , 
r epublikeine te beduie ·dat wat dr. Malan verklaar het in die senaat oo•· 
die regering se voorneme om binne die Britse Statebond te bly so)ank sy 
reg om dit te verlaat nie hetwis word nie, goed te praat as 'n voortsetting 
van die ou heleid. Ongelukkig wil die geskiedenis 'n ander uitspraak oor 
hierdie ommeswaai gee, en ons gaan die geskiedenis aan aie woord stel om 
sy plig teenoor die repuhlikeinse stryd na te kom. 

Afgesien van uitlatings deur I staat, 'n artikel in 'n Engelse 
H.N.P.-leiers wat afskeiding van blad laat verskyn het waarin 
die Britse Ryk as noodsaaklik 1 hy 'n Empire-republiek binne 
beskou het, was daar die Repu
blikeinse Strydfonds 'waarvoor 
die H.N.P. 'n jaar of drie vier 
gelede 'n voltydse kollektant in 
die persoon van dr. A. J. R. van 
Rhyn in die veld gehad het. Dr. 
Van Rhyn het dwars deur die 
land ,silwerkoel:Hs" vir die repu
bliek ingesamel, en oor hoe 
daardie republiek sou lyk, was 
daar nie vee! onduidelikheid nie. 
Dr. Malan hct op 23 Januarie 
1942 'n konsepgrondwet laat 
publiscer wat moes dicn as ,lei
draad" vir die toekomstige re
publikeinse konstitusie. By 
daar<lie konsep staan die O.B. 
vandag nog as 'n grond'!lag vir 
ons toekomstige Republiek 
BUITE die Britse Statebond. 

DR. OTTO DU PLESSIS 

Maar daar was ook geen on
duidelikheid oor die vraag of 
die republick binne of buite die 
Statebond sou wees nie. Die 
enigste onduidclikheid het ge
kom toe dr. Otto du Plessis, 
tans Voorligtingshoof van die 

0.8. Verloor 
Troue Lid 

Die Ossewabrandwag aan die 
Witwatersrand het 'n gevoelige 
slag .gely met die afsterwe van 
mnr. Albertus Johannes Nolte 
van Roodepoort. 

Mnr. Nolte, wat vroeer 'n 
groothandelsaak in Somerset
Wes gehad het, was sedert die 
ontstaan van die O.B. een van 
die geesdriftigste ondersteuners 
van die Beweging en hy was die 
eerste intekenaar op Die O.B. 

Enige jare gelede het mnr. 
Nolte 'n skenking van grond 

Wyle mnr. A. J. Nolte. 

gedoen aan die organisasie vir 
die doe! van vroue-kampe. Later 
toe hy die grond verkoop het, en 
die O.B.-deel nic uitgehou kon 
word nie, het hy 'n aansienlike 
kontant-bedrag aan die Orga
nisasie geskenk. 

Die oorledene laat 'n wedu
wee, 'n dogter en twee scuns na. 

AI sy kamerade betreur die 
heen.gaan van 'n staatmaker en 
hulle voldoen aan sy laaste ver
soek dat sy heengaan in sy 
koerantjie aangekondig sal 
word. 

B. GROBLER, 
Stafhoof. 

die Statebond verwelkom het as 
middel om rasseverdeeldheid uit 
die weg te ruim. Die H.N.P.
Icidin.g het so sterk standpunt 
ingeneem teen hierdie ,afwa
tcring" van die republikeinse 
ideaal dat dr. Du Plessis, des
tyds hoofredakteur van Die 
Oosterlig, verplig was om sy 
artikel terug te trek tot bevre
diging van <lr. Malan en die an
Jer H.N.P.-leieres. 

In Die Burger en Transvaler 
van 3 Februarie 1944 het dr. Du 
Plessis die volgende verduideli
l{ing gegee: 

PERSOONLIKE MENING 

,In my persoonlike kapasiteit 
.:m geenslns as 'n amptenaar van 
Jie Party of Nasionale Pers 
Bpk. nie, het ek onlangs in 'n 
~nge!se tydskrif sekere gedag
.es omtrent 'n republiek uitge
.>preek. Ek het besef dat dit nie 
ooreenkomstig die verklaarde 
.>eleid van <lie H.N.P. was nie 
en ek het dit geensins ns soda
nig voorgestel nie. · 

,Persoonlik is dit my oortui
g'ing nog soos dit altyd was dat 
:lie beste vir Suid-Afrika 'n re
publick sou wees wat van die 
Britse Ryk en kroon afgeskei is, 
maar wat met lede van die 
Britse Stat~ond, net soos met 
ander bevriende Iande saam
werk waar Suid-Afrika se be
lange dit vereis. 

VERDEELDiiEID 

,Terselfdertyd is ek ook oor
tuig daarvan dat vera! met die 
oog op die hoo.gs onsekere na
bye toekoms in wereldsake dit 
van ontsaglike waarde vir ons 
land sou wees indien tans 'n 
stap gedoen kon word wat die 
rasseverdeeldheid sou vermin
der en nasionale eenheid bevor
Jer. 

,Heeltemal op my eie het ek 
Jaarom met die doel die idee 
uitgespreek van 'n republiek 
met die behoud van die assosia
sie met die Britse Stateboud 
Indien, het ek gemeen, die 
Engelse seksie gunstig hierop 
sou reageer, sou nasionaalvoe
lende Afrikaners van hul kant 
miskien kon oorweeg het of dit 
nie in die omstandigbede van 
vandag as 'n oplossing aanvaar 
kan word nie. 

GEEN ANDER WEG 

,Van Engelse kant was die 
reaksie egter die tee-noorgestel
de van gunstig. My wenk is 
botweg verwerp - deels met 
minagting behandel. Waar dit 
die geval is, is dit v ir m y soos 
trouens vir elkee~ duidelik dllt 
daar vir die nasionale Afrika
ner<lom geen an<ler weg is nie 
as om end-uit te volbard op die 
pa<l soos aangedui deur die 
H.N.P. en soos weer op 25 
Januarie jl. deur dr. D. F. 
I\lalan, L.V. as Ieier van die 
Opposisie in die Volksraa<l ge
stel en ver<luidelik." 

Ironies genocg, het dr. Otto 
du Plessis dr. Malan nou na 
Londen vergesel waar hy die 
standpunt inneem wat hy dr. Du 
Plessis vyf jaar gelede laat in
sluk het as synde nie die H.N.P. 
se beleid nie! 

ERIC LOUW 

Op Beaufort-Wes het mnr. 
Eric Louw op 17 Januarie 1944 
na aanleiding van dr. Du Plessis 
so artikel verwys na die poging 
om die H.N.P. te bcweeg om sy 
republikeinse beleid af te water. 

Mnr. Louw het o.a. vcrklaar: 
,Maar daar is 'n nadraai. Die 
republiek moet binne die Britse 
Statebond bly! Ons kry dan 
ons republiek met 'n president 
deur die volk gekies, en bulle 
bebou die lidmaatskap van die 
Emt>ire. Dit is nou die Britse 
idee van wat bulle ,gee en neem' 
noem. Ons gee en bulle neem. 

,Met ander woor<le, die posisie 
bly onveranderd. Daar is slegs 
'n naamsverand~>ring. Die bob
bejaan is nog vas nan die 
Empire-paal maar <lie paul is 'n 
bietjie meer verbl'we e n die ket
ting is nou van blink staal i.J).V. 
vf\rro~>ste yster." 

SKYNREPUBLIEK 

,Solank ons binne die Brit
se Gemenebes bly, betsy as 
dominium of as skyn-repu
bliek sohink sal ons moet 
worstel met die wurggreep 
van die Britse kapitalisme en 
m et <lie implikasies van 'n 
irnperiale ekonomiese beleid. 
Ook sal ons gedurig deur die 
Britse liberalisme belemmer 
word in ons poging om die 
kleurvraagstuk en die Jode
kw€•3sie op te los. 
,Derhal we eis die H.N.P. 'n 

republiek afgeson<ler van die 
Britse Ryk, of van enige ander 
moondhei<l. Ons wil ons hamle 
vry h~ om vriende te maak met 
wie ons wil en om handel te 
Jrywe met wie ons verkies." 

Hierdie woorde onderskryf die 
0 B. heelhartiglik. 

Maar dr. Malan het in die 
lie senaat op 8 April gese dat 
hy ,vierl{ant staan" by die hui
:lige grondslag van die State
!>ond en dit nie sal verlaat tensy 
1aar inbreuk op die Unie se 
regte gemaak word - en dr. 
V erwoerd en Die Transvaler se 
:lis geen afwyking van die ou 
H N.P.-bcleid nic! 

BUURSTATE 
WORD BESOEK 

Die Unie se Buitengewone 
Ambassadeur, mnr. C. te Water, 
sal binne die komende weke 
Suid-Afrika se buurstate en an
der gebiede in Afrika besoek -
onder meer Noord- en Suid
Rhodesie, Tanganjika, Kcnia en 
Uganda. 

Mnr. Te Water sal ook be
sock afle aan Egipte, Griekeland 
en Italii! waar hy met diplomate 
sal gesels. 

Hierdie reis van die Ambas
sadeur staan in verband met die 
Eerste Minister se begeerte dat 
die Unie in 'n groter mate moet 
saamwerlt met ander gebiede in 
Afrika en dat die Unie tot 'n 
groot mate Ieiding in die same
werking moet gee. 

---------·· ·----------
. _.. Adverteerders wil 

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

~--··········---~~ 

RONDOM KONING 
Sf EETTAFEL 

Die Eerste l\linister van Suid-Afrika, dr. D. F. Malan, 
en mev. Malan, het Donderdag saam met die Britse koning 
en sy gesin in Londen geeet. AI die ander eerste ministers, 
insluitende die van lndie, Pakistan en Ceylon, bet saam 
aangesit. 

Onder die opskrif ,Familie
kring in Paleis" gee die Cape 
Times se korrespondent 'n be
skrywing van die maaltyd wat 
hy 'n ,familie-aangeleentheid" 
noem. Die aanwesige eerste 
ministers wat saam met die ko
ning geeet het, kenskets hy as 
volg: 'n Engelse advokaat wat 
'n sosiale werker in Londen ge
word het; 'n ryk Hindoe wat 
Gandhi se rewolusionere luite
nant geword het en lank onder 
die Kroon in die tronk was; 'n 
Mohammedaanse rc.gsgeleerde 
wat Jinnah gebelp het om die 
Mohammedaanse- beweging op 
te bou; 'n grondbesitler en boer 
van Ceylon; 'n Skot wat na Nu
Zeeland ge-immigrcer het en as 
'n dokwerker begin het; dr. en 
mev. D. F. Malan; 'n voormalige 
masjinis wat Australie lei; en 

'n senior Kanadese· diplomaat 
wat oornag een van Kanada se 
toonaangewende politici ge
word het." 

EMPIRE-BAI>.'DE 

Die berig voeg daaraan toe 
dat <lie ,bande van die State
bond nie duideliker uitgedruk 
kan wor<l as deur mi<ldel van 
sulke samekomste romlom die 
koning se tafel nie . . . Vandag 
sal hierdie manne wat feitlik as 
'n Statebondskabinet byeen is 
waartoe • weinig buitestanders 
toegelaat sal word, hul same
sprekings begin om te besluit 
oor die tockomstige vorm van 
die State·bond en tot watter 
mate republieke met die kroon 
versocn kan word." 

0.8. WAS REG VOOR 
HY GEPRAAT HET 

Die woorde in Die O.B. ver
le<le week dat indien ons 'n 
E rnpire-republiek kry ooreen 
komstig dr. ~lalan se verklaring, 
s uiwere republikanisme 'n slag 
toegedien sal word, was nog 
skaars geset of die waarheid 
daarvan is bewys. Ons het ge
waarsku dat indien Suid-Afrika 
'n republiek binne die State
bond kry - dit wil se 'n Em
pire-republiek - gcen opregte 
republikein verder vir volle on
afhankliltheid sal kan pleit nie 
omdat aan hom gese sal word 
dat hy ,die groot werk van dr. 
Malan" kleineer. 

Hierdie woorde het op 20 
April in Die O.B. verskyn, maar 
reeds die vorige dag is dit al 
bewaarheid toe Die Transvaler 
in antwoord op die protes van 
'n republikeinse nasionalis laas
genoemde as volg uitgetrap het: 

,Moontlikhede - en nie 
swarighede nie - moet elke 
Nasionalis in hierdie tyd van 
geleentheid insien en die 
hande van ons beproefde Ieier 
dienooreenkomstig sterk. Ons 
moet hom met vertroue steun 
en bemoedig, en nie met wan
trouige be<lenkinge - wat 
bowendien ongegrond is -
onteer en in sy groot werk 
strem nie.'' 
Ons herhaal ons waarsku

wing: 'n Empire-republiek bin
ne die Statebond is 'n groter ge
vaar vir die republikeinse stre
we as die hele Britse leer en 
vloot tesame. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 27 APRIL 1949 Die Sa~es~eerders 
VIR REPUBLIKEINE 
'N BAlE OU STORIE 

Wyle genl. Hertzog bet eenmaal gese dat 'n staatsman 
nooit een pad moet aandui en dan 'n ander loop nie. ,Wees 
eerli.k met die volk en jy sal altyd op die volk kan reken 
al doen jy lets waarvan bulle nie boo nie. Bulle sal jou 
vergewe as jy jou misgis, maar bulle sal jou nooit vergewe 
as jy bulle mislei nie," was sy advies. Genl. Hertzog bet dan 
ook wei seker dinge gedoen wat van tyd tot tyd nie die goed
keuring van al sy volgelinge weggedra bet nie, maar dit sal 
nooit van hom gese kan word dat by die volk om die bos 
probeer lei bet nie. 

Toe by na. 1926 teruggekeer bet met die soewereine 
onafbanklikbeid van die Unie binne die Britse Statehood, bet 
genl. Hertzog sonder enige dubbelsinnigbeid gese dat ons dle 
volste vryheid bet en dat republi.kanisme geen grond vir 
bestaan verder bet nie. Hy bet dan ook sonder versuim die 
republlkeinse artikel vier van sy party se program van begin
sel laat skraap en die Nasionale Party bet voor vriend en 
vyand erken dat hy nie meer 'n republi.keinse party was nie. 
Met hierdie bouding bet duisende republikeine nie saam
gestem nie. Maar bulle bet presies geweet waar bulle Ieier 
staan. 

'n Vyftiental jaar later was genl. Hertzog groot genoeg 
om te erken dat hoewel die Unie reeds die volste vryheid 
gehad bet om oor sy eie toekoms te beslis, die jongste oorlog 
bewys bet dat daardie reg nie genoegsame waarborg binne 
die Britse Ryksverband aan ons verleen om selfstandige 
besluite te neem nie. Stappe sal na die oorlog gedoen moet 
word om te verboed dat ons land weer aan Britse belange 
onderwerp word, bet die Generaal gese, en veral ook beklem
toon dat 'n bervorming van die Britse parlementere demo
krasie deel van daardie stappe moet uitmaak. 

Weer was dit beldere taal wat vriend en vyand kon 
begryp - al bet dit selfs jarelange vriendskappe in gedrang 
gebring. 

SKEP VERTROUE 

Elkeen sal besef dat mens met sulke Ieiding of dit ver
keerd is of reg, of jy daarmee saamgaan of nie, vertroue 
skep wat so hoognodig is vir enige volksoptrede. Niks is 
meer verlammend nie as wanneer 'n volk keer op keer moet 
uitvind da.t by met mooi woorde en groot slagspreuke om 
die bos gelei is. 

In die afgelope weke is duisende Afrikaners wat opreg 
'n republiek begeer met ,verslaendheid en ontgogeling", 
soos een brieweskrywer in 'n dagblad dit uitdruk, getref. 
Die begecrte na 'n republiek ,afgeskei van die Britse Ryk" is 
die mense voor die oe gebou deur politici in verantwoorde
like posisies, en toe iemand dit 'n paar jaar gelede maar net 
gewaag bet om 'n suggestie uit te spreek van 'n republiek 
binne die Ryk, moes by sy woorde baie gou weer insluk. 
Die volk is verder opgesweep met republikeinse veldtogte 
vir ,silwerkoecls" waarmee die vrye republiek ,losgeskiet" 
moet word. En nou ? Soos 'n donderslag uit die blou lug 
verneem die volk dat lidmaatskap binne die Ryk maar ,al 
die jare" die eintlike beleid was. En diegene wat dit durf 
waag om protes aan te teken teen die afwyking, word hard 
betig dat bulle 'n ,beproefde Ieier onteer!" 

BEKENDE STORIE 

Maar hierdie soort afpersing van oortuiging bet ons 
volk al lank gelede ondervind sedert by die Britse parlemen
tere stelsel met sy uitoorle-taktiek aanvaar bet. Elke keer 
wanneer 'n Ieier omgooi terwille van partypolitieke belang, is 
daar op die gevoel van die volk gespeel deur ,die groot 
Ieier" wat dan beproef is en nog nooit afgewyk het nie, 
voor te hou. Toe barde republikeine kort na die Tweede 
Vryheidsoorlog saam met genl. Botba en Smuts gegaan bet 
op grond van bul vertroue in hierdie , republikeinse ]lelde" 
van die oorlog, bet bulle ook hul persoonlike trou gebang 
oor hul republikeinse heiligdom. ,Alles sal reg kom, genl. 
Botba lei ons na die republiek; hy is slegs besig om die 
Engelse ook daarvoor te vang," was die troos. l'lense wat 
rebelle gaan skiet bet wat die republikeinse vlag weer won 
bys, bet vas geglo dat nie bulle nie maar die rebelle die 
republiek verongeluk, want genl. Botha. sal dit op die regte 
tyd bring met die hele volk agter hom! En toe genl. Botha 
naderband deur genl. Smuts opgevolg is, het van sy T'rans
vaalse ondersteuners tot kort voor die tweede wereldoorlog 
volgehou dat by die republiek sal bring nadat hy die Engelse 
mak gemaak bet! 

SKYNGEVEGTE 

Dit is dus geen nuwe klank wat ons teenkom uit die 
kolomme van byvoorbeeld Die Transvaler nie, waar dle 
blad 'n republlkeinse Ieser daarvan betlg dat by sy Ieier se 
pad na 'n republiek bemoellik deur beswaar te maak teen sy 
Jeler se aanvaarding van lidmaatskap blnne die Britse 

(vervolg in volgende kolom) 

Ill. NOG 1\IEER SA~IE
SWEERDERS 

Saterdag het 'n tweede besoe
ker - die keer 'n amptelike 
hoogwaardlgheidsbekleder op 
die werf van Koos Pietcrse ge
brlng. Om tlenuur het sersant 
Ctaassens daar opgedaag. Op 
sy gewone patrolliediens vol
gens aile uiterlike voorkoms. 
Of Pieterse enigc klagtcs bet 
oor veediefstalle, rondlopervolk 
en so mecr? Eicnaardig egtcr, 
en In stryd met sy gewoae op
trede bet by Keos Pietcrse nie 
gevra om die patrollieboek te 
tekon as bewys dat hy by die 
plaas aangedoen bet nie. Die 
sersant hct 'n koppic tee gc
drlnk en gese dat hy nou maar 
weer wil vertre'k. Buitc by sy 
perd hct by nog weer 'n 
praatjie aangeknoop, begin aan
stap, stil gaan staan en pyp 
opsteek, die wlireld om hom 
lank en aandagtig en tog ook 
half nikssiende aanskou. Toe 
hct by half-sku, half-huiwerig 
voorgestel dat Pleterse 'n endjie 
met hom moet saamstap. .,Ek 
moet jou lets vcrtel" 

Pietersc bet sy ore gespits. Hy 
hoor Hewer lets van 'n polisie
scrsant as om deur hom onder
vra te word. 

.,Wat kan dlt wece, sersant?" 

.,Eintlik is dit in stryd met 
my plig as pollsiedienaar. Maar 
ek sou verraad plecg teenoor 
ons . . . ons vricndskap en my 
. . . my oortuiging en gcwete 
as ek dit nie doen nie." Die 
sersant sluk 'n paar keer. Dan 
vee hy met sy sakdoek oor sy 
voorkop, skop teen 'n klip en 
kyk Pietrse meteens rergult in 
die oe. .,Kyk, meneer Pieterse, 
ons het opdrag gekry om van
nag huissoeking tc doen by u 
en 'n aantal van u mcnse -
mense onder verdenking." 

Die sersant het blykbaar 
moeilik gekry om dit te se. 
Maar nou skyn hy verllg te 
wees, soos iemand wat 'n dood
sonde, waaronder hy lank ge
buk gegaan bet, gebieg het. En 
net so ve·rwagtend soos die bely
dende sondaar na die biegvader 
opkyk, kyk sersant Claassens na 
Pietcrse. 

.,Kanonne, dinamiet, gcwere, 
Duitse leers - waarna moet 
julie soek ?" Spot Pietrsc. 

,.1\foenie korswil nie, vriend." 
Die sersant is nou weer dood
ernstig. ,.Weet jy waaraan ek 
my nou skuldig maak? Ons 
soek na politiekc vlugtclinge." 

,.0, so. Mag ck weet, terwyl 
u my nou so in u vertroue neem, 
of dit maar roctine-besoek Is, 
gebaseer op algcmene verden
king of is daar definitiewe in
formasie?" Dit Is nie elke dag 
wat 'n O.B.-offisier die geleent
heid het om 'n polisie-offlsier te 
ondervra nle, daarom wil Pietcr
se nou hierdie geleentheid van 
die omgekeerde roUe, goed be-
nut. 

.,Ongelukkig nie net verden
king nie. Daar is 'n definitie
we aanklag - soos di6 stories 
bclofte sal nakom." Die ser
vandag heet - ingebring dat u 
en andere polltieke vlugtelinge 

(vervolg van vorige kolom> 
Statebond, omdat hy eers dio 
Engelse wil vang vir <lie 
republiek! 

Die verlede bet getoon <lat 
dit nie die E ngelse is wat 
gevang geraak is nie, maar 
die republikeine wat bulle 
aan die neus Jaat lei bet met 
mooi woorde van vertroue in 
,beproefde leiers". 

Ons volk word gcdemorali
seer deur partypolitieke op
portunisme, en wanneer die 
groot toets eendag moet kom 
vir 'n daad sal niemand meer 
in staat wecs om die vertroue 
te wek wat vir so 'n daad 
nodig sal wees nic. 

Ons volk bet behoefte aan 
eerlike staatsmanskap en die 
sal hy blykbaar nooit kry 
binne die Britse parlementere 
stelsel met sy skyngevegte 
wat die een jaar ,Operasie 
Republiek'' en die voJgende 
,Operation Empire" beet nie. 

herberg." 
,.Maar, sersant, die los praat

jies van elke Jan Rap kan u tog 
maar ignoreer? Dit spaar u en 
u manne onnodige moeitc en 
bale onaangenaamhC'id." 

,.As dit maar elkc Jan Rap 
was . . . dan sou hy goucr as 
wat hy ingekom het, weer by 
die aanklagkantoor uit gewees 
het. Maar . . . ." Die sersant 
bly mete-ens stil asof hy sy 
mond verby gepraat het, en 
glimlag suur. ,Nou het u my 
byna gedwlng om meer te se 
as wat dringend nodlg was. Laat 
ek Hewer 'n vraag stel: Het jy 
die afgelopc week hoe besoek 
gehad?" 

,As u die besoek van 'n L.V. 
in die kategorie plaas, ja. Gis
ter ongevcer die tyd. En amper 

,n Verhaal Uit 
Die Oorlogsjare 

deur Johann 
Hendricks 

oor dieseltde onderwerp - as 
ek nou mag skinder en nog 
iemand by die sameswerin,g in
sleep." 

,.Ek dog ek het sy kar se 
spore hicr sien indraai toe ek 
op patrollie verby is van Green
punt." 

,Sersant, jy wil tog nie se 
Josias van Vuuren het die klag 
gele nie?" 

,.Nee vriend, hy het nie. Maar 
nou is ck tot oor my ore in die 
ding - die sameswerlng soos jy 
dit nocm. Onthou maar om ons 
vannag tc verwag - jy en jou 
mense. Seker so teen die m6re
ure." 

,Dankie, scrsant , bale dankie." 
Pieterse druk die sersant se 
hand om uiting te gee aan 'n 
dankbaarheids- en lojaliteitsge
voel wat hy nie in woorde kan 
uit nie. ,.Jy kan seker wces 
dat ek dit waardeer die waar
skuwing, bedocl ek. Onvcrwag
te besoek van Sy Majesteit se 
gercgsdienaars diep in die nag 
is nooit bale aangenaam nie. 
Vannag sal dit vir my aange
namer wees, en ek hoop vir jul
Ie ook." 

Die sersant het al die tcuels 
oor sy perd se nek .gegooi en 
hou die stlebeul reg om sy 
linkervoet in te stcek toe Pie
terse weer praat. 

,Sersant, ck wil nou nie mis
bruik maak van jou vcrtroue 
nie, maar ek wil tog nog ecn 
of twee vrae vra. U het my 
nou so diep in u vertroue ge
neem dat u maar nctsowel end
uit kan gaan. Hoeveel manne 
het jy tot jou bcskikking, ser
sant, en hocveel gaan jy van
nag gebruik ?" 

,.As u nou nie van die infor
masie gebruik gaan maak om 
ons in 'n lokval te lei, gevange 
te neem en uit tc skud nie", spot 
die sersant op sy beurt - nou 
blykbaar meer op <BY gemak 
,sal ek jou maar se. Soos jy 
wect is ons vier. Maar ek ver
wag nog 'n paar van elders 
tesame met die politiekc speur
ders onder wie se bevel die 
saak sal staan. Ek kan onder
nc'Om om slegs Mn man in bevel 
van die stasie te laat. Dit wil 
s~ behalwe die twee naturelle
konstabels." 

,.Kan jy hullc nie Iewers die 
dlstrik instuur om bierpartye 
op te breek en skaapdiefstalle 
te voorkom nic, sersant? Ek be
loot om nie diC' stasle oor te 
neem of julie gevangc te necm 
nie. My respck vir gewapcnde 
polisie en vir die gereg is daar
voor tc groot!" 

,Jy maak my nou nuuskierig, 
Pieterse, maar ek sal so maak 

- as dit jou sal help en jy jou 
sant vt'Yf sy ken, vat die teuels 
reg, kyk Pietrse met 'n suur 
glimlag deurdringend aan en se 
dan: ,Dit lyk my ons verstaan 
mekaar. En omdat ek jou ver
trou, meneer Pietersc - omdat 

ek jou vcrtrou vra ek g~en be
lo!tes nie. Ek weet alles is reg. 
Totsiens." 

,Totsiens. En dankie sersant. 
Ek hou die kotfie rt-g." 

Die middag by die jukskei
samekoms het Koos PieterRe af 
en toe met 'n vriend eenkant 
gesels. ,Hou jou maar baie in
skiklik en vriendelik, soos dit 'n 
wetsgehoorsame burger teenoor 
die handhawers van die gcreg 
betaam. Gee bulle aile nodige 
hulp, want 'n man met 'n on
skuldige gewcte WC't't niks van 
staatsondermynendc bedrywig
hede nie, en behoort die gereg 
behulpsaam te wees met die be
stryding daarvan. Laat hulle 
baie koffie drink en sorg dat 
die huissoeking dccglik geskied. 
Wen soveel tyd as moontlik" 

Daarna hct hy nog lank met 
'n paar jong kerels gesels. Dan 
ernstig, dan weer met besondere 
luimigheid. . 

Koos Pieterse sc organisasie 
en sy plannc was agtermekaar. 

IV. DIE~VAN DIE 
GEREG 

Toe die plaashonde die nag 
om cenuur wild begin blaf, het 
Koos Pieterse tydsaam opge-
3taan. Hy bet nog nie vee! ge
slaap nie - so lossies en on
rustig soos iemand wat icts 
dringends verwag en bang is om 
~e . vas tc slaap. Hy het opge-
3taan, die lamp opgesteek, sy 
3koene en jas aangetrek. \Velis
waar, enigsins tydsaam vir 'n 
wetsgehoorsame burger wat dic 
gcreg tc wagtc is - al is dit 
onoffisiee• 

Terwyl hy nog na die voor
Jeur stap is daar a! hard en 
Jringend geklop. 

,.Wie's daar?" 
,Die polisie. Maak oop." Koos 

Pieterse het die sersant se stem 
herken - taamlik bars en on
vrlendelik. 

,Kan julie dan nie 'n bietjie 
gcduld gebruilt nie - of is daar 
nood agter julie?" het hy van 
bipne gebrom. 

'roe die deur oopgaan het die 
sersant en twee spcurders in 
burgerdrag op die stoep gestaan. 
Verderaan hct die polisievang
wa en 'n groot Fordmotor in die 
maanlig gebllnk. 

,.In hierdie tyd van brandstof
skaarstc is albei seker nie gc .. 
bruik om net hierdie drie te 
vervocr nie", dink Pietersc, en 
as 'n bevestigende antwoord op 
sy twyfel sicn hy anderkant die 
kraal en onderkant die tuin te
gelykertyd flitsligtc skyn. ,Goed 
omsingel". 

,Naand, sersant. \Vat !tan 
ek vir u doen ?" 

,Ek bet 'n Jasbrief om u 
huis en plaas te deursoek na 
vlugtclinge, menccr Pieterse." 
Die sersant lyk werkllk bale 
ernstig, selfs astrant. ,U sal 
'n onaangcname taak vir ons 
verlig indien u ons nie hinder 
nie en die nodige hulp verskaf." 

,Ek wil .glo dit Is 'n moeilike 
taak om in die nagdonker na 
fiktiewe mense te sock, sersant. 
Maar doen u plig. Ek sal u nie 
hinder nie. Kom in, of waar 
wil u begin? Om te toon dat ek 
niks in u weg sal le nie, maar 
na die bestc van my vermoe die 
gereg wil assisteer, sal ck so
lank gaan koffiemaak." 

Die spottende hoogdrawenheid 
van die boer gee die sersant nog 
'n paar dieper plooie om sy 
mond. ,En, sersant, se assebliet 
aan daardic mcneer wie ek die 
eer het om nie te ken nie, hy 
kan maar sy hand van sy pistool 
in sy jassak haal. Ek is onge- , 
wapen - my gcweer is reeds in 
Sy Majesteit se besit - ek kan 
hom nou die kwitansie gaan 
haal as hy aan my woord twy
fel. En ek is ook nie van plan 
om te vlug nie." 

Die spcurder neem kwaad
verlee sy hand uit sy sak. ,.Ek 
is luitenant Coetzer van die 
spcsiale speurdicns. Wys ons 
Hewer die huis. Ons het nie 
bale tyd nie." 
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, CSal Jou Familiegeheime Swak Gedt:ag Van 
L. V.'s Laat Publiek 

Protesteer 
Openbaar" Dreig L. V. 
Familiesake en die vraag of lede al ooit 'n geweer 

gebanteer bet om Suid-Afrika te verdedlg en of hulle 
\·aders met so 'n prestasie kan spog, is verlede Donderdag
aand vir byna twee uur lank druk in die Volksraad bespreek 
en uitgepluis toe die besprekings 'n nuwc laagtepunt bereik 
bet en een lid na die ander opgestaan het om persoonlike 
aanvalle te loods. Dit bet plaasge\ind tydens die bespreking 
van die Wysigingswetsontwerp oor Vreemdeling-aangeleent
bede. 

Klaaglike 
Gebrek Aan 
Waardigheid 

Die kleinlike gees onder parlementslede•en die onbehoor· 
like gedrag wat buJie binne die ,Hui .. " O}>enbaar bet kort 
gelede daartoe gelei dat die Speaker bulle met uitja~ing 
.. gedreig het en die voorreg om tussenwerpsels te maak moes 
inkort. Sedertdien het dlt nodi~ geword om twee lede uit 

Maar vir die man op die 
openbare galery was dit moeilik 
om te verstaan wat die bespre
kings, wat die .geduld van die 
Speaker tot sy uiterste beproef 
het, nou eintlik te doen bet met 
die onde-rwerp wat die Minister 
van Binnelandse Sake voor die 
raad gele het, en die felt dat die 
dagbladpers Hewer verswyg het 
om lets van die banaliteit tc 
vcrtel, maak dat mensc wat nic 
die voorreg het om self te sien 
hoe dit soms in die parlement 
toegaan nie, salig onbewus bly 
van die kleinlike toncle wat hul
le daar afspeel. 

NE.T SOOS IN 
BRITTANJE. 

'n Nuwe reel wat al 'n tyd 
lank in die Britse laerhuis in 
gebruik is, is ook die afgclope 
week in die Unie-volksraad, wic 
se prosedure dieselfde is as die 
van die Britse, ingevoer toe die 
Speaker begin het om lede op 
hul vanne te noem in plaas van 
by die naam van hul kiesafde
lings wnt bulle verteenwoordig. 

Dit was altyd die gebruik dat 
as iemand wil praat, die 
Speaker hom aanspreek as ,.die 
agbare lid vir . . . " Tans hct 
dit mociliker geword om die 
kiesafdclings van al die lede te 
onthou omdat die aantal setels 
in groter stede bale vinnig ver
meerder het. 

Ledc mag mekaar egter nie op 
hul name noem nie en moet me
kaar aanspreek as ,die agbare 
lid vir . . ." Die ,agbare" ver
hoed egtcr nie dat bulle mekaar 
onwelvocglike taal toevoeg nic. 

Die saak bet voortgespruit 
uit bewerings van die V.P. dat 
die Minister van Binnclandsc 
Sake gedurig sarknstiese aan
merkings maak as hy op toc
sprake antwoord en oor opmcr
klngs wat hy gemaak het oor 
die vervolging van Duitse vroue 
en kindcrs in Suidwes. 1\laar 
die aanval op die 1\o1inist!'r is 
spoedig verbreed tot 'n a lgeme
ne aanval en die H.~.P. bet 
ook n ie in gebrek!' gebly om in 
dieseJfde trant te untwoord nie. 

TOT ORDE GEROEP 

Ledc wat bulle vera! onder
skei het deur die raad bcsig te 
hou met kleinlike aanvallc 
waarin taal gebruik is wat nie 
by die waardighcid van die 
volksraad pas nie, is mnr. 
Arthur Barlow, dr. F. H. Bolt
man, mnr. S. J. Tighy, mnr. H. 
0. Frielinghaus en mnr. H. G. 
Lawrence. 

Die Speaker bet hom tclkens 
verplig gevoel om die raad tot 
orde te roep en om lede te vra 
om nie so persoonlik in hul uit
latings te wecs nie. Dit hct eg
~er nie verhoed dat tusscnwerp
sels heen en weer gcslingcr is 
nie. 

F JUIILIEFEITE 

Mnr. Barlow wou weet watter 
van die rcgeringslede a! ooit 'n 
wapen vir Suid-Afrika opge
ncem het en of hulle vaders 
soos by die wapen opgeneem 
hct vir Suid-Afrika, en voortge
gaan om die Huis tc vcrtel wat 
hy al alles vir Suid-Afrika gc
doen het. 1\lnr. F. H . Boltmnn 
het nie op hom laat wag nie en 
~t>dreig om onaangename ft>itt> 

oor mnr. Barlow &e familie be
keml te rnaak t>~n op sy beurt 
bew('er dat mnr. Barlow nog 
nooit geveg het rue. Mnr. Bar
low hct die aanklag so ernstig 
opgcncem dat hy op 'n punt van 
orde verduidelik het dat hy wei 
gevcg het. 

SffiKUS 

:Mnr. S. J. Tighy, die lid wat 
die meeste vrae in die volks
raad stel, bet die Minister van 
Binnelandse Sake daarvan be
skuldig dat hy nog nic die erns 
van 'n ministerskap bcsef nie 
en hom aangeraai om by een 
van die rondreisende sirkusse 
aan tc sluit omdat hy daar mooi 
sal pas. 

<Die vraag bet nie by mnr 
Tighy opgckom waarom daar 
by 'n rondreisende sirkus aan
gesluit moct word wanneer lede 
die Volksraad verlaa.g tot 'n 
gcvcstigde sirkus nic.> 

Uitroepl.' soos ,sies" en 
,.,kande" het nog mN"r daar toe 
b,ygedra om ,kleur " :ian d ie 
, debat" te gee. 

En dit het alles plaasgevind 
toe die wetsontwerp om burgcr
skap aan sekere vrecmdelinge 
toe tc ken, bespreck is! 

MASJIE.NE. ME.T 
SE.NUWffS ··SAL 

WE.RK DOE.N 

te jaag. 
Le4c van die publiek begin a! 

hoc meer ongcduldig raak met 
hierdie swak gcdrag van mensc 
wat deurgaan vir ,hoogste ge
sagdraers" en etlike klagtes is 
die afgelope tyd in die pers 
daaroor gelug. Die Burger van 
21 April bcvat in die verband 
ook weer 'n brief van 'n Ieser: 
Dit lui: 

,Geld is deesdae 'n yslikc 
kwessie in ons land en elkc 
da.g se sitting van die Volks
raad kos hope geld. Sal ons 
L.V.'s dan nie alma! ernstiger 
aan die werk spring nie, en 
minder tyd verlore laat gaan 
met skimpe en standjics en 
ander gedoentes? Sulke dinge 
getuig seker nie van 'n dicpc 
besef van plig en vcrantwoor
delikheid teenoor die land nic. 
En watter nut en nodigheid 
is daar om die Speaker sc 
swarc tank nog vcrder te ver
swaar?" 

Ol'.~t:OO:STLIK 

Die mocilikhcid is dat vir die 
partypolitick die parlement gcen 
plek is waar mens , ernstig aan 
die werk spring nie", maar 'n 
plek waar jy die tccnstander 
aan die kaak stel voor die oe 
van die ,volk daarbuite". Die 
doel in die cerste plaas is nie 
om goeie wettc te maak in be
lang van die land nie, maar om 
die eie party ann bewind te 
hou of te kry en die beste ma
nier om dit te doen is om dil! 
teenparty by die ,volk daar
buie" in 'n swak lig voor te 
stel. 

Ernstige wuk kan aileen 
plaasvind op 'n werktt>rrein 
soos 'n saaila nd of skeerhok, 

die bestryding van vraagstukke 
soos dit was in die Doere-repu
blicke waar elkc volksraadslid 
net ccn trou en VPrantwoortle
likhcid gehad het, t>n <lit was 
teenoor ~o~· land en volk. J>aar 
was g~>t•n party tussen "hom en 
sy vollc nan wie hy trou ver
skuldig was of vtin wie by af· 
hanklik was om in die ,.grot"n 
kussing.," te kom nie. 

Die belangrikste taak nm ons 
volk is nie om dke , ·yf jaar 
tussen hierdie of daartli<l party 
te ki~s nie, maar om tuss~ii die 
Brit.,e parlemt"nti>re &telst'l en 
republikt"inse Roerestel!>t"l te 
kies, want van bier<lit> l<cuse 
hang .,y voortht':.taan af, sowel 
geestclik as stotlik. 

Kry Nie Meer 
Voorkeur 

By die aanstelling van spoor
wcggcnceshcre sal daar in die 
toekoms nil' mcer navraag go
doer word of die appllkantc 
mihterc diens gcdocn hct en so 
'n oorweging ook nic meer gel· 
dig wees as 'n aanbeveling tot 
aanstelling nie. 

In een van die jongstc uitga· 
wcs van die Mediesc Tydskrlf 
wnarin applil<ante gevra word 
vir vakantc postc, word nog 
verklaar dat aspirant-spoorweg
geneesherc melding moct maak 
van militcrc dicns as hulle aan
:;oek doen. 

DEPUTASIE GEWEIER 
Masji!"ne wat kan dink en wat maar dit kan nie verwag word 

so fyngevoelig fillll wees dat dit binne 'n stoeikryt waar die pu
in staat is om 'n senuwt"e-in- bliek getrakte('r mol't word op 
storting te k ry, k an ongeskool- kragdemonst rasies tus~>en twt>!' 
de fabrit>kswerkers binne 20 tt't'n<~tanders n it>. 

Nadat hierdie saak onder die 
aandag van die Minister van 
Vervoer gcbring is, is daar op
<lt ag gegec dat daar in die toe· 
koms nie meer navraag g!'doen 
moct word na krygsdiens nie. 

1\ln r. J ohan Schoem an, P ost t> 
Restante, S trand, skryf: 

Die deputasie wat deur Brits 
afgcvaardi.g was om die rege
ring om bystand vir die ster
wende Duitsland te vra en 
Duitsland so te help vir die 
saak van die Weste, het vcrlede 
week met onverrigte sake moes 
terugkeer. Die Minister van 
Landbou en Minister van Finan
sies, hoewel simpatick, kon niks 
doen nie en het die deputasic 
na die Eerste Minister verwys. 

Dr. Malan kon nie 'n kwartier 
spaar om die deputasie te 
spreek nie! Meer as ontnug
terd het die deputasie, die here 
Kruger, Moller en Schoeman, 
die rit huiswaarts, die tweede 
duisend myl, aanvaar - ont
nugterd maar nie ontmoedlg 
nie, want van een ding is die 
depu~sie oortuig: dat slegs 'n 
gerehabiliteerde Duitsland die 
wereld uit die wurggreep van 
die Kommunisme kan bevry. 

REPUBLIKEINSE 
,NEW LOOK' 

Mnr. J. Ras, Korrinte r ivier , 
R h E>rsdal, skryf: 

Daardie ou Engelse spreek
woord ,Great minds think alike" 
is darem maar waar, vera! op 
partypolitiek gebicd. Dit maak 
nie saak wat In bulle program 
van beglnsels staan nie, nog min
der wat bulle kon.gresse besluit, 
maar as Sy Majesteit se Oppo-

<Jisieleier eers Sy Majestcit sc 
ccrste minister word, is die ou 
voetpaadjic al te duidelik, net 
een wit strcep reguit na No. 10 
Downingstraat. Kyk nou weer 
hoe ons cerste minister weer 
die spore van sy voorganger 
volg. Wat ons Jannie a! twintig 
jaar en meer verkondig, kom 
nou uit die mond van ons Danie. 
.,Staan vierkantig by Britsc 
Statebond" - .,Neutraal" taboe. 

jaar Yt>rvang, volgens 'n Wt"ten
skaplilce van die insti tuut van 
Tegnologie in Massacbus('ts. 

DIE KEUSE ··········-----
. Ernstige werk kan aileen dan 

I n f\"f'\'al van oorlog sal hier- in die raadsale van ons land 
die ma~>jien gout-r bulle 'ersky- vcrwag word wanneer dit 
ning muak . , Hierllie ding(' mag moontlik gcmaak word vir gc
van g root waarde weE's in 'n kosc regccrders om hul volle 
ver .. tandige wi>reld maar t"k kan aandag en energie te bestee aan 
n il.' stl dat ons in een lewe nie" 
bet by ges~. lly bet sy spyt 
u itgespreek oor sy aandeel in 

• Hullc ttl(lt in ons blad 
advcrteer, het die 
eerste aanspraak op 
ons geld! 

--~--.-~~---a ... .-.. ~~---~ 
die ontwikkeling van die 
ma.,jit"n, en gese dat bulle 
maatskaplik gt"vaarlik <,al wee<; 
en onder regeringsbeheer ge
pbn<; <~al m oE>t word. 

t .............. _. ... ........ ........ ... .................... .... .......... .......... ....., 

f Soos Ons Lesers j 
I Dit Sien 

.,Republick" tahoe. Tocgcc aan 
O.B. ten opsigtc van Republi
kcinse ideaal, groot gclag. Ons 
Ons praat nie eers met hullc nie. 

PE.TROL UIT 
STE.E.NKOOL 

Die voorgenome fabriek vir 

I=--

BRILLE 
Bring u oorarta se voorskrff vir brWe na ons. 

GOEIE WERK TEEN BU.I.IKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker-Apteek 
Kerklaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
BMoek oiUJ of ak.ryf om Besonderbede. 

Waar is artikcl 7 en 10 van I petrol en olie wat uit steenkool 
die H.N.P. se program van be- vervaardig sal word, sal byna in 
ginsels? Waar is dr. Malan se cen-kwart van die land se be
Republikeinse mosie van 12 hoeftes kan voorsien, volgens 'n 
Januarie 1942? amptelike aankondiging. Dit 

BESTEL ALTYD ALLE 
KANTOOHBENODIGDHEDE 
KANTOOUMEUBELS 
SKRYFBEHOEFTES 

sal blykbaar cgter nog lank 
Die H.N.P.-~~rs ~raat van 'n duur voordat die produksie·J ii';, 

,Nuwe Klank. D1t lyk mecr stadium bcreik sal word. 
na die ,New look", 'n ou rok • 

• 
• 
• 

BY 
met 'n aangelaste stuk van 'n I 'n Lisensie is reeds aan die 
ander ou rok. Sal dit ons be- Anglo-Transvaal, Consolidated 
loning wees vir ons standvastig-. Investment Company Beperk, ~~, 
held by die Empire? Nog 'n ver- ' uitgereik. Binne vier jaar na 
hoog?e status, 'n republiek bin- d~e uitreiki~g m~et daar m~t -. SOLMS VAN NJEKERK (EDMS } BPK 
ne die Empire. Nog 'n Adoons dte produksie begm word. Die • • 

I 

aan die paal. Ek sien die Jingo's produksie word b<'pcrk tot hoog- 1 )1 
is daarmee heeltemal ecns. Dit I stens 100 miljoen gellings petrol ~-~ Telefoon 2-'7071 - Groote Kerkgebou - KAAPSTAD I 
spreek vanself. en olie per jaar. I '-- ,. 

' 
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TA.KIEP VIR QEK.L.&SSIFISEEBDE ADYE&TENI!D8: 
Bu.taboo detlke Kennla&ewlnJI : 

(Verlowlnlf, buwellk, geboorte. atert ceval, In memoriam, celuJr.wen1 to1, 
ena.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plaalog. Voorultbetaalbaar. VIr 

berb&ltop 2:1 pat. alalag. 
Kommunis Se 
Misrekening II&D4elaa4huteoalea: 

Jterata ptulog, 2<1. per woord. VIr b erballnga 26 Pit. f t ela&. 
IJI~kMJeld op .,D io O.B." (ven k:ro weeldlkel : 12/8 per Jaar of 0/ 0 per 

e ID&ande. Voorultbe~lba#.r. Btuur adnrten• leceld, be.telltoca, en totekenceld 
II& YOOB81..AQ (EDllS.) BI'K., P 01boa 1Ul, ltaaplla4. D ie kommunistiese vryspel 

kort na die oorlog in Duits
Iand, begin so stadig aan sy eb 
tegemoet gaan met pynlike 
gevolge vir sommige wat 
gemeen het dat die anti-nazi
paradys gekom het om te bly. 
Een van hi<>rdie vergisscrs is 
'n sek<'rc Robert Plaueln wat In 
1938 in 'n Duitse hof aangekla 
was van verspreiding van kom
munistiese propaganda. Hy het 
toe onder ecd ontken dat hy die 
skrywer van die kommunistiese 
vlugskrlf was, en het vrygckom. 

TE KOOP 
AL!o;ATTAN·JJON DJIES uit kampl~n · 

staomboekouers, 4% maande oud. 
Kwaal en wv.aksaam. ReuntJiea 
£!'>/()/-, tencs £3/3/·. - Z~man. 
Robtrt.aon. TK/30/3 

BF.E.'iT.E: Opreggeteelde Jeraeybeeste 
uit die beate bloed en melk-rekorde. 
Koele en verse. - Ze<!man, Robertson. 

1/12/TK 

F.~n \la~~ey-Harrl' Row-trop Trt'k· 
k~ r. 102 jnr .. 23 p.k., 1945·'46·mo<lel, 
op rubber met llgte en aelfaanaltter. 
Ooele toeatand. Prys £400. En eeo 
Case crondboontjle plukker vir £60. 
Skryf ann H . A. Oberholztr, Prv./Sak 
Turfbuit, oor NaboomMprult. 27/4/2 

BOE Rl\IEE L 
ROEIDIEEL op ,ns bekenrlo eteen

meule gemaal. ~J/7 per 100 lb.; 
cealrte meet, 24/ 9; witbroodmeel, ~/::>; 
en meelblom, 28/ 1; plus bankkommlsele, 
per 100 lb. salt. K.M.B. - ) l lbslon 
Mure, Elim, K.P. 

T.K. 

B Ol\IE, P LAllo'TE EN SAAD 
Vnrs goewerments g~~4'rtlfi•E-erde 

111rnrnte~aad: Chantenay worteis, 6;6: 
Detroit beet, V6; Egipll4'se piM beet. 
1!6; Greenfeast san.drrte, 1/- lb .. 
£6/10/- 200 lb. sak; Copper King (laat 
barde 11ie800rt), 10/- lb.; Vrocl! Kaap•e 
plat, 9/·. Handclanavrae vcrwelkom.
Uanoco SaadkwekeTI, Poobus 107 Ondts
boorn. 16/ 3/TK 

GE SERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

Chantenay·wortela 8/-; Detroit-beet 
1/-; Bls.s.ralanl 17/6; Spltakopkool 8/· 
per pond, posvry. Verkry volledige 
prydys van PremlrrK, P.K. Schoemans
hoek, Oudtshoorn. 6-4TK 

1\IEDISYNE 
BL¥ JOXK. Gry•llnarwonder verras 

die wereld . Herotel gryshs.re tot 
natuurlike kleur, verwyder skilfero, 
ens.. or geld torus:. G~n kleurstot. 
5/· per bottel J>OSVry. Geld met bestel-
llng. Kwa.le, alektee bebandel. 
Boerer;enee~mldMI•, Posbus 4272, 
Johannesbur~r. (Nr. 3) 2/3/TK 

MEUBELS 

JlfEUBEJ.R. - Bcter meubela teen 
bllllker pryae. BabawaentJies. stoot
karretjlel, drlewlele, llnoleums, ts.pyte, 
ens.. ook altyd In voorrs.s.d. Geen 
KataiOIUI, Meld waarin u belangstel. 
-VlSSER·)lEUBELS, Langstraat 291, 
'Ka6patad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radlo-lngenleura, Staaleweg, PAROW, 
verkoop eo berate! Radio's en Elektrleee 
'roestelle. Geregletreerde Elektrlaltell•· 
aannemere. Foon 9-8435. 

GE DROOGDE VRUOTE. - Barry· 
merk cedroocde vrugte poageld betaald 
In Unle, In II en 10 pond-klasies. Appel· 
r lnce 3-Diamant, 2/1; Perekel, 8· 
Dl&mant. 2/1; Pere, 3-Diamant, 2'/1; 
Vye, •·Diamaot, 2/3; Prulmedaote, 
60/60, 1/S'oi; Ros)"Ue, 3·Diamaot. 
10>,id.; Troa-Roeyne, •·Diamant, 1/3; 
Okkerneute, 2/3; Amaodela, 1/11; per 
pond. Volledlge Pryalye verkrylfb&&r 
no Robtrteon-Handelaverenlclnc, Poe· 
bUI 7, Roberteon. 2. /\1/TK 

OESUIKERDE VRUOTE. - Barry
merk JeBUikerde vrugte, 8/6 per eea 
1 pond·paltklee of 6/3 per II pond· 
lllule, posceld betaald In Unle. Kon
taot met bestelllog. On• 1tuur ook 
ceaU!kerde en gedroocde vructe ten 
beboewe vao kll~nte aan vrlende ooreee. 
Verdera buondubede verkrycbaar by 
Die Robert.aon-Handelnereolglnc, Poe 
bUI 7, Robertson. ~U/1~t't'K 

SOUT 
SOUT vir ds.dellke aflewerlnJ In 

coele oaokke. Brandwaste, om •n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrlendellke ondersteunlng deur van my 
.out te bestel. Speala.le A1 80/-; 
Boeeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/· per ton vrygelaal. Soutwerke 
tavredeobeld gewaarborc. Adrea: 
Komdto. M M. Martie Venter, Poaes.k 
No. x•, Arbeldlloon, Bloemfontein. 

111/1/TK 

GEVRA 
LTCTE MOLWAE'I/TJJE op motor

bande geskik vir twee perde. Beson
derhede en prys ~relewer nan.ste spoor
wegsts.sle aan: ('. D. Ofrn~k,., Helena, 
P.S. l{eervlei, Vryhehl. 27/4/28 

RADIOTRONICS 
(A. P erold en P . Brink) 

Vir herstel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

(Onderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkeling en I~ 

van kabels in huise en 
fabrleke> 

H oof straat BELL VILLE 
F oon 97-9114. 

PLUUIVEE 
Die Beale Flnna om o PLUOtvEE, 
EIERS eo ander P RODUKTE aan 

to ltuUJ" IJ: 

C. 1\1. ELOFF EN KIE. 
(Edma.) Bpk . 

MOBEMA.RK (POiboa '7180) Newto1n1 

Ryksverdediging 
Bespreek 

Gcheime samesprekings oor 
die vcrdediging van die State
bond vind hierdic week in 
Greenwich (Engcland) plans en 
Amerikaansc wctcnskaplikcs, 
hooggcplaaste offisiere van die 
vloot-, lug- en Iandmagte van 
die Statcbond sal aanwesig 
wees. 

Die byccnkoms word bcskryf 
as ecn van die bclangrikste 
vredestydse militcre samespre
kings. Die vcrdediging van die 
Britse Ryk asook die vcrmoe 
om oorlog tc voer, sal bespreek 
word. 

Daar i'! ook aangel,ondig dat 
B rittanje van · ,·oornem e is om 
Simonsta<l us ' n vlootbas is te 
behou. 

Na die oorlog het Robert 
blykbaar koning gekraai en 
daarmee gespog hoe hy die 
Nazi's tien jaar gelede om die 
bos gelei het. Die Darmstadtse 
distrikshof het egter nou stappe 
teen hom gedoen op aanklag 
dat hy die owerheid elf jaar 
gelede ,doelbewus mislei het". 
Hy sal binnekort verskyn weens 
h ierdie oortreding en myneed. 

Toordokter Sal Akkedis 
Sagkens Moet hanteer 

A'i d ie nuwe wet van <l ie :\li
n istt>r van J ustisit> te n op<,igte 
van dit>rt>bt''ikt>rming oolt , ·an 
toepassing \ \ US op die da dt> vun 
die J a n Fislmal, sou b y wuur
sk ynlik die eerste ann die- p t> n 
gt>ry bet, anngesien d it nou vcr
bodl' is om a k k t>disse ua n 
dor ingdra:nl op tt> hang omdut 
·Iii' nuwt> Wt>t ook hit> rdic> vitr 
vot>tige diertj ie be:.k t>rm. 

. PRYSE VIR 
SONNEBLOMME 
EN GRONDBONE 
Na aanleiding van die aan

kondiging van die Minister van 
Landbou oor die verkoop van 
grondboontjies en sonneblom-

Die volksraad ht•t onlangs 'n 
nuwe wetsontwerp aanvaar wat 
akkcdisse dieselfde bcskcrming 
gee as ander dicrc. Die wets
ontwerp is ook vcrbrccd en aile 
ander wilde dierc, uitgcsondcrd 
vis, bcnewcns aile huisdierc, 
word nou in.gcsluit. Voorhccn 
was die straf vir dicrcmishan
deling £25 boctc of drie maandc 
tronkstraf. Tans is dit £50 of 
ses maandc tronkstraf. 

Die wysiging van die bestaan
de wet spruit voor uit 'n on
langse hofsaak toe 'n toordokter 
voor die hof gcdaag is omdat 
hy akkedisse wreed sou behan
dcl hct. Hy is cgter ontstaan 
omdat die wet destyds nie voor
siening gemaak hct vir die be
skerming van akkcdisse nie. 

saad, dee) die ]Jirckteur van w.·J 
Vocdselvoorsiening en -versprei- Reen Maak 

In Karoo ding mce dat die oes, soos ver-
lcdc jaar deur agente opgekoop 
sal word wat dit aan produsente 
·;an olie en vette sal Icwcr. Die vcrbod op die kunsmatige 

Die pryse vir olicfabrikantc maak van reen in die Karoo is 
.sal vasgestel word teen 58s. 6d. nou opgchef en m n r. C. H all, 'n 
per 100 pond vir gcdopte grond- veteraan-rcenmaker goon ccn 
boontjies grand S.2 en 20s. per van die dac weer sy pogings 
100 pond vir die beste graad om rE>i'n tc maak vir die Karoo 
sonneblomsaad. voortsit. Hy hoop dat hy 'n 

Van vandag af kan die nuwe rei'nval van 30 duim per jaar 
oes van grondboontjies en son- sal kan bewcrkstellig. 
~eblomsaad slegs op 'n vrystel-, I n plaas van droe ys soos an
hngsbevel van die direkteur van dcr rci•nmakers, gaan hicrdie 
voedselvoorsiening en -versprei- re('nmaker clektricse vonke van 
ding verkoop word. Die name 1,200 volts deur die wolkc stuur. 
en adrcssc van agcnte sal be- Hy is hoopvol dat sy procfnc-
kend gcmaak word. mings sal slaag. 

Suid-Afrikaanse Spoorwee 

VAKATURES: KONSTABELS : 
S.A.S.-POLISIEMAG 

Applikasies word ingcwag van kandidatc vir die 
aanvulling van bogenocmdc vakatures. 

Applikante moet-

Ci) tussen 18 en 35 jaar oud wees, maar aansoeke van 
seuns onder die oudcrdom van 21 jaar moet gestaaf 
word deur die skriftelike toestemming van hul ouers 
of voogde; 

(ii) ongetroud of wewenaars sonder klndcrs wces; 
(iii> m instens 15 voct 8 dulm hoog in hul sokkies staan, 

met 'n borsafmetlng van 36 duim; 
(iv) liggaamlik vir pollsiepligte gcsk ik wees; 
Cv) Britse onderdane wces en vir 'n tydpcrk van min

stens drie jaar in die Unie van Suid-Afril{a of 
Suidwes-Afrika gewoon het. 

Van auksesvohe kandidate word verels om eodra moonlllk na hul 
aanstelllng In die Dlena 'n opleidlngakursus van au maande aan die 
SPOQrwegopleidingskollege te KroonJI!Ad deur te maak 

Die a<tnvangs- en dfe makalmumloooskale van toepaasing op 
konsls.bels Is onderskeldellk £20 15s. en £33 lOa. per maand, plus •n 
lewenskostetoels.e volgens die skaal wat op Staat"amptenare vs.n 
loepasslng Is, plus uniforms, ens. • 

Voorslenlng word ook gema.ak vir s.anlrekllke voordele ten opslgte 
van pensi<>ene, geneeskundlge dienste, relskonseSIIta ~n veriof. 

Aansoeke met volledige besonderbede t en opalgte van ouderdom 
opleiding en ondervlndlng moet aan die Hoofauperintendenl van Poliste' 
Hoofkantoor, Jobannuburc, ot aan die Bevelvoerende Orrislcre, Spoor: 
wegpolfsle, by die verakele Afdellngshoofkantore, gerig word. 

W. M. CLARK, Hoofbestuurder. 

Sosiale Snobisme 
<Vcrvolg van bls. 2 kol. 3> 

te net !>O te skilder en da n 
daurmee as , groot e n goeie 
kuns" spog! B ulle sal nit>. 
Mevrou die aanhanger van 
daardic vcrwrongenheid in haar 
s.g. groot kunswerk in die voor
kamer, wil nie net so vermink 
en lelik aan haar bcsoekers 
voorgcstel word nie, ook nie 
haar huis of Iandskap waarin 
sy woon nie! 

SNOB IS:\IE 

Die vern ietigers vun om, kul
tuur het, h•lat.lH, us h un <lianger 
die sosiale snobis me. E n ons 
volk se kul tu u r word verk rag, 
wunt dit is 'n nuwlgh t>id die 
l t>like beeldt>nde kun~, 'n , new 
look", die ontt>ring van skoon
heid in kuns. 

Die voor die hand liggende 
verdedigingsmiddel is 'n inrig
ting vir volkskuns waarvoor 
die bestaande Nasionale Kuns
museum oorspronklik bedoel 
was, nie 'n museum vir huisvc-s
ting van oud- en aardighede 
nie, maar 'n Kunsinrigting soos 
die Kanadcsc Kunsmuseum wat 
Ieiding en bcsieling vir die eie 
kuns gee. 

Dit is nodig om rcklam e vir 
'n eie Kuns te mank e n 'lOdoen
de sluimerende tulent op te w ek. 
Dit is bevordering van kunssin 
wat nodig is, liefde vir wat 
skoon is in ons land en ons volk. 

Ons land word oorstroom 
met vreemde geestesgoed wat 
dreig om die eic te verdring. 

Repu bl i kei nse 
Protes 

<Vervolg van bls. 2 kol. 5) 

Ja, met al ons grootpraat van 
,'n vryt•, onafhanklike nasic 
onder die nasies van die wercld" 
bly ons onderhorig aan die 
Britse koning, erken ons die 
Union Jack as 'n Iandsvlag <'n 
..God Save the King" as 'n 
volkslicd, staan ons ,vrywillig" 
op clkc kccr as .,God Save the 
King" in 'n bioskoop of waar 
ook al gcspeel word, behou ons 
ons 'hoogstc geregshof ondcr
worpc nan die gesag van die 
Britse Geheime Raad en duld 
ons sonder verset koJic Brltse 
oewcrcinitcit (naturelle-protek- -

toratc> in ons vrye en onaf
hanklikc gcbicd! 

Meer As 100 
<Vcrvolg van bls. 7 kol. 3) 
nic ontbreek nie. .,Akkerdop" 
sal altyd vir ons Iaat terug
dink ann ccn van die aange
naamstc Iaers wat nog in die 
omgcwing gchou was. 
Lampics en Altus hct albci 

die voorrcg gehad om hulle ver
jaarsdae in die Iaer tc vier. Die 
Rcdaksic-Iede van .,Ak!{erdop" 
hct die voorreg gehad om vroeg 
Maandagmorc <net na twaalf
uur middcrnag> vir Altus gcluk 
tc wens en Vcldkornct van Aar
dc hct sy spyt te kenne gegee 
Jat daar nic mecr ,Pepsic 
K61a" was om die groot gebcur
tcnis tc vier nie. \Vat Lampies 
,c vcrjaardag betref; sy vcr
jaar op ell{c laertrckking en dit 
was hierdie' keer haar sewen
ticndc! En terwyl ons b<'sig 
is met gelukwens kan ons ook 
melding maak van die twee offi
'iicrc wat hoofsaaklik verant
woordclik was vir die sukses 
van die lacr, komdtc. Alct Cloete 
en vcldknt. J anni<' du Toit wat 

dac aanecn gewcrk het om te 
sicn dat alles glad vcrloop. D ie 
Kompetisie was Jannie se idee 
en hy was vir die rei'lings daar
van verantwoordclik. 

As staf-offisiere het die vol
gcnde opgetree:- Komdt. Cal
lie le Roux, komdt. A. Bredcn
kamp, komdtc. Fouche, Komdte . 
A. Cloete, veldkntes. S. Cloete en 
M. Retief asook veldknte. Pans 
Taljaard, M. Thorn, G. van 
Aarde, C. Hanckom, W. Wilkin
son, Altus Viljoen, L. Bohlmann, 
J. du Toit en komdt. Hitge. 

Ag, hoe treurig het dit nie ge
Iyk, toe al die tcntc eers afge
slaan en mcnige traan gestort 
was, by die afskeid nie. Ja, 
Jelfs die dapperstes sc onderlip 
het gcbewe. Dit is hier waar 
ons maats maak maats wat 
die moeitc werd is om te ken . 
Nou droom ons net van een 
ding - diE' volgcndc Bocrejeug
laer. 

<Versing dt·ur Pans Jaljaard). 
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MEER AS 100 WOON 
LAERTREK GEDURENDE 

PAASNAWE.EK BY 
Vir weke lank het daar net een gedagte in ons koppe 

gemaal : die Paasnaweek-laertrek te Bellville. Ons het die 
dae begin tel maar hulle het al stadiger verbygegaan. En 
toe eindelik was die tyd daar. Dit was wei nog 'n week 
voordat die laer sou begin maar ons wat aan die Boerejeug
Dienslacr behoort moes na <lie terrein gaan om voorberei
dings te tref. 

die O.B. en dit so eenvoudig 
uitecngesit dat selfs die klcin
tjics se monde hecltyd oopge
hang het. Middagetc was soos 
ons dit by die huis gcwoond is 
- bruingcbraaide aartappels en 
hccrlike braaivleis (skaap!), 
groente en om van die hccrlike 
nagereg nie cers te praat nie. 
Na die cte hct alma! onder die 
akkerbomc bymekaargekom 
waar ons gewyde liedere gesing 
het. Ds. J. D. Vorster van 
Kaapstad, het die diens gedu
rende die loop van die middag 
waargeneem. Na die kampvuur 
die aand het die seuns en dog
ters saam gaan stap op die 
nuwe Nasionale Pad. 

Met die bakkie is ons dan ook 
die Satcrdagmiddag uit na Loe
vensteoin, die plaas van mnr. J. A. 
Duminy, naby Bellville. 'n Stuk 
of 10 seuns het dadelik aan die 
werk gespring met die opslaan 
van tcnte. Die ander moes weer 
terug Stad-toe om a! die be
nodigdhede te gaan haal. Na 
'n middag van harde werk kon 
ons die aand na 'n laerterrein 
kyk wat werklik die moeitc werd 
was om te sicn. Twee netjiese 
rye wit tente bet aan weers
kante van die Paradegrond ge
staan met die offisierskwartiere 
onder die reuse akkerbome ag
ter d ie vlagpaal. · Ons het die 
aand en die Sondag daar oorge
bly om die terrcin op te pas. 'n 
Paar van die seuns het elkc 
aand daar gaan slaap om wag 
te hou. Vermaak was volop -
vera! die oggend toe drie van 
die seuns vcrslaap het. 

EERSTES 

Die cerste laergangers wat 
opgedaag het was Ste!lenbosch 
se scuns. Kort daa"na, Donder
dagmiddag, het kinders van 
Caledon, Rawsonville, Malmes
bury en die Paarl aangekom. 
Komdte. Fouche en 'n paar dog
tcrs het dadelik aan die wcrk 
gespring met die kosmaak. Aan
gesien die laer nog nic ampte
lik begin het nic, was daar die 
aand geen vlagparade nic. Lam
pies was in bevel van die kamp
vuur en het die vreemdes som
mer dadclik laat tuis voc!. 
Daarna hct die offisicre hulle 
vergadering gehou waar clkeen 
se pligte aangewys is. 

Vrydagmorc het die .gesis en 
gekraak van die beuel die rus 
van die laer verstoor. Na die 
liggaamsoefcning het ons vlag
parade gehou waar die lacr
gangers op die reels van die 
laer en hulle pligtc attent gc
maak is. Hierna het ons crn
stig begin voorberei vir die 
Kompetisie van die volgende 
dag wat op sy beurt weer 'n 
voorbereiding vir die Pretoria· 
Laertrck was. AI die laer
gangers bet kans gekry om t~ 

wys waartoe bulle instaat is en 
gedurig bet 'n paar offisiere bul 
dopgehou om te sien wie die 
bestes was. Die dag se pro
gram bet darem ~~lie net bestaan 
uit parades nie - elke nou en 
dan was daar speletjies wat as 
afleiding gedien bet. 

Baie wclkom was 'n bakkie 
vol laergangcrs van Oudtshoorn. 
Dit is wcrklik besielend om 
sulke gecsdrif teen te kom. 

Intusscn het komdt. Callie le 
Roux ook teruggekom en hy 
was vir 'n baie aange-namc 
kampvuur verantwoordelik. Die 
seuns het daarna 'n ent gaan 
stap voordat alma! ingekruip 
het. 

WEDSTRYD 

Die spanne vir die kompetisic 
wat die Vrydag gckies was, is 
:lie Satcrdagmore deeglik afge
.-ig. Die besockcrs het begin 
{om en die lacrgangers het be
~in voorberei vir die kompctisie 
1{ort na 'n smaaklike middag
naal. Met 'n flinke speerpunt 
leur die lacrgangers het die 
1errigtinge 'n aanvang geneem. 
3:fgen!. J. de Vos het hierna 'n 
':>esiele,nde rede gevoer en daar
JP gewys watter belangrike plek 
jie Boerejeug en sy Dienslaer 
vandag in die Skiereilandse sa
rnelewing b~lee. Die spanne 
·;an die Boland en die Skicr
eiland het hierna. meegedin,g vir 
die Bocrejeug-Kompetisie-bckcr. 
Verskillende afdelings soos 
~roepmars, vlaghysing, inspek
>ie, sanggroepe en wagtcwisse
!ing is dcur die Bcoordclaars
komitee, wat uit Waggencraal 
Max Smuts, gcncraal J. D. de 
V. Truter, wagkomdt. Hans 
3wart en wagkomdt. H. T. Hick
nan bestaan het, beoordeel. Die 
':>csockcrs hct hicrna gesellig 
;erkccr en die kans gekry om 
~e proe watter heerlike kos 'n 
klomp Boerejeug-dogters kan 
voorbcrei. Nadat Waggeneraal 
)'[ax Smuts 'n interessante rede 
gevoer het by die kampvuur, 
het hy1 die Kompetisie-beker 
·un die Skiereila.ndse span, wat 
lie Bolandse span met slegs een 
punt geklop bet, oorbandig. Na 
'n baie woclige dag, was die 
laergangers maar te bly om in 
'lUl!c bultcrigc bcddens te klim. 

Die offisicre hct egter nog 'n 
'Jaie aangcname takie gehad om 
~e vcrvul. 'n Gawe tannic het 
'n mandjie vol soutribbetjics en 
wors vir komdt. Callie gebring 
en die moes natuurlik eers op. 
Jitte, maar dit was lekker! 

SKAAPVLEJS 

Sondag. Die more het ons na 
'n baic leersame praatjie, deur 
:ms Laervadcr, kon Iuister. Hy 
het ons vcrtel van die leuse van 

Maandagmore het alma! met 
'n nare gevoel op die maag op
gcstaan. Te gou het die laaste 
dag aangebreck. Alma! het dan 
ook besluit om so vee! as moont
lik uit die laaste paar uur tc 
kry. 

By die vlaghysing het ons 
,Pa", mnr. N. van dcr Walt, 
redakteur van . Die O.B., 'n 
praatjic gclewcr en ons alma! 
trotse Bocrejeug-lcdc laat voel. 
Ons laervader het vertel, dat hy 
huiwerig was toe ons hom uit
gcnooi hct om tocsig oor die 
lacr tc kom hou. Hoc groot was 
sy verbasing nie toe hy vind dat 
jaar geen moeite is om vir 'n 
groep Boerejeugscuns en -dog
ters te sorg nie. Hy hct die 
offisiere gelukgewens met die 
manier waarop hulle alles han
teer het. ,Pa" bet ons verseker 
·tat hy in die toekoms sy kin
Jers met die volste vertroue na 
n Boerejeug-laertrekking sal 

1!1.at gaan. Ons het op ons beurt 
;,ok iets aangenaams ontdek -
mnr. en mev. Van der Walt is 
die idcale persone om sorg te 
necm oor ons Iaers en was ook 
'n ware vader en moeder vir 
ons. Hullc wyse raad het meer 
as ecnmaal tot ons voordccl gc
strck. 

LAERBLAD 
Maandagmorc het die Jaaste 

uitgawc van ons laerblad, 
,Akkerdo'p" dan ook sy ver
sltyning gemaak. Vyf scuns 
het in die nag, tcrwyl die an
dcr reeds s!aap, hard gcwerk 
aan hierdie blaadjie. Aan gek
skeer in ,Akkerdop" sowel as 
in die Rcdaksietent) het dit 

<Vervolg op bladsy 6) 

VERJAARDAG-KETTING 
Ons hct beloof om ook die- lik gclnk met hnllc vcl·jaars

fJ~ne wat gcdm·cnde Januaric, daP en t•crt1·on clat ons nog bair 
/i'(bructric en Maa1·t ur,iaar hct jarr die voorreg sal he om hullc 
iC name tr lllaas. lVrrns clio ge- name in die Verjaardag-lcctting 
brck ctan plaasruimlc i.~ dit cg- tc lrc.~. 
ter no11 'fir ons onmoontlil<. On.~ As gcPolg ran rlir jcit rlat die 
JJlaa.~ cgtn· aan.~taanrlr week uif81nw· rem dir Vn·,jaardag
'llmal sc name wat gcdurcndc kaart.iirs baie tycl in beslag 
J amu:crie vcrjaar hot en die nccn1-, lean V eldkornettes die 
daa1·opvolgende week die name kaartjies t:an ons bestel en dit 
van die pe1·sone wat gecltt?'ende self uitsttmr. Die kaartjies leas 
F f bntal·ie verjaa1· hct. So saz

1 
6d. pu dosyn. Persone wat 

ons dan aanhou totdat ons die 'lmlle name direk aan ons ge
agte!·stand weer ingehaal het. stuur het, sal dan ook die 

Ons wens a.lmal wie se name j kaartjie direk van ons ontt"ang. 
hiel'(lie week versky1t baie hart- <Vervolg in kolom 5> 
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Beste Bocrcjeug-maats, 
Hartlik dank vir a! die· briewe 

wat ons hierdie week ontvang 
het. 'n Mens se mond water 
eintlik om daarop te antwoord. 

COENIE THERON, S.A. 
SPOORWE:tt, KOFFIEFON-· 
TEIN, skryf dat hy nou in Sub. 
B. is en dat hy sewe jaar oud 
is. (Maar jy kan mos a! som
mcr 'n mooi bricfie skrywc 
Coenie, skrywe gcrus weer aan 
ons). 

JAKOBUS PIETERSE, LA
BOR!, SUIDER-PAARL, skryf 
dat hy graag 'n penmaat wil 
he. H y sal bly wees as dit 'n 
seun is wat buite die Unie woon 
en ongevecr 13 jaar oud is. Ja
kobus is 'n haastige man en sal 
bly wecs as maats gou sal skryf. 

Veldknt. N. D. L. BURGER, 
KAKAMAS, skryf dat hy binnc
kort sommer 'n lang lys name 
sal instuur vir die Verjaardag
ketting. Hy het reeds 'n paar 
ingestuur waarvoor ons hom 
bedank. Hy skryf ook dat 
ANNA GRESSE, PIA. MNR. 
P. GRESSE, EILAND, KAKA
MAS graag met Hollandse 
maatjics van albei geslagte wil 
korr~spondeer. Hulle moct 15 
jaar en ouer wees. 

S A R I E THERON, S.A. 
SPOORWE:tt, KOFFIEFON-
TEIN stuur ook haar naam in 
vir die Verjaardagketting. Sy 
skry\ ook dat hulle saam met 
Tannte Immelman by Bergkraal 
in die 1¥3-mp van die Oud-geln
terneerdes was. Sy se dat dit 
baie leltker was a! hct die vrag
motor hul!e maar kort-kort bo 
teen die kap gesli11ger. 

Baie van julie hct a! julie 
name en adressc en die datum 
w~arop julie verjaar aan ons 
gestuur vir die verjaardag
kctting. Byna alma! het cgtcr 
vcrgcet om tc meld op watter 
datum (jaartal) wanneer julie 
geborc is. Ons moet dit weet 
sodat ons kan sien hoe oud 
julie is. Ons kan nie die Iede 
wat ouer as 20 is se name in 
die Verjaardagketting plaas nie 
aangesien die ketting dan veels 
te lank vir ons bladjie sal wees. 
Dit is ook nie nodig dat julie 
geld saamstuur wannecr julie 
jul name aan ons stuur nie 
Ons plaas al die name gratis. 

Ons nooi weereens a! die an· 
der Boerejeug-ledc uit om ool; 
aan ons teskryf. Dit is tog te 
lekker om te lees wat die 
maats skrywe. So leer ons dar 
mekaar ken en bou ons 'n sterk 
vriendskapsband tusscn a! die 
lede op. 

Hartlike Bocrejeu,g-groete, 
BOEREJEUG-REDAKSIE 

Hiervan 
En Daarvan 

Verlore 
Hieronder volg 'n lysie var 

goederc wat op die Paasnawcek· 
laertrek te Bellville agtcrgebl~ 
het. Laergangers wat iets daa• 
verloor het of vergeet het moe• 
onmiddellik met ons in verbin· 

1 Groen haarlint. 
1 \l\Tit sokkie (dogtcrs met 

groen en rooi strcpie om die 
rand). 

1 Wit sakdock (dogter). 
Laat ons asscblief dadelik van 

die eienaars hoor! ! 

Kiekies Van Paas
naweek-Laertrek 

Offisierc en lacrgangers wat 
kickies van die Paasnaweek
laertrek geneem het, word 
vriendelik versoek om die na
.gaticwe van die bestes aan ons 
te stuur. Die plan is om 'n 
stJllctjie daarvan uit te soek 
en dit dan te laat afdruk. Dit 
word dan teen 3/6 per stel ver
koop en die winste gaan vir ons 
.,16-Dcscmbcr-Fonds." Vcrdere 
besonderhede sal later bckcnd
gemaak word. Ons pos weer 
die · negatiewe aan u terug. · 

Jf eugbtlbkornette 
QC. JLamprecbt 

®orlebe 
Vir die Boerejeug van Oudts

hoorn was dit 'n groot skok toe 
hulle verneem het van die heen
gaan van een van hul geliefde 
Veldkornettes, Carina Lamp
recht, dogter van hfkomdt. en 
mev. Lamprecht. 

Ons sal haar aangename tcen
wordigheid mis want sy was vir 
ons alma! 'n voorbeeld en 'n 
ware vriendin. 

Die Boerejeltg het 'n offisiere 
verloor wat getrou gewerk het 
totdat sy ontslaap het. Selfs 
gedurende die laaste dae van 
haar sickbed het sy nog hande
werk vir die Bocrcjcug se .,16-
Desember-Fonds" gcdoen. 

Ons spreck nogeens ons in
nigc meegevoel uit teenoor die 
bedroefde ouers, sustcrs en 
broers. 

<In,gestuur 
Hitge). 

dcur Komdt. 

(.Vervolg van kolom 3) 

" 
APRIL 

Ellz&belh Fourie, Sutherland. · 
Rita Wolmarans, Kareedouw. 
Willem Fourle, Observatory. 

2 Dan Esterhuizen, Paarl. 
3 Jan Slabberl, Paarl. 

Hester Lombaard, P.K. Luckhoff. 
6 Rynie Basson, Wellington. 

Anna Postmumus, P.K. Indwe. 
Susamna Kotze, P.K. Kuilfontein, 

oor Zeerust. 
7 GldeQil Slabber, N. Paarl. 

Estelle Pauw. Wellington. 
Johan Coetzee, Bosbokranjl. 
Martha Nortje, Steenbokfonteiu. 

oor Koster. 
8 Hennie Durr, Malmesbury. 

A•trid Frankot, Stellenbosch. 
Jan Slippers, Aughrabies, oor _ 

Kakamas. · 
Bessie Scheepers, P. K. Strydpoort. 

9 Louisa- Laubser, Stellenbosch. 
Elsa Welthagen, P.K. Moolnooi. 

lO Nlcolaas Smlt, Bosbokrand. 
12 Nicolaas Ferreira. Frankfort. 

Elsje van Wyk, Bultfontein. 
14 Frans Lortz, Frankfort. 

Gielie Tredoux, Malmesbury. 
Pieter de Waal, Pa.a.orl. 
Marla Koekemoer, P.K. La Motte. 

15 Cornelia Pleterse, Vryburg. 

ding tree en 'n baic volledigr 
beskrywing van die goed gee ~~ 
Ons sal dit dan so gou as 
moontlik aan julie stuur. Daar 18 

is ook 'n paar kledingstukke 19 
van Franschhoek-laergangers 

20 
Die gocd word in ons Gebicds- 22 
pakkamer gehou en !tan nic 
Ianger as dric wckc geber<" 123 
word nic aangesicn die pak-

24 
kamcr reeds baic vol is. 2~ 

Susanna Els, Distrik Vryburg. 
Adeline Lourens, Paarl. 
Margrleta Basson, Kwaggafonteln. 
Eliz&!>eth Reyneke, Cedarville. 
Willie Erasmus, P.K. Moolnool. 
Albertus ViiJoen, S. Paarl. 
Martha Viljoen, S. Paarl. 
Carla Frankot, Stellenbosch. 
Getruida Booysen, Kwagga.fontein. 
Gerda. Smuts, Franschhoek. 
Paulina. Pelzer. Slutterheim. 
Jan Kilian, Middelburg, Tvl. 
Albert Pieters, Frankfort. 
Jacobus van Niekerk, Wellington. 
Elsa. Nel, Hugenoot. 
~1arfa. Boks, Parys. 
Gert Senekal, Paarl. 

1 Dcurskyncnde glasbord. Aletta du Toil. Kirkwood. 

1 Flitslig (2-scl met 'n groot 
kop). 

Meryna. de Beer, Kakao;na@. 
Hermann Bronner, Dist. Vryburg. 

26 Jacobus Smit. Malmesbury. 

1 Laken. 
1 Oranje-geel handdock. 
1 Gee! waslap. 

Martha Rothmann, Dist. Vryburg. 
George Botha, Observatory. 
Zacharias Victor, Observatory. 

27 Elise Laas, Wellington. 

1 Seuns-sakdoek met blot· 
1 28 

rand. 
1 Paar wit sandale (dogter~ 

129 No. 1). 
1 Paar bruin sandalc <seuns 30 

No. 1). 

Cla-r·a Erasmus. Dwarosprult, oor 
Rust•nburg. 

Delene Morland, Fra·nschhoek. 
Johanna Potgleter, Bosbokrand. 
Coenie Theron, Kotr!etontefn. 
Andr•nette Clllie, Wellington. 
Coenie Scheepers, Strydpoort. 
Elizabeth Snyman, Frankfort. 
Hesler Norlje, Sleenbokfontein, 

oor Koster. 
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NEURENBERGVERHOOR WAS 
AS HEILDRONK INGESTEL 

Met die Ycroordeliu~ an 21 hot> Duit~e amptenare voorvcl'lede week 
in Nem·t•nher~ het die N.-urenbcrgse wraaksitting ten einde geloop- vier 
jaar na die o01·log. lntu!->~en is reeds klaar 'n nuwe lys van oorlogsmis· 
dadig(·r~ opgcstel waaronder name eoos die van Churchill, Truman, 
.Mar!!!hall en auder voorkom. Ook in Sjina is 'n lys van oorlogsmisdadiger s 
opge~tel ooreenkom ... tig kommunistiese praktyke van uitdelging van poli
tieke tccn~Stander~. Dat Neurcnberg ' n Russiese skep}>ing was waartoe 
Churdtill f'll Roosevelt ingesteln het, hlyk uit onderstaaude {cite wat die 
ooreprong \-an die ~,hof'' onthul. Deur hul samegaan het die Westerse 
Iande odaarmce die wet van die oerwoud weer ingevoer. 

Bait- i!> al wrneem oor die pro
sellur(l en rt>gsverkragting van 
die I\rurl'nbt>rg"'e verhoor, ma~r 
dat die oor-.prong nm hierdil' 
barhaar&e rt>g-.J)leging terug tt' 
lei i~o tot et'lt van die eetmale 
waar Stalin, Churchill t>n 
Roosevt>lt sowt>l as 35 h t>il
dronkrwt>ggt>:-.laan hl't, is nil' o;o 
algt>mt>en bt>l<lc'nd nie. lndt>r
daall is <li(• fondamcnt v ir 
Xt>urenbcrg gele in cen v.m 
hierdie gt'\'Orllerde heildronke 
\'an dil• Russil'se dildutor. 

Volgens Elliott Roosevelt, 
scun van die Amerikaanse 
pr<'sident, wat die samespre
kings bygewoon het, het Stalin 
aan die end van die eetmaal 
tydcns die Teheran-konfcrensie 
in 1943 opgestaan om die 
.,sovt•elste h<'ildronk" in te stel. 
Hy self het 100 persent-kragtigc 
vodka gedrink, tcrwyl Churchill 
volstaan hct m~t sy ,.gclief
koosdc brandewyn". Blyltbaar 
was die voorwerpc waarop hcil
dronke in$'estel kon word teen 
hierdie tyd taamlik uitgedun, 
maar dit knn ook wces dat Sta-

Hitlerjeug 
Marsjeer 

Weer 
Uttgedos in lang :;wart brocke 

en wit hemde het agt jong 
Duitsers die afgelopc werk deur 
die stratc van Dusseldorf ge
marsjeer terwyl hullc die lied 
van die Hltler-jeug gesing het. 

Die V(•rbygang(~rs kon hul ore 
nic gjo toe die agttal hul lied 
eindig 1net die bekende woordc: 
.,Deur donkerheid en gcvaar sal 
ons saam met Hitler marsjeer". 
Toe hullc klanr was hct hullc 
uitgerocp: .,Sieg Hcil!" Nicmand 
is in hegtenis geneem nie. 

MALAN-BESOEK 
<Vcrvolg van bls. 1 kol. 5) 

ander domininlc eerste minis
ters. Kontaktc wat nou vir die 

• eerstc maal gemaak word tus
sen clr. Malan en Britsc minis
ters - met insluiting van mnr. 
Bevin en sir Stafford Cripps, lc 
'n nuttige brug vir vriendskap 
waaroor vrangstukke wat Brit
tanjc en Suid-Afrika raak, in 
wede-rsydsc Vl'rtrouc benader 
kan word. 

.. Dr. Malan het hierhcen ge
kom as 'n feitlike vreemdeling 
- · 'n nuweling met 'n reputasie 
- en daar was bale wat hom 
nic persoonlik · gel{<'n het nie, 
wat gevrecs het dat daar aan 
die een of under kant icts las
tigs of wantrouigs sou wees. 
Prcsies die tecnoorgcstclde h!'t 
gebcur.'' 

Tc oordcel na die nuusberigtc 
ontvang geen eerstc minister die 
ho<"Vcelheid aandag wat dr. en 
mcv. Malnn genict nie. · Hulle 
was reeds die gastc van die 
Koning, die Prinses en verskeie 
.andcr hoogwaardlgheidsbeklc
dcrs. 

t .,DIE O.R." wor<l g~druk deur Pro 
l;:celesl:l·Drukkery Beperk. Stellen-
6'osch. vir d ie etenaau en ultcewera: 
VOORBLAG (Edma. ) Beperk. Groote 
Kerkr;ebou 703, Posl>ll.l Hll. 
Kerkpleto, Kaapatt.cl. 

lin sy gaste 
ming vir so 
het, toe hy 

in die regte stem-lskrywer op. Dit is 'n Russies
'n voorstel beskou kommunlstiese idee dat poli
ges~ het: tieke teenstanders gelikwidoor 

,AL:\lAL VA..~ HULLE" 

,Ek stet voor 'n heildronk 
op tlie vin!tigs moontlike regs
plt>ging vir nl Duitsland se 
oorlogsmisdadigers - voor 'n 
vuurpeteton. Ek drink op ont. 
ct'nsgesindbeid in die afh ~n
dt>ling van bulle so vinnig as 
wat ons bulle vang, almal , ·an 
hullc en llaar moet te n min
st.- 50,000 van bulle wees !" 
Churchill was egter nog nie 

te ver heen om nie die impli
kasi<'S van so 'n proscdure te 
besef nie. H y het teengewerJl 
dat n iemand sonde r verhoor 
dootlgeskiet moet word nie, en 
dat die Britf>e volk nie te vin<le 
sal Wt'4!S ' 'ir so 'n , m .&samoord" 
nie. 

LAG-LAG 

Hicrop het Roosevelt lag-lag 
gevra of hulle dit dan nie maar 
49,500 moct maak nic, waarop 
Stalin reguit aan hom gevra hct 
wat hy van die plan dink. 

,Is die saak nic 'n bietjie 
akademies nie?" het die Ameri
kaanse president gcantwoord. 
,.Die soldate sal dit vir ons op
loR sove r dit die meerderheid 
van daardie 50,000 betref, en ek 
hoop dat dit nie net daardie 
50,000 sal wees wat mee afge
r!'ken sal word nie, maar ook 
hon<lerdduisende Nazi's." 

KRY SY SIN 

In sy boek ,.Advance to Bar
barism" skryf 'n Engelsc reg$
geleerdc in verband hiermec dat 
die Amcrikaansc voorstcl uit
eindelik uitgevoer is: .,Stalin 
ht't sy massamoord gt>had en 
Churchill sy verhoor. Nie voor
dat die ystergordyn opgelig 
word nie sal ons wcet hocveel 
Duitsers wat krygsgevangene 
gcneem of dcur die geheime 
polisic in hegtenis geneem is, 
doodgemaak is of op staande 
voet of na ecn of andcr soort 
verhoor nie. Met inbegrip van 
diegene wat in Praag en War
·skou gelikwideer is, en die wat 
in afgelee distrikte van kant 
gemaak is, sal die totaal waar
skynlik die 50,000 syfcr wat 
Stalin genoem het, ver oortrcf." 

LIKWIDASIE VERKRY 

In Neurt>nberg was · die hof
pro!>Nlure Brits, maar die dr,yf
krag was Russies, merk die 

Jaarlikse Klag 
Van lndie 

IndH! se aanklag teen Suid
Afrika oor die behandeling van 
Indii.'rs in die Unic sal teen die 
end van die maand voor die 
V.V.O. dien. 

Suid-Afrika, wat deur mnr. 
Eric Louw vertcenwoordig word, 
'1111 waarskynlik aanvoer dat die 
V.V.O. geen reg het om hom 
in te meng met die huishoude
llkc sake van Suid-lft'rika nle. 

Vir die afgelope drie-vier jaar 
luister die volke van die wereld 
nog gerecld na hierdie klag. 

moet word. DIS was 'n uitge
maakte saak llat St .. lin sou 
aandring op die teregt.teUing 
van die Doitse leiers omdat 
hulle anti-kommunis tt> was. 
Omdat die Westerse volke nie 
sou tocstem tot 'n ~ooummierc 
teregstelling met 'n skoot in di t> 
agtertcop, soos in Rusland nie, 
het Stalin handig gebruik 
gemaak van die Britse vorm 
van 'n bofsitting. ,Solank 
likwidasie uiteindelik bereik 
word, bet dit gl'en suak gemank 
watter voorafgaandt' gekkig
hede gepteeg word om die ka pi
talistiese gevoeliges te vrede te 
stet nie," alllus die skrywcr. 

BOU ONS E./E. 
TROKKE. BAlE. 
GOE.DKOPE.R 

Die groot ontwrigting wat 
daar die afgclopc jarc op die 
Spoorwee geheers het weens die 
tcl<ort aan trokke, sal binnc af
sicnbarc tyd hcrstel wees, vol
gens die Minister van Spoorwee, 
mnr. Paul Sauer, verlede week 
aangekondig het. H y bet 
onder m eer bekend gemaak dat 
'n Swd-Alrikaanse maatskuppy 
trokke VE'rvaardig wat goed
koper gelewer word as uit enige 
land van die wt<rel<l. 

Teen die einde van die jaar 
bchoort die Unie oor die bult 
te wees wat trokke betref. 'n 
Reeling met Amcrika en Kana
da waarvolgens laasgenoemde 
trokkc maak met Amerikaanse 
staal vir die Suid-Afrlkaanse 
Spoorwcc wat onder andere 
mangaan vir uitvoer na Ameri
ka vervocr, werk tans ook baie 
goed, het die Minister gese. 

DUITSERS WIL NIKS 
VAN PARTY£ WE.E.T 

Die gewone Duitser !>tel nog steeds baie min belang in 
politick en dit is veral diegene wat die Nazi-bewind onder
steun bet wat nlks met die partye te doen wil he nie, skryf 
die korrespondent van die Cape Times uit Hamburg. 

As Duitscrs uitgcnooi word 
om by 'n party aan te slult, dan 
bcdank hulle ecnvoudig daar
voor omdat hullc geen vcrtroue 
in die partyc mecr hct nie. Daar 
is 'n wydvertakte gcvocl om aile 
politic! te wantrou as mense 
wat hullc eie belang sock en 
p robeer om hulself te bevoor
deel, aldus die bcrig. 

Sapa-Reuter bcrig dat die 

VERREGAANDE 
METODES IN 

VELDTOG VAN 
, BEDANKINGS" 
Die bcdankingsveldtog in die 

pers van 'n paar wcke gelcde 
wat die indruk moes gee dat 
tallc O.B.-lede die Beweging 
vcrlaat hct, het blykbaar weer 
afgeblaas, maar tot watter af
stande dit gegaan hct, blyk uit 
die geval waar die O.B.-hoof
kwarticr in Pretoria 'n brief 
ontvang het waarin 'n lastcrlike 
aanval op die persoon van dr. 
Van Rensburg gedoen is. Dit> 
brief is geskryf in die naam van 
'n buie getroue ondersteuner 
van die Ossewabrandwag, mnr. 
J. L. Deys!'l van die distrik 
Ve ntt>rsdorp. 

Toe mnr. Deysel die ant
woord van die O.B.-hoofkwar
tier ontvang, was hy skoon uit 
die veld geslaan. Hy het onder 
meer as volg terug geantwoord: 

.,Ek ontken beslis, en ek kan 
'n ecd aflc d.at ek nooit so 'n 
brief aan ons hooggcagte K.G. 
gerig hct, soos waarvan u meld 
nie. Ek kan u verseker dat die 
K.G. nie by u of by enigiemand 
anders in hoer aansicn staan as 
by my nie. Ek vcrmoed dat 
juis omdat ek die O.B. nog altyd 
in woord en daad getrou is, een 
of andere duistcrc mag waar
van daar bale is, daardic brief 
in my naam geskryf het. 

, In die Jig van wat ek hicrbo 
genoem het, sal u begryp dat 
die inhoud van u skrywe my 
erg gcskok het, dog dit sal geen 
afbrcuk doen ann my trou en 
goeic gcsindheid teenoor die 
hooggei'erde K.G. nie.' Ek bly 
O.B." 

Robot 
Wat 

Praat 
Help 

Britse owerheid die Duitse Reg
sc Party In Neder-Saksc in die 
ban gedocn het weens die party 
se ,ultra-nasionallstiese en mi
lit~re neigings". In 'n brief aan 
die party sc bestuur, skryf uie 
strcekowerheid dat daar ge
merk word dat die party mili
t~rc neigings toon en dat ten 
spyte van waarskuwings die 
lede van die party voortgegaan 
het om toesprake met so 'n 
strekking te hou. Verskeie 
prestasies van die Nazi-bewind 
is ook aangeprys en die ,.mis
dade van Duitsland" word nie 
veroordcel nie. 

MINDER MOTORS 
UIT AMERIKA 

Ten einde Suid-Afrika se in
en uitvoer te laat klop met die 
dollarlandc sal daar waarskyn
lik net !5,000,000 beskikbaar ge
stel word vir d ie invoer van 
motors uit Amerika vir die 
tweedc helfte van hicrdie jaar. 
Oorspronklik sou !10,000,000 
hiervoor beskikbaar gestel gc
wees hct. 

Hierdie bepe rking sal waar
skynlik oorsaak wees dat bale 
minder motors uit Amerika in· 
gevocr word. Volgens bereke
nings is daar gedurende 1948 
motors ter waarde van 
!40,000,000 uit die buitcland in
gevoc-r. 

Gecn beperkings op die invocr 
van motors uit die sterlinglande 
is nog aangckondig nie. 

45-JARIGE VROU 
SKENK LEWE AAN 

35e KIND 
Mev. Raben Lopez (45), van 

Nu-Mekslko wie sc 35e kind in 
1947 ,gebore is, hct vermoedelik 
'n wereldrckord vir die moderne 
tyd daargestel. Sy is die vrou 
van 'n arbeider. Die klnders 
was almal cnkelgeboortes. Die 
rekord is aan die Jig gebring 
tydens die voorbereiding van 
die jaarverslag oor geboortes, 
wat saamgestel is deur die de
partement van gesondheld. 

Die Amerikaansc mediese ver
eniging het aangcdui dat 62 ge
boortes aan een vrou waarskyn
lik die grootste aantal In die 
geskiedcnls is. Volgens die ge
skiedcnis van Newcastle, Enge
land, wat verskeie eeue gelede 
geskryf is, was 'n Skotse wewer 
en sy vrou die ouers van die 
kindcrs. Mediese bocke toon 
die gcval van 'n vrou wat in 
die vorige eeu 51 kinders in die 
wereld gebring het, terWYl 'n 
andcr gcval 44 geboortes toon -
almal seuns. 

Blindes .: ... :..:. .. : .. : .. :-: .. :-:..:.-:··:..:. .. : .. :~..:.+r:-+-:·+-r 

•. 

Verkeersligte wat praat sal een v.an die dae 

nie meer 'n seldsaamheid wees niC'. Die 

nuwe &oort robot wat onlan~s in Brittanje 

gedemonstreer is, maak ilit vir blindes en 

onkundiges mukliker om oor strate te 

gaan. So vinnig as die Jig , ·an rooi, geel 

e n g roen ool'bl..an, so vinnig basuin die 

robot boodslmppe &oos ,stop", of , gaan 

nou oor" uit. Die pcrsoon op die toto is 

blind en tui&ter na die boodskap dnt by 

nou maar oor die straat kan stap. 
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