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BOM SE OOG WAS 
DUITSE UITVINDING 

'n Tyd gelede is daar in 
Amerika aangekondig dat Ame
r ikannse deskundiges 'n ,oog" 
uitgevlnd bet wat voor ann 'n 
born gesit word sodat die born 
sy doelwit kan ,sien" en self• 
actervolg. Dit bet nou aan die 
111 rekom dat d it geen Ameri
k :tanse nie, maar 'n Dultse uit
,·indlng is wat die Amerikaners 
in Duitsland geroof bet. 

Die oog bcstaan uit 'n tele
visietoestel wat soos 'n oog lyk 
en dit is in staat om radio
bcheerde vuurpyle te stuur. Die 
tocstel het eenhede gchad wat 

oorcenstem met die pupil en 
nctvlies van die oog, asook met 
die optiesc senus en die spicrc 
van die oog. Dit kon die docl
wit agtervolg maar om een of 
ander rede het die Duitsers dlt 
nooit gebruik nie. 

Die oog het van 'n beweeglike 
spieel gebruik gemaak wat die 
skyf van die kamerabuis weer
kaats bet. Dit bet elektriese 
impulse na die vuurpyl se stuur
toestel gestuur wat dit dan 
gedurig op die skyf gebou bet. 
Die hele tocstel was tien dulm 
lank en hct slegs vier pond 
geweeg. 

SKOOLDOGTER GESKOK NA 
BESOEK AAN PARLEMENT 

Die \'erval van die parlement wat vandag 
hoofsaaklik 'n propaganda-platform l'ir die 
politieke partye geword het en die gebrek 
aan erns onder lede wat gedurig proheer om 
kleinlikhede in die debatle in te sleep of anders 
net toesprake hou wat vir die kiesers bedocl 
is omdat b ulle besef dat dit weens party

LfDf GEDRA 
HULLE SOOS 
KLEINSIELIGE 

SfUNS 
dissiplinc hopeloos is om 'n teenstander ,aan die oorkanl van die raad" 
te proheer oortuig, was die afgelopc week 'n onderwerp '\·an skerp kritiek 
in die Engelse pers na aanleiding van 'n brief van 'n 15-jarige skooldogter 
wat odic volksraad vir die eerste keer gade geslaan het en die parlements
h uis geskok en ontnugter verlaat hct. 

Hierdic dogtcr, Margaret 
Roberts van Kenilworth, skryf 
in die Cape Argus: ,Ek bet die 
aandsitting van die parlcment 
\Voensdag bygewoon en ek wil 
graag my indrukke van die 
mense wat die land regeer gee. 
Ek wonder, in die eerste pick, 
of hierdie mense besef dat die 
veilighcid en die !ewe van bale 
mense op bulle skouers rus. 

,Hulle skyn, vera! een van die 
Nasionale sprekcrs, te probcer 
om die debat in 'n soort van 
,Intiem Die Uwe'-verskeiden
heidsprogram te verander. Die 
mee11te van die wenke Is hoof
saakllk aan die hand gl'>doen om 
ander lede van h ul party te la~t 

lag - met 'n nlgeh ele veronag
saming \'an nuttigh('id of 
maniere. 

,As 'n geheel bet ek die 
indruk gekry dat dit bier nic 
'n liggaam van mannc was wat 
uit hul vcrstand put vir die 
heil van die land en die volk 
nic, maar dat elke sprekcr 
bloot probccr het om 'n hou 
in te kry teen een van die ledc 
van die opponcrende party. 

SOOS SKOOLSECNS 

Du.1r is te ,·eel ywer om 'n pnar 
punte op teenstanders te wen en 
om grappe te maak, en daar is 
te dikwels 'n ge,·oel dat aan
gesien die ~;temmery ooreenkom
stig die partydissipline sal wees 
N•rder us op die meriete van 
die besprekings, dit heeltemal 
nutteloos is om eniglemand ,·an 
Ntigiets te oortuig. 

Uitbundige Gelag~ 
Die Cape Argus berig 

ewe saaklik dat tydens 
die debat in die volks
raad oor die land se gel-

8 AUGUSTUS DOEN 'N 
BEROEP OP 0.8.-EER 

,.Wannccr 'n lid van die Arbci
dersparty opstaan om te praat, 
sit bale van die Jedc van die 
andcr partye terug en lyk so 
geammusecrd soos 'n klomp 
kleinsieligc skoolscuns en die 
ondcrwerp van bespreking was 
wcrkloosbcidsversckering! 

,Bale !('de het nie eers geluis
ter nie en ek bet getlink dnt al 
wat bulle kortkom om bulle 
gelukkig te maak 'n pnk kaarte 
is. 

,Ek is slegs 15 janr oud en 
wect nic vee! van die politick 
af nie, maar enigiets minder as 
'n ernstige debat kon ek my ni~ 
voorstel nic. Ek hoop cerlik 
dat dit nic ellte nand gcbcur 
nie." 

~ 
delike krisis, 'n agbare 
lid onder ,uitbundige 
gelag" gese het: ,Die 
Minister se ons moet 

. kasterolie drink en die 
gevolge daanan dra." 

Die skooldogter van 
wie 'n berig hierbo ver
skyn, kan van geluk I 

I 
spreek dat sy die debat 
oor werkloosheid byge
woon het, en nie die oor 
di land se geldelike kri- ' Die meeste kommando's van die 

Ossewabrandwag sal seker vanjaar Fondsdag 
hou op Saterdag, 6 . Augustus, omdat die 
eintlike dag, 8 Augustus, op ' n ~laandag 
val. Hierdie jaarlikse fon dsinsam elings 
verskaf die noodsaaklike m iddele vir die 

Kommando,s 
Spring Weg Met 

Reelings 
voorligtiug en organisasie van die Ossewahrandwag. Elke offisier en 
Brandwag is terdee hewus van die h elangr ike plek wat Fondsdag in die 
raamwcrk van die Beweging inneem. Trouens bulle het in die verlede 
gereeld tasharf' hewys daarvan gelewer. 

1\lisklen is die '\'oortbestaan 
van die Ossewabrandwag in die 
eerste insLnsie te danke - nie 
soseer aan die leiers nie - maar 
ann die , ·roue '\'an die Beweglng 
wat jaar na jaar blymoedig 
WERK vir d ie O.IB. en aan die 
manne wat jaar na jaar met Ius 
GEE ,·ir die O.B. en aan die 
Boerejeug wat janr na jaar hul 
k inderoffers getrou kom stor t . 

En dit is reg ook dat die 
voortbestaan van die O.B. af-

hanklik moet wees van die geld, 
die werk en die offers van die 
man, die vrou en die kind 
want die Ossewabrandwag is 
mos Volksbeweging. 

Afgesien van die eic momen: 
tum wat die tradisie van Fonds
dag reeds geskep het, gaan 
daar vanjaar twee bykomende 
faktore wccs wat beslis die 
fondsinsamclings gaan bein
vlocd. 

Offisiere Verwerp 
Empire Republiek 

Die offisiere nn die Kaapstadse generaalskap (Al) 
het verlede Maandagaand onder voorsitterskap \'an genl. De 
VlUiers Truter in die Vriendskapsentrum vergader om beleid 
en organisasie te bespreek. Die vergadering was gekenmerk 
deur 'n aansteeklike geesd.rif en groot besieling bet daarvan 
uitgegaan. 

Genl. Truter en sy offisiere is draer van die onvervalste rcpu
voornemens om 'n uitgebreide blikeinse ideaal. 
organisasic- en voorligtingsveld- ,Ons beskou die nuwe beleid 
tog tc Ioods en die vroue se van die Eerste 1\finist er , naam
rei:Hings vir 8 Augustus is reeds lik om te street n a. 'n republiek 
in die haak. ,.Gencraalskap A1 binne die Bqtse Statebond as 'n 
moct in elkc opsig die eerste gevaarl ike llfwatering '\'an die 
onder die twintig generaal- Yryheidsideaal '\'an die Afrika
skappe van Gcbied A wees," hct nervolk. Sodan lge beleid moet 
genl. Truter onder applous van onvermydelik tot gevolg h@ dat 
sy offisiere verklaar. goeie republikeine uiteindelik 

Na die bcspreking oor beleid pleitbesorgers , ·an die h .nd
ls die volgcnde bcsluit aange- hawing van die Britse konnl'k
necm: sie sal word, 11008 meermale in 

.. Hierdie offisicrsvergadering · die nrlede gebeur bet. 
van generaalskap Al wil bulle ,On" betuig opnuut on!\ on
<'<'nparig vcrf'enselwig met die verdeel<le trou aan die Ossewa
vcrklaring van die U.R. van die brandwag en onderneem om 
O!<E<f'wabrandwag in verband voort te stry vir 'n republlek los 
met die noodsaaldlke voort- van die Britse Statebond en 
bestaan van die Beweging as geskoel op Afrlkaanse lees.'' 

TWEE FAKTORE 

Die ccrste faktor, nl. die 
gerugte wat deur ons vyandc 
vcrsprei word as sou qie O.B. 
wil ontbind, gaan die insamc
lings ten nadele belnvlocd. Dit 
is derhalwe die pllg '\'an offi
siere om die onjuistheid '\'an 
sodanige berigte onder die aan
dag van BrandwaR"tt> en ondt>r
steunen van die O.B. te bring 
en om bulle in te liR" oor die 
voortdurende taak en ro('ping 
van die O.B. wat nie ontwyk kan 
of mag word nie. Sodoende 
moet offisiere verseker dat 
Brandwagte en onderstcuners 
ook hierdie jaar bul bydrae 
!ewer soos in die verlede. 

GUNSTJG 

Die twcedc faktor gaan die 
insamclings gunstig bei·nvloed. 
Vir die eerste keer S('d('rt s~· 

ontstaan bet di(' O.B. in hit>rdie 
jaar, 1949, die ('nig!lte uit-en-uit 
republikeinse orjt"anisasit> in ons 
land geword. Die O.B. moet 
aileen voortgaan omdat ander 
uitgesak hct. Dit is nie alleen 
rede tot trots vir die O.B. nie. 
en 'n pluimpic vir die kocrsvast
heid en uithouvcrmoo van die 

(vervolg op bladsy 8, kol. 5) 

--
DIE O.B. is nndag 

die enigste republikeinse 
blad in die land. Hy is 
die enigste pleitbesorger 
,·ir die tradbionele 
standpunt van die Afri- ~ 
kaner wat los van die 
Britse Empire wll staan. 
Gee dit aan u republi
keinse niend en ,-ra I 
hom om daarop in te 
teken. I \ 

GEEN VERSKON~GS 
Met verwysing na moontlike 

verskonings wat daar vir die 
parlement aangevoer kan word, 
skryf die Cape Argus na aan
lciding van die brief, in 'n in
lcidingsartikel: ,1\la ~r hi«>rdie 
dinge is geen col,skuus '\•lr die 
swak logika of swak maniere 
nie. Guns te ,.«>el \'an die toe
sprake tydens llie debntte word 
gerig ann die kiesers in plaas 
van aan die werklike R"ehoor. 

nie! i 
~ j 

,Nog slegter as dit allcs Is die 
betreurenswaardige gewoonte 
om motiewe wat tot oneer strek 
uit tc vind en dit dan om die 
nclt van politicke tcenstanders 
tc hang. Sulke ding!:! mag 'n 
alledaagse verskynsel vir ge
harde politici wees, maar dit ill 
goe(l dat bulle soms daar_an 
herinner word dat daar jong 
mt>nse is wat 'n ideaal het oor 
wat die parlement moet wees en 
wie se ontnugtering nie tot 
voordeel van die volk is nie." 

Vandag se pennie 
is more se pond 

, • , . of, besparing verryk I 

Sedert sy vroegste jare bet VOLKSKAS spaarsin 
by die Volk aangemoedig en fasiliteite vir besparing 
daargestel. Tans bet VOLKSKAS uitgegroei tot 'n 
handelsbank van landswye omvang, maar hy 
verwelkom en dien nog steeds die ,. klein spaarder" 
en bied nog dieselfde aantreklike spaar- en 
beleggingsfasiliteite aan. 

Bespreek hicrdie fasilitcite met u naastc tak
bestuurder. 

~ 
VO LKSKAS 
BEPERK (GereJllatreerde llandelsbank) 

HOOFKANTOOR: PRETORIA 
New York AJlente: Cheml~al Bank & Trust Co. 
Londen Agente: Lloyds U .. ok Llmll~<t 
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SKINDERSTORIE 
WORD NOU 

WERKLIKH£10 

4 LANDE BEWAAK 7 GRYSAARDS 
D i c ,.vrymesselaarstoric" 

waarmee die H.N.P. wyle genl. 
H ertzog uit die politick gcskin
dcr het omdat hy 'n ,.republiek 
binnc die Empire" sou voorge
staan bet, word in die jongste 
uit-;awe van The Forum opge
haal. Die blad skryf: 

,.Gcnl. Hertzog en mnr. 
Havenga hct in die politieke 
wlldcrnis gcgaan (as gevolg van 
die brief) en hul volgelingc bet 
die Atrikanerparty gcstig 
waarvan mnr. Havenga vandag 
die Icier is. Die ironic van die 
situasie is dat die vertoeilike 
,sonde' waarvan wylc genl. 
Hertzog deur mnr. Swart en 
die sync valslik beskuldig was. 
vandag nic aileen aanvaarde 
konstitusionelc praktyk is nie, 
maar dat dit geesdrittlg deur 
mnr. Swart se party onderskryf 
word, indien nie deur bomselt 
nie. Gaan mnr. Swart en die
gene wat soos hy dink vandag 
aan dr. Malan doen wat hulle 
nege jaar gelede aan genl. Hert
zog gedocn het ?" wil die blad 
weet. 

MET 350 WAGTE 
In m eegacmde artikel tvord die lot van die Sf•we Duitse leiers u·at 
in die Spandau-gevangenis aangehou tf..'ord, deur 'n Duitse joe111ralis 
geskilder. Die Ieser k ry ook 'n blik hoe clit bimre i•11. die tronk 
lyk en hoe dit daar toegaan. Die artikel het onlangs in 'n Duitse 
blad, versk yn . By die lees daarvan kom m ens tot ,die get·olgtrekking 
dat die doodstyding enige oomblik uit die tronk verwag kan tvord. 

Dit was die oggend van 18 
Julie 1947, toe 'n kolonnc pant
sers onder stcrk bcwaking na 
die Spandau-gcvangcnis gery 
hct. I n die pantserwacns was 
scwc mannc wat weens oorlogs
misdade vcroordeel was, nl. 
Rudolf Hess <Icwenslang); Erich 
Raeder <Icwenslang); Walter 
Funk Oewenslang>; Baldur von 
Schirach (20 jaar); Albert Speer 
(20 jaar); Konstantin von Neu
rath (15 jaar) en Karl Donitz 
(10 jaar). 

kascrne was die garnisoens- deur lc wat met yster beslaan 
gevangcnis onder die volk die is; ook hier sicn jy hoogspan
,.rooi hoek" of .,rooi gcbou" ningsdradc, masjicngcweerpos
genocm. In 1878 gebou, was dit te, sockligte, en jy staan voor 
oorspronklik bcdocl vir soldate die derdc deur. Agter die dcur 
wat deur die militerc hof tot is die telefoonsentrale, en die 
gcvangcnisstraf van lang ter- plek waar aanmcldings geskied 
myn veroordcel is. In 'n kamer langsaan sit die 

iUAATREELS 

As mens na die ,.rooi hock" 
gaan, waarsku groot kcnnis-

,.Kommandantc van die Dicns" 
mecstal met jas aan en pet or 
- gcreed vir enigiets. 

VOOR T DURENDE TOESI G 

Soos reeds ges~. word allccn

heen; <laar 'n verbod om te 
praat. Dit hct cgtcr tot dusver 
gcblyk dat nie een van die 
manne 'n nclging tot gesels toon 
nie. Elkecn is besig met sy eie 
lot en bekommer hom nie oor 
sy maats nie. Hulle Ices bocke 
uit die openbare biblloteek, 
skrywe en ontvang elkc maand 
'n brief en mag cenmaal in 
clke dric maande bcsockcrs vir 
15 minute ontvang. Saterdae is 
daar godsdiens en Kcrsfces is 
daar 'n platckonscrt. 

SKRALE DIS 

Die rantsoene van die gevan
genes word berckcn volgcns 
Kaart II van die Berlynse in
woners, nl. 500 gram brood ('n 
halwe bakkersbrood per dag, 
tOO gram (minder as 'n half
pond) aartappels, 65 gram (2~ 

)OS) vleis, 30 gram (1 ons) vet, 
10 gram suiker en 60 gram sty
selkos (alles per dag.) Verder Is 
"lulle ook gcregtig op 150 gram 
kaas en 150 gram ersatz-koffic 
per maand. 

PROVINSIALE 
RAAD SONDER 

OPPOSISIE 

Die veroordeeldes is per vlieg
tuig na Berlin-Gatow gcbring 
en toe geboci in pantserwaens 
na die gevangenis vcrvoer, waar 
hulle aan vier Geallieerde 
gevangenlskommandante oor
handig is. Weens die Gealli
ccrde vier-moondhedc-kontrole 
is hierdie Spandau-gevangenis 
gekies, maar aileen die kleinste 
blok selle is klaargemaak vir 
hulle. Die reusegebou kan 2,500 
gevangcnes huisves. 

Soos 'n tyd gelede in Die O.B. 
berig kry bulle nie eers elke dar 
1ie volle rantsoen nie, veral 
wanneer <lit die R osse se beurt lik een selle-blok gebruik en 

met sy dubbclde muur lyk dit is. 
maar klein in verhouding tot 

Die Verenigde Party bet nou 
gccn lid in die Vrystaatse Pro
vinsialc Raad nic weens die dood 
van hul cnigste lid, mnr. H . van 
Breda Pritchard. Hy was lid 
vir Bloemfontein-sentraal en hct 
met die verkiesing vanjaar die 
setel met slcgs 113 stemme bc
hou. 

Versigtige 

Tot aan die begin van die 
eerste wheldoorlog was Span
dau die model van 'n Pruisiesc 
garnisoen. Naby die oefenings-

verpakking 
verseker 

veilige aftewering 
Dit is ONSEKER 

Moenie goedere los verpak nie. 

Moenie swak kartondose vir 
swaar goed gebruik nie. 

Moenie breekbare goed onbe
skerm verpak nie. 

Dit is VEILIG 

Maak aUe ruimtes styf vol. 

Gebruik stewige houers wat die 
inhoud sal steun eo besl..erm. 

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

ONTH OU TOG OM U VRAGBRIEWE TE HOU. -As u pakkie die moeite werd is om te versend, is dit die moeite werd 
om veilig versend te word. Pak sorgvuldig, bind goed vas en adresseer 
volledig en duidelik. Ons sal die res doen. 

Die Spoorwee behoort aan u-eise word met u geld betaal 
Hi~rdi~ is die eerst~ in 'n reeks wenke, gep/aas deur die Suid-Afrikaanse 
Spoorw~i. en gemik op die •·ei/ige 11~rvt~er ~n snel/e aftew~rirrg van 
roedere. 

-

ERICH RAEDE R . • . 
onder doktersbehandeling. 

gewings jou om nic tc naby die 
muur tc loop nic. Voor die 
muur is 'n doringdraadheining. 
Op die mure is in rctiJmatige 
afstandc bewakingstorings met 
masjiengcwerc en sockligte toe
gerus, waarmee snags die om
gewing vcrlig word. Nieteen
staandc die feit dat die elek
triese krag in Berlyn afgesny is, 
is hierdic groot gcvangcnis clkc 
nag heldcr verlig. 

Voor die gcvangcnis konlro
leer 'n &ogcnocmdc ,voor-wag" 
die )Wrmittc van bcsoeker:<. 
Daar is maar min besoekers. 
mecstnl werksmcns" wat r<'pa
rasi<'W<'rk vcrrig, of lcweransi<'rs 
wat die kombuis voorsicn. llil'r
die afdeling h<'t 'n anns:cnlike 
om,·an~t, want om .,ewe mNt.,e 
te bewaak , is ' n admin istra t it'\\C 
en oowakingsp('rsoneel van so
wat 300 men"tl' nodi ~:, g roottN t
det>lll saamge.,t t'l u it led<' ,. n 
!mike nasies wat nie tot die 
be!!ettingsma~tte bt>hoort nie, 
800!1 Hollander~;, Ju~toslawe, 

P olt>, ens., wat in Berlyn woon 
Om 'n besock aan die ge\'ttnge
n is tc br ing, i'! \·erlof van a llt> 
best'ttingsmagtc nodig. 

HOU Bl<mRT 

Bcurtelings moot elke beset
tingsmoondheid bowendien nog 
clkc maand 50 wagte lewer wat 
die buitedi<'ns moet waarncem. 
Vyf masji<'ngeweerpostc moet 
voortdurend beset word. Dit is 
e ienaardig dat h ierd ie instelling 
die enigstt> gebied <laarstel 
waarop <lit> vier besett ing!!magte 
110mler wrywing saamwerk. 

Nadat die voorwag hom deur
gclaat h<'t. word die bcsoeker 
weer by die swaar toegangs
deur ondcrsock. 'n Wag Ioer 
deur 'n klein gaatjic in die deur 
na die bcsocker, en ook hier is 
links en regs hoe doringdraad
heinings. 

Jy klim etlike trappies op en 
tree dan die eintlike wagteka
mer binne. Hier word die 
papiert' sorgvuldig dcurgekyk 
deur die bevelvoerder en twee 
soldate - lede van die nasie 
wat op die tydstip aan die bcurt 
is om wagte te lew<'r. Daarna 
kom die besoeker na 'n binne
plaas wat agter nog 'n swaar 

die hcle groot gevangenis. Die 
sewc gevangcncs is almnl op 
een verdieping, en om tc vcr
hoed dat hullc met mckaar ir. 
vcrbinding tree, word net elke 
twcede sel gebruik. Die selle- is 
omtrent 5 vlcrkant meter groot. 
<Ongcvecr 7 voet in die vier
kant.), en word van buite ver
lig. T wee-en-dertig manne - I! 
t>lk Amerikaners, iBritte, F r •• nse 
t-n Russe - iM <lie ein tllke be
wakers en t'lke 15 minute m oet 
'n wagpos homself daarvan oor 
tuig dat d it met sy gevangene 
,goed gaan". Om selfmoord
pogings te voorkom bestaan die 
vensters uit kunsha l'fl en vir 
d ieselfde r t'de bestaan die klera
s ie \'an die ge\•angenes u it 'n 
ligte w olm.tte r iaal wat by die 
gt-rin gste spa nning dadelik 
skeur - dlt geld ook vir die 
kruisba nde. Tot dusver, egter, 
berig die administrasic, was 
geen tekens van cnige poging 
tot sclfmoord of gccstelikc neer
slagtighcid tc bcspcur nic. In
dicn 'n gcvangene weens sy 
gcsondheidstocstand dit vcrlang 
mag 'n Gcaliieerdc 0 eneeshecr 
hom ondcrsocl<. 

RUDOLF HESS . 
n ie meer normaal. 

NE T 'N NO~IER 

Elk van die scwe mannc het 
by hulle aankoms in die gcvan
genis 'n nommer gekry en hulle 
word op die nommcr genoem en 
so aangcsprcck. Die wcrksdag 
is negc uur lank en word soms 
na gclang van die gcsondheid 
van die gcvangene verkort. Die 
werk van die gcvangcnes be
staan hoofsaaklik uit die maak 
van paplersakke en vlcgwerk. 
AI onderbreking van die wcrk 
i& die d :1aglikse uitstappie in die 
binneplaas - maar net soos by 
die besoeke \an d ie J oegosla
wiese haarka pper - resk led d it 
onder strenge bewa k lng en 

~ 
SW AK GESONDHEID 

Hoc lyk hierdie sewe mannc 
in die gevangenis? Die moci
likstc van almal is ongetwyfeld 
Rudolf Hess, wic sc gemoeds
toestand lanka! nie mecr nor
maal genoem kan word nie. Hy 
lees en skrywc wei baie, maar 
hy doen dit met 'n afgctrokke 
blik in sy oe. Dikwels hou by 
politieke toesprake in sy sci, 
1oms weier hy om te eet en ver
klaar dan dat hy nie kan werk 
nie. 

Die gesondh eidstoestand van 
W .!Iter F u nk en Erich Raeder 
is ba le ernstig. Funk het ' n 
baie ernstige blaaskwaal, en 
Raeder bet 'n geslaagde breuk
operasie ondergaan.. Altwee 
word daagliks deur 'n genecs
heer besoek. Albei is reeds in 
gevorderdc ouderdom, D ie 
gcvangenisdokter bring ook 
gcreelde bcsocke aan Donitz 
wat bcncwens 'n swak hart ook 
aan suikersickte ly. Om bierdie 
rcde is hy op 'n spcsiale diect. 
'leermale 'erk laar D onlb dat 
tlit sy wens is dat b y geskiet 
moes gewees bet. 

TWEE BE DRYWIGES 

Speer en Von Schirach maak 
'n baie Iewendigc indruk. Speer 
doen graag allcrhande hand
werkics en Ices in sy vrye tyd 
boekc oor huis- en straatbou. 
Hy doen ook graag tuinwerk 
vrywillig - onder bcwaking van 
twee soldate. Op die weekliksc 
wasdag is hy altyd bereid om 
al die werk allecn te doen -
wat ook gese kan word van Von 
Schirach. Laasgenoemdc stel 
baie bclang in die Franse Jetter
kunde. 

Daar was tot dusver gccn 
tekens van opstand nie en die 
mannc wat hierdic sewe Duitsc 
leiers bewaak vcrklaar dat dit 
baie eentonige wcrk is. 

Eis Buit Van 
16e Eeu Terug 

Rusland hct die Swecdse 
militerc owerhcid versoek om 
twcc kanonne wat in 1581 deur 
die Swede by Ivangorod buit
gemaak is, aan die R ussc tcrug 
te gee. Volgens koerantberigte 
hct Swede die aansoek verwerp. 

AI dra 'n dominium 'n re
publikeinse ring, by is en bly 
'n Empireod.lng. 

.. 
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Verkiesings Oor Kleur 
Sal Lei Tot Blanke 

Ondergang se Kerkman 
Die mening dat dit 'n tragedie is dat daar verkiesings tussen hlanke 

partye geveg word oor die naturellevraagstuk, word uitgespreek deur ds. 
P. J, Viljoen in 'n artikel in Die Kerkhode oor die sending waarin hy 
onder meer die kleurverhouding hehandel. Hy doen aan die hand dat 
die kerk 'n poging hehoort aau te wend om die uaturellevraagstuk ho
kant die partypolitiek te verhef. Dit is dringend noodsaaklik dat 'n natu
relleheleid uitgewerk word waarop ·die hele blanke hevolking, of altans 
die groot meerderheid van hlankes, sal saamstaan - 'u heleid wat die 
voorthestaan van die hlankes sal waarhorg en wat tegelyk die vrye en 
onbelemmerde ontwikkeliug van die Bantoe sal waarhorg. 

In verband met die verstede
liking van die naturel, skryf ds. 
Viljoen: ,Ons sien die mense 
van ons arbeidsveld as werktuie 
en nie as siele 'nie, in die lig van 
ons eie belang en nie in die lig 
van die evangelic nie, ons wil uit 
bulle haal wat ons kan en nie 
aan bulle gee wat ons kan nie. 
Kan ons ons verbaas as ons nie 
vorder nie, dat: verhoudinge ver
sleg en nie verbeter nie, dat die 
vraagstukke alt~•d toeneem en 
vir geeneen 'n oplossing gevind 
kan word nie?" 

Ds. Viljoen vcrvolg: ,Ek het 
gese ons staan teenoor hulle. 
Dit is s·oos die oorgrote meerder
hcid van die blankes dit sou 
stel, want ons is maar te geneig 
om in die nature! 'n bedreiging 
te sien. Indien hy 'n bedrelging 
is en al meer 'n vyand word, is 
dit ons eie skuld. Dis die oes 
wat ons maai omdat ons die 
saad van ons eie belang gesaai 
bet eA nie genoegsaam die saad 
van die woord van God nie. 
Maar by is geen bedreiging nie 
en by behoort geen vyand te 
wees nie. Hy is 'n bate vir ons 
land, een van die g;rootste bates 
van ons land. N eem hom weg 
en ons hele volkslewe sal ont
wrig word soos die volkslewe 
van die Egiptenare ontwrig is 
toe die lsraeliete weggetrek bet. 
As dit moontlik is, sal die ge
skiedenis hom herbaal en ons 
sal gewapend uittrek om bulle 
terug te bring. 

KAN NIE ONDERDRUK 

,Maar bulle is meer as net 'n 
bate vir ons land. Hulle is bur
gers van die land, mense wat 
lank voor ons die land ingetrek 
bet. Hulle is nog nie volwaar
dige burgers van ons land nie 
omdat bulle nog in 'n onmon
dige staat verkeer. Volle bur
geskap op hierdie stadium sal 
vir bulle sowel as vir ons nood
lottig wees. 1\laar die ideaal van 
volle burgerskap bet by bulle 
ontwaak en ons durf en kan dit 
nie onderdruk nie. Die moont
likheid moet vir bulle geskep 
word om tot volle burgerskap 
te ontwikkel in eie kring en se
ver moontlik oor eic belange." 

Voortgaande behandel die 
skrywer die apartbeidsbeleid: 
,Maar die beleid van apartheid 
is nie net inkorting nic, en die 
doe! daarvan is nie onderdruk
king nie, maar ontwikkeling, op
bou, ophefling, groter voorregte 
en regte, ooreenkomstig eie 
aard, aanleg en vermoens. Deur 
die eise van die praktyk staan 
die beperkings en inkortings wat 
hierdie beleid vereis, in helder 
kleurc uit en trek dit alma! se 
aandag, en die voordele wat dit 
meebrlng is vir 'n later dag. 
Daarom behoort daar veel min
der gepraat te word oor die ont
neming van voorregte en veel 
meer oor die ideate en voordele 
van apartheid. Ons moet ophou 
om die saak negatief te stel. 

KE.UR PARTYPOLITIE.K 
IN STADSRADE. AF 

'n Sterk veroordeling van die verskynsel dat party
politick besig is om in stadsrade en munisipaliteite in te 
sypel, is op die kongres van stadsklerke uitgespreek deur 
die stadsklerk van Durban tydens die Kongres aldaar. Ander 
sprekers bet bulle bierby aangesluit. 

Hierin behoort die Kerk die 
voortou te neem • • • ." 

TRAGEDIE 

,Hoe ons sake ook beskou, dit 
bly 'n tragedie dat die twee-en
'n-half miljoen blankes van ons 
land twee verkiesings beveg bet 
oor die beleid wat gevolg m:>et 
word in die behandeling van die 
nege miljoen naturelle, kleur
linge en Indiers. Aan so 'n 
stryd kon die kleurling decl
neem, maar die naturel en die 
IndH!r hct nie onverskillig daar
tecnoor gcstaan nie. In 'n dee! 
van die blankes het hulle hul 
bcskermers gesien, en in die an
dcr dec! hul onderdrukkers. En 
bewustelik bet die blankes 
<laarop aangestuur om hierd"e 
opvatting te laat ingang v\pd. 
Die uiteindelike resultant is ver
laging van die prestigP van die 
blanke in die oog van die natu
re!. Dit moet uiteindelik op 
wantroue in aile blankes uitloop. 
Op hierdie pad stuur die blanke" 
eenvou<lig af op selfmoord. Hul
le durf nie voortgaan met hul 
onderlinge stryd oor die nature), 
kleurling en In'dier, met h:erdie 
mense as toeskouers, toehoor
ders en ui~indelike arbiters in 
bul eie saak nie. 

MOET SAAMSTAAN 

,\Vare staatsmanskap eis dat 
die blankes in hicrdie saak, wat 
'n saak van lewe en dood ge
word het, sal saamstaan. Dis 
1ringend noodsaaklik dat 'n na
turellebeleid uitgewerk sal word 
waarop die hele blankc bevel
king, of altans die groot meer
derhcid van die blankcs sal 
saamstaan - 'n bcleid wat die 
voortbcstaan van die blankes 
sal waarborg en tegelyk die vrye 
en onbelemmerde ontwikkel:ng 
van die Bantoe. Die Kerk be
hoort 'n poging aan te wend om 
hierdie saak bokant die party
politick te verhef. Ek bet op 

Swaar Toets Vir 
Min. StrydOm Se 
Republikanisme 
Min. J. G. Strydom, 

Transvaalse Ieier van die 
H.N.P., bet verlede week by 
geleentbeid van 'n oorwin
ningsfees weereens gepraat 
van die einddoel van die 
Afrikaner om 'n ,republiek 
te word onafbanklik van 

Lesse Uit 
Geskiedenis 
Stem Tot 

Ontmoediging 
enige ander nasie." By bet gese dat die groots moontlike 
onafbanklikbeidsgevoel een van die noodsaaklikhede is vir 
die voortbestaan van die blanke ras. In O.B.-kringe sal 
daar blydskap wees om te verneem dat mnr. Strydom darem 
nog 'n selfstandige mening oor die republikeinse ideaal bet, 
en dat daar van sy kant erken word dat ons nog nie die 
voile onafhanklikbeid bereik bet waarmee sy hoofleier spog 
nie. 

Die tyd sal egter nog moet 
uitwys of min. Strydom daarin 
sal slaag om die nasionale repu
blikeinse - in teenstelling met 
die Britse republikeinse 
ideaal binne die H.N.P. te red 
waar 'die hoofleier van die party 
reeds baie prontuit ve rklaar het 
dat hy in ,enige omstandighede 
binne die Britse Statebond wil 
bly, selfs al word Suid-Afrilca 'n 
republick". Die geskiedenis het 
geleer dat 'n hooflcier eintlik 
die eienaar van 'n politieke 
party is. Dit is hy wat deur die 
partypers voorgcbou word as 'n 
reus, as 'n volksrcdder en groot 
3taatsman, 'n man wat niks ver
keerd kan docn nie. Daarom 
bet die geskiedenis ook geleer 
dat harde republikeine uit('inde
lik harcle ,Sappe" gewonl bet 
omdat hut koerante aan bulle 
vertel bet dat watter wyse hoof
Icier bulle bet, 'n man wat so
veel vercler sien as bulle clat 
bulle hom Hewers nie lastig 

moet kom val met republikeinse 
kortsigtigheid nie. 

,,LEIER ONTEER" 

En waar min. Strydom se 
eie koerant, Die Transvaler, 
klaar reeds republikeinse pro
teste stilgemaak bet met die 
beskuldiging dat bulle dr. 
Malan ,onteer" en ,in sy 
groot werk" belemmer, daar 
beboort dit vir mnr. Strydom 
'n aanduiding te wees van 
watfter kanse hy op die lange 
duur sal he om op te weeg 
teen sy hoofleier se verkeerde 
koers. 
Dit is tog 'n bekende feit dat 

die hoofleier as eerste minister 
of asplrant-eerste minister aile 
mag besit, en mnr. Strydom het 
dit self ervaar toe hy in die 
kabinet 'n junior-pes toegeken 
is tenspytc van die felt dat hy 
as die sterkste provinsiale Ieier 

(Vervolg op bladsy 6 kol. 4) 

TRANS- ~l~w~:·-:~ 
VERSEKERI 
'n Er onafbanldlke Sutd-Afrlkaanoe 
ondememlng wat deskundlge ver
~ekertnredlens aanbled - lewena
auuran~le uJtgeslult. 

• • 
BRAND 

MOTOR • 
• ONGEVALLE 
MARINE, ENS. 

Voorsitter van die Direksie: PROF. L. J. DUPLESSIS 
HOOFKANTOOR: 

DE VILLIERSSTBAAT Ul, .JOHANNESBURG 
Telefoon 33-389! - Tel. AdJ"ea ,.VERSEKEB" 

AGENTSKAPPE DWARSDEUR SUID-AFRIKA 
AANSOEKE VIR AGENTSKAPPE WORD VAN VLYTIGE 

AGENTE INGEWAG 

ALGEMENE BESTVVRDER A. C. IULBURN 
Mnr. H. Preiss (Durban) het 

die verskynsel dat baie stadsra
de deur partypolitiek bebeer 

word, as ,.ongelukkig" beskryf. 

As dit eers die geval is, kom 

die meerderbeid in 'n koukus 

bymekaar waaruit die amptc

nare geweer word. 

Partypol it iek 
Moet Weer 

Uit' 

die oog 'n samekoms van die ..,, -================::::::::::::::::::::::::~ leiers van die verskillende groe- _ 
pe in ons voikslewe ten einde 
die saak openlik en openhartig 
te bespreek en te probeer om 
tot 'n algemeen aanvaarde be
leid te kom. So 'n byeenkoms 
sal net slaag as die Woord van 
die Here tot rigsnoer geneem 
word en alma! vooraf ooreen
stem om voor sy gesag te bu·g." 

Mnr. M. B. Williams (Kaap

stad) bet gese dat dit 'n trage

die is as partypolitiek stadsrade 

gaan oorbeers. 

Mnr. J. C. Els <Die Strand) 

het gese dat partypolitiek tot 

so 'n mate in munisipale bestuur 
ingesypel het, dat dit uiteindelik 

daartoe sal lei dat munisipale 

verkiesings op politieke grond

slag gevoer word. 

Afkeuring van partypolitiek 

in munisipale sake is ook deur 

ander afgevaardigdcs uitge

spreek. 

'n Plcidooi dat lede van die 
Natalse Provinsiale Raad nie 
toesprake van 'n partypolitieke 
strekking buite of binne die 
raad moet hou nie, Is gelewer 
ueur mnr. C. T. J. Hannah, Na
sionale L.P.R. vir Vryheid. 

1\lnr. Hann1\h bet gepraat ty
dens die begrotingsdebat en ge
si; dat die provinsiale raad nie 
'n politieke ligguam is nie. 

Hoe inkonsekwent bierdie 
stelling is spreek baic duidelik 
uit die feit dat die Eerste Mi
nister voor die onlangse provin
siale verkiesing duidelik onder
streep het dat die provinsiale 
verkiesing op partylyne gevocr 
sal word en dat dit sal gaan 
oor die naturelle-vraagstuk. 

Mnr. Hannah sal dus nie veel 
kan vermag in sy lofwaardige 
poging' om die partypolitieke 
draak uit die provinsiale raad 
te sleep nadat dit daar 'n sit
plek deur veel boer gesag toe
geken is nie. 

Ten slotte verklaar die skry
wer: ,Ons staan 'n regverdige 
bclcid van apartheid voor, nie 
allereers om die blanke en 
blanke beskawing te red nie; 
dit ook we!, maar omdat ons 
vas in ons siel oortuig is dat 
dit klaar sal wees met die Chris
tendom as die blanke die suiwer
heid van sy ras gaan inboet. Vir 
ons is dit die enigste manier 
waarop die Christendom die 
oorwinning kan behaal oor die 
heidendom." 

Adverteerders wil 
graag weet of u 
hul naam in ,Die 
0.8." gesien het. 
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DIE PAD NA NERENS 
,Dit sal jare duur voordat die regering die warboel 

waarin die Smuts-bewind die naturellevraagstuk laat beland 
bet, ontrafel sal he." Hicrdie teleurstellende woorde bet die 
volk verlede week uit die mond van die Minister van 
Naturellesake verncem. Dit is woorde van besondere beteke
nis, want daarin le opgesluit die hoop of wanhoop van die
gene wat op 26 Mei verlede jaar die Smuts-bewind omver 
gewerp bet terwille van die oplossing van die naturelle
vraagstuk. 

Uit die mond van 'n Minister word nou erken dat dit 
nog jare sal duur voordat die warboel waarin die vorige 
bewind die vraagstuk laat verval bet nog maar ,ontrafel" 
sal word - om liewer nie te praat van die oplossing self nie. 
Wanneer ons dit se is dit nie met die doel om die regering 
te veroordeel nie. Wat min. Jansen gese het, is ongetwyfeld 
baie waar, ongelukkig te waar, maar as dit dan waar is, is 
dit ook ons plig om die volk in te lig omtrent die rede dat 
so 'n verklaring waar is. En dan is dit ook ons plig om die 
volk te waarsku dat die kanse dat ons veel verder sal kom 
as die ,ontrafeling" van die Smots-warboel bale gering is, 
want die wlsselgang van politieke partye aan bewind is soos 
die sand wat been en weer vloei in 'n sandglas - elkeen 
weet dat die oomblik maar te goo kom dat dit leeggeloop is, 
en dat die glas weer onderstebo gekeer word. 

WISSELING VAN TEENSTELLINGS 

Ons voorsien dus dat nog voordat die ,ontrafeling" 
van die Smuts-warboel behoorlik voltooi is, sodat met die 
opbouwerk begin kan word, daar al weer 'n nuwe regering 
sal wees wat op sy beurt weer sal praat van die warboel 
van die vorige regering wat ecrs na jare ontrafel sal wees. 

En hoe kan dit andcrs? Die regeringstelsel wat ons van 
Brittanje oorgeneem het maak voorsiening vir 'n omwisse
ling van partye met teenoorgestcldc , beginsels". Daar moet 
'n amptelike en betaalde opposisie wees wat as ,alternaticwe 
regering" 'n beleid volg wat in regstreekse opposisie is met 
die party aan bewind. Sy taak is om die regering te kritiscer 
en as by sy sout werd wil wees - en min opposisies is in 
hierdie opsig nie hul sout meer as werd nie - moet hy op 
elke punt van rcgeringsbeleid 'n teenoorgestelde beleid pro
klameer. \Vat die volk dos uitelndelik kry om tussen te kie~;, 

is twee teenoorgestelde beleidsprotramme. Geen middeweg 
is moontlik nie. Dit is 'n keuse tussen 'n minus en 'n plus. 
Dit is die keuse tussen ' n westelike of 'n oostelike rlgting. 
Alle ander rigtings sit op die ,dwarsbanke" as uitgesaktes 
- partytjies wat nie die paal kon baal in die wedloop om 
erkenning as die ,amptelike opposisie" of ,alternatiewe 
regering" nie. 

OOSWAARTS 

Met Party A aan bewind is die staatsrigling dan oos
waarts. Vir vyf of tien jaar lank bewecg daardie party in 
'n oostelike rigting met die oplossing van die vraagstukke. 
Maar na vyf of tien jaar is sy sand uitgeloop en bring die 
kiesers weer die ,alternatiewe regering" of ,amptelike 
opposisie" met sy westelike rigting aan bewind. Dan beweeg 
die staat weer terug na wes in die oplossing van sy vraag
stukke. Alles wat die vorige regering gedoen bet ter oplos
slng van 'n vraagstuk, word deur die nuwe regering, Party 
B, beskoo as 'n ,warboel," as stappe verder weg van die 
oplosslng van die vraagstuk. Hy breek <los aHes af wat die 
vorlge regering teweeggebring bet totdat by die grenslyn 
tussen oos en wes bereik, vanwaar by begin opboo - die 
punt waar die warboel klaar ,ontrafel" is, en waar by dan 
met sy positiewe maatreeis kan begin in die teenoorgestelde 
rigting. Maar aangesien dit ook jare neem voordat hy daar
die punt bereik, is sy regeringsbeurt ook al weer beeindig 
teen die tyd dat hy met sy opbouwerk wil begin. Geen party 
kry dus ooit jois iets meer reg as om net die ander se ,war
boel" te ,ontrafel" nie. Daarom dat Suid-Afrika dan ook 
vir die afgelope twintig jaar verkiesings veg oor die oplossing 
van die naturellevraagstuk en nog maar presies staan waar 
hy twintig jaar gelede gestaan het - behalwe dat die vrees 
vir die blanke voortbestaan tans groter is as 'n halwe leeftyd 
gelede. 

In die oo Repoblieke daarenteen was daar voortsetting 
van regering, want a11e menings van die volk was in die 
regering verteenwoordlg, en wat die regering dos gedoen 
bet, is deor a1mal as opbouwerk aanvaar, boewel almal mls
kien nie op aile ponte saamgestem bet nie. Maar wat deur
gevoer is, was volksbelei<l omdat die regering 'n volks
regering was, en dit bet dus <lie stempel gedra van die bele 
\'Olk sodat daar geen beboefte of plig bestaan bet om dlt 
te , ontrafel" nie. 

Dit is bierdie stelsel waaraan Suid-Afrika so 'n groot 
behoefte bet vandag waar vraagstukke wat oor jare deur 
opeenvolgende partye verknoei is, dreig om ons te oorweldig. 

REGER I NG SE POLITI EKE 
BOEK~ NAGEGAAN 

Bolonsstaot: 26 Mei 
1948 -- 26 Mei 1949 

Op 26 Mei 1949 was dit presies een jaar dat die bestour 
van Soid-Afrika op enigsins onverwagte wyse van die 
Smutsregering oorgegaan het in die bande van die Malan
Havenga-kombinasie. \Vatte r groot verwagting is daar toe 
gekoester, watter voorultsigte gestel! 

I. - MATERIEEL 

KREDIETE DEBIETE 

1 Redelike vertrouc van buite- 1 Oorlogskulde (geer!). 
landse en blnnclandsc bc-
leggers en beslgheidslui. . 2 Uitgeputtc goudreserwe (do). 

2 Stigting van die :l<'inan-
sierings- en Beleggingskor- 3 Hoe lewenskoste (do). 
porasie. 

3 Enige sukses met Louw-col. 4 Invoerbeheer en -beperklngs. 
4 Belastingverligting. 
5 Verantwoordelike ekono- 5 Vleistekort (geerf). 

mies-finansicle beleid met 
nadruk op matigheid. 

6 Minder vleischaos. 
7 Witbrood. 

6 Woningtekort en 
heer (geerf). 

huurbe-

8 Verligting van huurbeheer. 7 Hoc lewenskoste (geerf). 
9 Betcr voorwaardes vir goud-

verkoop. 
10 Bylegging van mynwerkers

geskil. 
11 Ondcrsoek na toestandc in 

klercwcrkersunle. 

• II. - RASSEBELEID: Apartheid en Voogdyskap 

KREDIETE 

1 Apartheid op Skiereilandse 
treine e n ander spoorwt>g
stasies. 

2 Toestemrning om Bantot>
vakmanne in boubedryf ,·ir 
Bantoe-bebuising toe te laat . 

3 Aanstelling van Kommissic 
van Ondersoek na Bantoc
onderwys. 

4 Herroeplng van IndWrwct
gewing. 

5 Optrede teen Dadoo en ver
gaderings van Kahn en ver
dere beloftes teen Kommu
nistiese opsweping. 

DEBIETE 

1 Tot dus,·er nor geen duidelik 
gcformuleerde, konkrete 
apurtheidsbeleid. 

2 Uitspraak van Minister dat 
Naturclle nlc van plase en 
uit stcde verwyder sal word 
nie. 

3 Vcrsock dat Naturelle-trust
gronde aan boere verkoop 
word. 

4 Weiering om aan Naturellc 
eie treinpersoneel toe te 
sta.an. 

VfRSLAG VAN 
,OUDITfUR' NA 

ffN JAAR 
In enige goedbestuurde besig

hcld is dit gebruik om ten min
ste aan die einde van elke bock
jaar deur die ouditeure 'n ba
lansstaat tc laat opstel, om bates 
en laste te vergelyk, om na tc 
gaan of sta.gnasie, voor- of ag
tcruitgang ingetree bet, en om 
vcrslag te doen aan die aandcel
houers. En hoewcl dit rege
rings gegun word om slegs vyf
jaarliks verslag te doen van 
hulle bestuur en trustceskap, is 
dit tog van belang dat mense 
buite die belanghebbende partye 
jaarliks, a! is dit nie-amptelik, 
'n ouditeursrapport opstel, om 
op die wyse makliker tc kan 
oordeel na die einde van vy! 
ja.ar. 'n Volk vergeet immcrs 
so gou! 

Laat ons dan probccr nagaan 
wat die boeke van die regcrings
koalisie aantoon. Eerstens, bil-

Deur 
). H. Coetzee 

likheidshalwe is dit nodig om 
rckening te hou met die gcerfde 
bocdel. Die nuwe direksie moes 
die geerfde chaos tot orde bring. 
Dit was gcen gcmaklike saak 
nic, dcrhalwc moet by enige be
oordcling van die nuwe dircksie 
se prcstasics en/of mislukkings 
daarmee rekening gchou word. 
Ek groepcer die 1tcms onder 
vyf hoofde, en waar dit geerfde 
krediete of deblctc is, word dit 
sodanig aangctoon. 

Bloot op die getal af het die 
krcdietkant mccr items as die 
debietkant. Maar da.arna kyk 
die ouditeur nie - hy vra na 
die waarde wat die items ver
teenwoordig. Dus moet ons die 
vyf poste noukeurig ontleed en 
waarde teenoor waarde stel. 6 \Vet op Gemengde huwellkt>. 

7 Belofte van aparte kiesers
lyste. 5 Staking van Naturelle-skool- (a) 1\IATERIEEL: 

8 Beloftc van Bantoe-m<'diese 
Skool. 

9 Belofte om Bantoe-ouers in
staat te stel om hulle kin
ders self te voed. 

10 Staking van beurse vir Ban
toc-studentc aan Wits. 

11 P oging om rassckwessie uit 
partypolitick tc Jig. 

voeding. .. 

III.- NASIONAAL 

Op ekonomil's-finansiele gt>
bied, met insluiting van I ndbou 
e n arbeid, bet die ,direksie" die 
meeste sukses gehad. Hiervoor 
kom die meeste eer ongetwyfeld 
aan min. Havenga toe. Opmerk
lik is dit derhalwe hoe weinig 
e rkenning die ,·ennootparty 
erkenning' kry in H.N.P.-kringe 
en '\"an die H.~.P.-peN en 
sprekers. Die oningewydc kry 
maklik die indruk aso! die 
H.N.P. alleen aan bcwind is. In 
elk geval min. Havenga hct die 
voorspellings - of wensdenkcry 
- van pol!tieke vyande en 
teleurgesteldes, onwaar betoon: 
hy het die binnelandsc finansies 
in 'n veiliger rigting begin stoot 
en uit die va.arwatcrs •en draai
kolk waarin sy V.P.-voorgangers 
dit la.at beland hct, begin uit
maneuvreer; hy bet die ver
troue van buite- en binnelandse 
besigheidslui; hy het selfs wysi
gings kon afding t.o.v. die inter
nasionale goudbeleid, en dit alles 
sonder om sy aanvanklike 
belastingverminderings ingry
pend te wysig. 

KREDIETE 

1 Nouer samewerking tussen 
H.N.P. en A.P. 

2 Grotcr vriendskap tussen 
V.P. en H.N.P. 

3 Ophcffing van verbod op 
A.B. en O.B. 

4 Ondersock na diskriminasie 
teen Afrikaners in Spoor
wcgdiens. 

5 Amnestic aan ,.Oorlogsmis
dadigers" en politieke ge
vangencs. 

6 Beeindlglng va n dubbel
medium-onderrlg. 

7 Simpatieke houding teen 
Afrikaanse kulturcle orga
nisasies en kerke. 

DEBIETE 

1 Nog nie op ,speaking terms" 
met O.B. 

2 Veto A.P.-kandidate op 
grond van O.B.-Jidma.atskap. 

3 Dreigement van vervolging 
van O.B.-lciers op klag van 
skakeling met Duitsland. 

4 Skinderveldtogtc teen O.B.
Ieiding. 

5 Belangrike staatsdokumente 
nog in hande van Harry 
Lawrence. 

6 Dissosiasie 
beleid. 

met c.~.o.-

IV.- INTERNASIONAAL 

Hoewel die oorgci:rfde las van 
hoe lewenskoste gctors moet 
word, en daarby 'n addisioncle 
debiet van streng<' invocrbchcer 
gcvocg word, oortref die rege
ringskredictc, wat hierdie pos 
betrcf, ongctwyfeld die debiete, 
vera! as die geiirfde items buite 
rekening gclaat word. 

KREDIETE 

1 Manmocdige hooding op 
V.V.O. en oorwinning oor 
Indle. 

DEBIETE 

1 \Vantroue oor Suid-Afrika 
se rasscbcleid (geerf). 

2 Bcwerings van Naziisme. 

V. - STAATKUNDIG 
(b) RAS8EBELEID: Apartheid 

en Voogdyskap: 

KREDIETE 
Oeen. 

DEBIETE 
1 Prysgawe van 

keinse strewe. 

Die huldlge regering het aa.n 
Republl- bewlnd gekom hoo!sa.aklik met 

<Vervolg op bladsy 6 kol. 2) 
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Waarom die Stryd fsoos~ns ~esers j75-JARIGE GEE SY IND~UKKE 

E Sk • ~ 0 't S•en VAN DIE HUIDIGE WERELD n eur1ng r 
, Republikein", 

sk ryf: 
Stellenbosch , 

As Afrikaner en republikein 
wll ek ult my hart dankie se 
aan Die O.B. vir die eerlike re
publikcinse Ieiding wat die blad 
gee. Dit Is ons lot om In 'n tyd 
te lcef wanneer 'n Afrlkaanse 
Ieier ons nasionaliste se rcpu
blikcinse ldeaal in Londen gaan 
verengcls het - en dit om die 
Britse Ryk te bebou! 

Ek wil probcer om nie bitter 
te word nie, maar dit is darem 
bale swaar om daaraan te dink 
dat 'n D. F. Malan <van wie 
ons geleer is om so bale te ver
wag> in Londen geswig het voor 
die Engclsc diplomate en daar 
in die Britsc Ncs ons nasionale 
rcpubliek verloen het vir 'n 
Engelse rcpubliek, dit is vir 'n 
republiek blnne die Brltsc 
Statcbond, m.a.w. vir 'n REPU
BLIEK met beboud van die 
BRITSE KONNEKSIE! 

Maar dit Is dubbeld swaar 
om daaraan te dink dat dr. 
Malan dit gedoen het om die 
Brltse Ryk van verbrokkeling 
te help red. Om te verhoed dat 
Iande van die Britse Statebond 
nasionale republic'ke buite die 
Statebond word, was dr. Malan 
voorperd op die konferensie om 
vir hulle die ,reg" te ,gee om 
Engelse republieke te word. En 
boonop het dr. Malan hierdie 
sg. ,reg" in Suid-Afrika kom 
aanprys terwyl by Icier bly van 
mcnse wat 'n nasionale repu
bllek nastreef. 

Ek se dis swaar om aan bier
die dinge te dink sonder om bit
ter te word. 

Die O.B. is reg: dr. Malan bet 
Brits geword. Soos hy dit self 
uitdruk - die Empire het beslag 
ge14i op sy gees. En die kon
gresse van die ou Gesuiwerdc 
Nasionale Party was ook reg: 
dr. Malan moes nooit oorsee 
gegaan het nie. Die O.B. doen 
reg om te pleit sonder ophou 
en sonder aansien des persoons 
vir die nasionale republiek -
die enigste ldeaal van die Afri
kanervolk. 

Daar is twee sake wat ek voe: 
bale pertinent onder die aandag 
van die volk gebring moet word 
omdat dlt te doen het met eer
likheid en mot iewe in ons open
bare lewe. 

Nommer een. I n die li,g van 
dr. Malan se pro-Brltse bcleid 
van 1949 verrys die volgende 
vrae: Waarom bet dr. Malan nie 
in 1933 saam met wyle genl. 
H ertzog gcsmelt nie? Waarom 
het die sg. Gesuiwerde Nasio
nale Party destyds genl. Hert
zog se naslonalisme verdag ge
maak en geskimp op sy soge
naamde Brltsgesindheid? Waar
om het dr. Malan in 1933 die 

Wat was dr. Malan se moticwe 
in 1933? 

Nommer twee. Ek onthou 
goed dat dr. Malan ons Afrika
ners geskeur bet in 1941 omdat, 
soos hy beweer hct, die O.B. op 
sy party se terreln gekom het 
toe die O.B. 'n naslonale repu
bliek bcpleit het in die bekende 
pamflct cen van 1941. In 1941 
skeur dr. Malan die volk oor 
dieselfde republiek wat hy in 
1949 in Londen vcrlocn. 

Is dit eerlik? 
'n Laaste saak. Indien die 

volk en by name die Afrikaners 
in die H.N.P. hierdie optredes 
van dr. Malan sonder protes 
aanvaar en sodoende goedkeur 
dan gee ck die O.B. op nog 'n 
punt gelyk. Dan is dit nood
saaklik dat ons volk 'n nuwe 
lewensbcskouing moet aanvaar 
waarin ecrlikheid en beginscl
vastbeid as deugde geken sal 
word. 

VERSKONING 
Jeughoofkommandant Ben 

P ienaar, Bcvelvoercnde Bocrc
jeug-offisicr van Gebicd A. 
skryf:-

Ruiterlik wil ek biermer 
nederig om vcrskoning vra aan 
aile ouers en plaaslike leraar.s 
waar onder my Ieiding en onder 
besondere omstandighedc 'n 
Boerejeug-offislerslaer in die 
Pinkstertyd op 4 en 5 Junic te 
Stellenbosch gchou was. Ons 
Boerejeug is kcnnelik bewus 
van die ernstige taak wat icdcre 
Christen vandag en van oudshcr 
,_r, aile dae van ons mcnse
bcstaan, ons voor die deur wag. 
En dis daarom dat die inspiras:c 
van die Pinkstcrfceste vir o~, 
'n diepc betckcnis het en 'n on
dcrvinding inhou wat ons nie wil 
verbcul" nie. 

Nietemin wil ons dit aan be
langstellendes meld dat ons in 
ons swakheid ook daarvoor pro
beer vergoed bet deur ons eie 
een..,..udige dog indrukwekkende 
diens Ieder aand te hou - daa1 
in die veld, digby die natuur en 
ons Skeooer. Maar vir die e-e
mis, sclfs vir twcc dae uit ons 
familiekring en gemeentelike 
samekoms waar my Bocrejcug· 
offisiere mecr as hul pick vol
staan, kan daar kwalik voor ver
goed word. 

Kommuniste 
Neem Kerk Oor 

volk gcskeur omdat genl. Hert- Die Kommunistiese regering 
zog dan ,sy-kouse" sou aange- in Tsjeggo-Siowakye bd aange
trek het as hy, wat dr. Malan kondig dat die staat die kerk 
is, in 1949 deur sy eie sowel as sal oornecm. Dit is gedoen ten 
die Londense koerante gehuldig spyte van die protes van die 
word as die ,redder van die Katolieke kerk. Die reg van die 
Empire" - 'n onderskeidlng Vatikaan om hom met hierdie 
wat selfs ,gcnl. Hertzog nooit te saak in te meng, is ook deur 
beurt geval bet nie! Waarvoor die Kommuniste verwerp. 
het die Gesuiwcrde Nasionale Gedurende die afgelope maan
Party dan gestry sedert 1933 as de is hcrhaaldelik aangekondig 
dr. Malan in 1949 'n Engelse dat Katolicke pricsters in die 
republiek met oorsprong in tronk gegooi is omdat hulle 
Londen beplclt? teen die Kommuniste werk. 

BESKERM! 
BRAND-Assuronsle by-

. . C A IIII...IT A .. £ 
• Jiltii\iJi 1 t3i!l. 

SUID-AFRIKAANSE NASIONALI! 
TRUST EN ASSURANSIE HPY., BPK. 

TUII:e dwandenr cDe UD.Ie. 

Tweeslagtige 
Onthulling 

Van Monument 
Mnr. P . W . Kloppen, Robertson , 

skryf: 

Toe wyle genl. Botha Eerstc 
Minister was het hy dit in sy 
dag goedgedink om Dingaans
dag op Paardckraal op staats
koste t.e vier. Sy daad is egtcr 
daar ontbloot dcur die sing van 
,,Tipperary" en ,Keep the H ome 
Fires Burning." Terloops die 
nasionaliste van destyds het ge
weicr om die fees by te woon. 

Die Eerste Minister van van
dag gaan ook die Voortrekker
Monument op staatskoste ont
hul. Maar hy is nie 'n republi
kein van die Voortrekkersoort 
nie: hy 'is 'n Empirc-republikein 
van Joseph Chamberlain sc· 
soort. Nou kan hy die , K in!" 
daar na hartelus laat sing net 
soos ,.Keep the Home Fires 
Burning" destyds op genl. Botha 
se staatsfecs gesing is. Maar 
ons Eerstc Minister mag nie op 
sy fees die Transvaalse Yolks
lied Dat Vrye Volk of selfs 
Die Stem Jaat sing nie. Dit sal 
huigelary wees. 

Die vraag is nou: wat is die 
verskil tusscn die twcc genoem
de EE-r&tt- :\finisten. wat as poli
t iek e leiers teen mekaar gcstaan 
het? 

En is die O.B.-rcpublikeine 
van die cgtc Voortrekkcr-soort 
nie geroepe om liefs van dr. 
Malan sc fecsdag 'n dag van 
verootmocdiging en gcbcd te 
maak nie? 

Algaande word ek mcer en 
mecr oortuig dat die Ossewa
brandwag vandag die pick ln
necm wat die Nasionale Party 
in 1912 ingeneem het. Die 
H.N.P. van vandag vul die pick 
van die Sappc van 1912 en die 
Verenigde Party van vandag 
staan in die pick van die 
Unioniste van dcstyds. Selfs die 
tocnadering tusscn die H.N.P. 
en die V.P. vandag vocr mens 
tcrug na die destydse eenwor
ding van die Sappe en die 
Unioniste. 

As hierdie mense die Voor
trckker-Monumcnt gaan onthul 
in die taal van die Voortrekkcrs 
se vcrowcraar dan mag die O.B. 
aan sodanige onthulling tog 
gcen dee! hC nie. 

i\fnr. J a n H nmE-r, Som erset -\\'es, 
skryf : 

Ek is elntlik nie mecr 'n kos
kuiken nie, maar al 715 jarc in 
hierdie gckkc wercld, waarin 
Waarbeid 'n ,verboten" artikel 
is, en woorde 'n gerieflikc skuif
meul geword is. 'n Drankhan
dclaar bet eendag drie bottel 
dop, met die etiket ,Apostle 
Brandy" beplak; ek wys hom 
daarop en hy se: , D ie mensc 
drink mos die label". Ons vind 
hicrvan aldag voorbeelde: 

DIE WESTERSE BESK A
WING ~'l 

Aan die v rugte ken ons die 
boom. H ier is ons diamante en 
goudvelde, ons taal, republieke 
- weg geskaaf en 26,000 vrouc 
as skaafscl vernlctig. K rugeris
mc en die Westcrsc beskawing, 
hlcr deur Van Ricbecck gcplant, 
moes verwoes word - snaaksc 
gedocnte, ne! Die ,.beskawing" 
bier het onder drie letters begin 
- ,Bible (sendelingc), Brandy 
en Bullets". - N.B. hoc ons be
skaaf is - daar bly byna niks 
oor nie! 

Wat die Westc betref, daar 
bet hulle so onder mekaar ge
skaaf - dat 'n moordkuil 'n 
grap daar is. Dis die broeiplek 
van barbarisme, paganisme en 

K9S 

. 
'··· .·.·· ... 
. ·.· :.·.: .· .. 
··:·<:::=~::._: 

·.: ·:· .... 

na di, 

SKEEB 

Hou daardie fris gevoel 
na die skeer !anger
bring K .W.V.-Eau de 
Cologne aan sodra u 
geskcer bet. D it is uit
stekend vir gevoelige 
ve!Je, en u sal hou van 
sy verfrissende prikke
ling ! 

KWV 
·Eau de Cologne 

PRODUJC VAN SUID-AFIUKA 

Enlpte Suid-Afrikaanse Distribuecr· 
ders : H . I. Niehaus (Edms.) Bcperk, 
Posbus 2108, Kaapstad. Posbus 

4883, I ohannesbura. 

<Behalwe dat dit 'n staats
funksie sal wees waarop die 
.. gclyke regte" van die ,twee 
c;cksics" gewaarborg sal word, 
is dit nog nie bckend of ,God 
Save the King" daar gespeel sal 
word en die Union Jack daar 
sal wappcr nie. Di.t sou in elk 
gcval beter wees dat die volk 
vroegtydig teen sulke gebcurlik
hede bcswaar maak as die rc
publikeinse deel later sal .moet 
besluit om weg te bly en die 
huldiging van ons Voortrekkers 
aan vrecmdelinge oor te laat. 
Per slot van sake is dit 'n bit
tere ironic dat ons 'n Afrikaanse 
fees onder 'n ,Smcltcr-bewind" 
in 1938 gcvier het, terwyl ons 
blykbaar nou onder 'n Nasiona-
le bewlnd opgeroep word om 'n • 
,dubbclmcdlum"-fees tc vier.- 1 

Red.) ' 

H ulle toot in ons blad 
adverteer, het die 
eerste aampraak op 
ons geld! 

Warm Water Op 
Treine 1 BESTEL ALTYD ALLE 

nihilisme, 'n soort likwidasie, 
onbepcrk. Helaas, die voorpoorte 
van die He! en onmensllk heid is 
bercik. Onenighcid Is bulle 
hoogstc doc! en strewc - waar
heen? 

DE~IOKRASIE'! 

Daardic veelkoppigc monster 
is 'n kwaksalwersmiddcl en laat 
'n mens dink aan Esopus en die 
waarheid. Hoc demokrasic vir 
'n kapitalistiesc wereld kan be
staan wcct Joos alJcen sekcr net 
as 'n gcrietlikc potdeksel. ,.Com
parisons nrc odious", maar dis 
demokrasic se kos. (Graag sou 
ek die bock .,Modern Democra
cy" deur Lord Bryce te lese wou 
kry). Demokrasie is maar 'n 
ander naam vir Diktator. 

REPUBLIEK 

Daardie ,Sovereign Indcpcn
dance- 20 Bob Freedom" is mos 
nie 'n staat nie - dis 'n sim
bool? Maar wat is daar nou 
cintlik verkcerd met 'n Rcpu
bliek? Die twee grootste en 
sterkste moondhede is dan Re
publieke, en hct die Wercldoor
log gewen. 

:\IENSEREGTE 
BERG? 

~"EUREN-

Die vraag is immers - wat 
is REG en vir watter MENSE? 

(vervolg op bladsy 6, kolom 3) 

Heterl~rllnl' Junnte \'ennf'Uien . 

st~ere !Uanlikheid ka n u ook 
verkry 

Skryf aan : 
Die Hef··r· instltuut van Gesondheld en 
Liggaamsontwikkeling, Posbu1 3494, 

K!utpstad. 

Stuur asseblleC nndere besonderhede In 
verband mel u kursu•se. 

Naam {Mnr./Mev./ MtJ.) .. .; .. ..... .. 

Adres: 

Ouderdom: 
0. B. 2:1/:1/49. 

1\lnr. P . 0 . Sauer (:\linister 
van Vervoer ) bet in die senaat 
in die vooruits ig gestel dat 
hooflyntrc ine van w arm water 
voorsien ga~n word. 

• KANTOORBENODIGDHEDE 

'n Proefneming is met 'n 
warrnwatertoestel op ~n rytuig 
gedoen. Dit was bevredlgend., 
P roefneminge sa l nou m et 'n 
hele trein redoen word. 'n Hele 
k lomp nuwe rytule wat ta ns 
gemaak word en bestel Is, bet 
warrnwatertoesteUe. 

• KANTOORMEUBELS 
• SKRYFBEIIOEITES 

BY 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Teletoon Z-1011 Groote Kerkcebou KAAPSTAD 

t -
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DOODBERIG Regering Se 
Politieke Boeke 

lndien die puhliek 
op die galerye die toe
sprake wat Donderdag
aand in die volksraad 

LIGSINNIGHEID BRINK. - George, oorlede op "' 
pl&M, Botllerskop, Mouelbaal, In die 
ouderdom van 72 jaar. D•ep betreur 
~eur IY esgenote, twee klnders, austell 
en broera. Namens ay Camlllelede, ay 
ouster en awaer, K. en F. Robntaon, 
Klelnfonteln, George, 8 16/lB. 

ALGEMEEN 
ORATIS I'R\.SL\.'S 

Vir •n gratis pry•lya van var< 
Goewermentsgesertlfio«rde Groente
saad akryv.·e aan Kan~o Saadkwtkt..,., 
Posbus 107, Oudtahoorn. 8.16/ TK. 

BOERMEEL 
BOERliEEL op ~n• bekende steen· 

meute cemaal, :.t/7 per 100 lb.; 
geaJne meel, 24 '9. wllbrood.meet, 2616 
en meelblom, 28/ 1; plua baDkkommtaate 
per 100 lb. sak. KM.B. - lJIMion 

<vervolg van bladsy 4, kol. 5) 
die strydkrcct: ,Red blank Suid
Afrika!" Apartheid van die 
verskeic rassegrocpe was die 
verkondigde beleid - ook by die 
laterc provinsiale elcksies. Dog, 
nog voor, nog na die eleksies, is 
die konkrete inhoud van soda
nige beleid deur die H.N.P. 
geformulcer. Dit moet aange
merk word as 'n beLngrike 
debiet. Sporadiese, nie-amptelike 
mening&uitings was daar wei, en 
slagsprt>uke in oon•loed, maar 
dit is wa.ardelose munt. Die 
konkrcte kristallisasic van die 
beleid bet ek opsommend pro
beer gee in die ,balansstaat" 
onder pos IT. Die ,belofte"
itcms (7, 8 en 9> hoort strcng 
gcsproke eintlik aan die deblet
kant. As ,.goodwill' bet ek dit 
egtcr op kredictkant gepos. 

afgesteek is na aanleiding van ,die iuvoerheheer en die Uni~ be ekonomiese 
posisie, as basis moes neem vir die manier waarop die Unie se ekono· 
miese moeilikhede aangepak sal word, dan ~ou hull~ gewanhoop bet oot• die 
moontlikheid dat die ekonomiese ewewig weer her!'ltel sal kan word, want 
ten spyte van hierdie ernstige vraagstuk, kon ·dit> meeste lede niks meer 
tot die dehat hydra as stuitlikhed~·, verwytt> en poging~:; om partyvoordeel 
te hehaal nie. 

Store, Ellm, K.P. 

dESERTIFISEERDE 
GROENrESAAD 

T.X. 

Chanttnay-wortell 8/·: Detrult·beet 
1/-; Blaarslaal 17/6; Spltskopkool 8/· 
per pond, posvry. Verkry volledlge 
pryalya van Premltn, P.K. Schoemo.ns
hoek, Oudtshoorn. 6-4TK 

SAAD 
Goev.·ermentsgeserttctseerde ~:mente-

aaa<l: Chantenay wortel 6 '6. Detroit 
en Eglptiese Plat Beet 716 poo;vry. 
Oreenreast Saaderte (handuJt~eooek) 
1/- lb. £6 lOs. 200 lb. sak. Harrlcot 
bone £4 lOs. v.o.a. Oudtshoorn. I(Bngo 
Saadkwekers, l'oabus 107, Oucttahoorn. 

18/:S/TK. 

TE NEGATIEF 

By die gebrek nan konkreet-
::\IEDISTh"E heoid en helderht>id kom m.i. nog 

BLY .JONK. Cryahaarwon<ler vetras 'n ander belangrike debiet-item, 
die w~reld. Herstel gryahare tot 
natuurllke kleur, verwydcr ski!Cers, nl. die ontakh·olle bantering van 
ens., or geld tcruc. Gecn kleurotor. •lie vraagstuk, dcur steeds met 
$/· per bottel poavry. Geld met b~stel-
llna. Kwale. slektes bthandel. - die negatiewc te begin (staking 
~~:~·:~.lddela, :;_?;,b3i 21:JJic van skoolvoeding en beurse) en 

dit> positiewe slt>gs in belofte te 
1\'t'l'. Dit gee a ileen nanleiding 
tot opsweping, agit sie en wan
troue. Daarby bring sells die 
kredietitems geen beeld van 
konsekwente beleid nie, en bied 

MEUBELS 
MEUBEU!. - Beter m~ubels teer. 

bllllker pryee. Babawaentjles, stool· 
karretJiea, drtewlele, llnoleume, tapyte 
en1., ook allyd In voorraad. Geer 
Katalogua. Meld waarin u belangstel 
- VJSSER-.MEUBELS, Langatraat 291 
K-.petad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemdr 

Radlo-lnsenleura, Staslewes. PAROW. 
nrkoop en berate! Radlo'a tn Elektrl••• 
Toeetelle. Oereglstreerde Elektrlsltelta 
aanoemera. Foon 9·84311. 

TE KOOP 
AL.<I.,TIAN· IIONDJIE" ult knmplorn 

stamboekouer». 4 1.1, mntl<'lde ou<l 
Kwaal tn waak•-aam. Reuntjle 
£5/:S/·, tertes £313•. - ZHmnn. 
Robertson. TKI30 3 

i\1les tesame nog nie cers die 
begin van 'n werldik kragtige 
:lpartheidsgedagte nie. 

Met sy hcrroeping van die 
Tndierwctgcwing t.o.v. vcrteen
woordiging in blanke bestuurs
llggame hct die Minister van 
Binnelandsc Sake 'n betreklik 
ma.klike taak gehad, dcurdat die 
maatrc(•ls ten gevolge van In
iHirverset nie in wcrking was 

OI!DBOOGDE VRUOTF.. - Barry· nic. Sou hy dit kon docn as die 
merk ce4roogde vrugte poegeld betaat~ posisic anders was? \Verklik 
ta Uale, In II en 10 pond-klaales. Appel· 
riDp 8-Dtamant, 2/1: Perskes, s ·ofwaardig was die poging van 
DJ&maat, 2/1; Pere, 3-Dtamant, 2/1 'lie Eerste Minister om die hclc 
Vye, f·Dtamaot, 2/3; Prulmedante. 
aoteo. 1/l'>i: Roeyne. 3-Dtamant. rassevraagstuk bo die partypoli
lO'>id.; Troa·RQ8Yne, • ·Diamant, 1/S; tick te stcl. Dit moet as 'n 
Olr.lrerneute, 2/3; Amandela, 1/9; per 
pond. Volledlge Pryalya verkrycb&ar sterk krcdict gestel word. 
nn Robertaon-Handelaverenlgtng, Poe Wat r .!t!lt'·aangeleoenthede be-
bua T, Robert.lon. 24/\1/TR 

- tref bet die regering, alles in 
GllSUIKEilDE ' 'BUOTF.. - Barry aanmeorking genome, die geerfde 

merit ruulkercle vru~te, 11/6 per le# 
1 pond-pakkle!l ot 8/3 per 5 pond· ·tebiet bait> weinig veorander. H y 
klaale, poageld betaald In Unte. Kon '!al in tlit> oorblywt>nde vyf jaar 
tant met bestelllng. One atuur 00~ 
ceeutkerde en gedroogde vrugte ter nog ulters bale moet doen, a!! 
~!::': -:"'ao~~=~~=d~nv;~~~~,::;•~;l by llit van 'n debiet na 'n 
Dte Robertson-H&Ddelaverenlctn~. Pne kredit>t}>OS w il Om!lkep. 
ltu T, RoberUOIL 24/1; r'r'R 

SOUT 
BOUT vtr da<lellke aflewerlng Jr. 

~~~~. ~:tian ~!an~::f"~ra 0~k ·~ 
mendellke oodeuteunlog deur van m) 
eout te beatel. Speslale Al 80/·: 
Bneeuwlt No. 1 70/-: Wit No. ? 
&01· per ton vrygelaal. Soutwerk• 
tevredenbeld l"•waarbor~r. Adrea · 
K...,4te. He•. llfart.le Venter, Po11aJ. 
No. Xf, Arbeldaloon, Bloemfontein. 

,19/1/T:P 

G. A. FICHARDT 
Bpk. 

HANDELAARS 
BLOEMFONTEIN 

PLUIMVEE 
nte Belle Flnna om o PLtrli\f\'EE, 
EIERS en andu PBODUKTE a&D 

._ etour Is: 

<SLOT VOLGl 

SAME.SWE.RING 
IN FRANKRYK 
Die Franse polisie bet die na

weck 'n sameswering ontdek om 
die Franse regering omver te 
gool. Onder die sestien personc 
wat in hegtenis geneem is, is ook 
volgclinge van De Gaulle. Die 
Scmtrale komitcc van die De 
Gaullc-beweging ontken egter 
enige deelname aan die komplot 
en verleen hulle stcun aan die 
polisic. 

Die dcbat is ingclui deur die 
Minister van Ekonomiese Sa.ke 
wat 80 minute lank die ekono
miese posisie en invoerbeheer 
verduidelik bet. Ten spyte van 
die objcktiewe manier waarop 
mnr. Louw sy tocspraak gelc
wer het, bet die opposisie gedu
rig gesit en giggcl, geklike op
merkings gcmaak en die spot 
gedryf, Dit was duidelik dat 
bulle te rdee van hul kanse ge
bruik gaan ma.ak om sovt>cl 

75-Jarige Se 
lndrukke 

<vcrvolg van bladsy 5, kol. til 
Die TOP DOG sc reg oor die 
UNDER DOG? Uit die gruwcl
kamcr van die WESTE - waar 
die REGTE MENSE, met drank 
en wraak-deurdrenkte brcine, 
word die ecn na die ander 
Fiasco gcborc die VET 
VROUE-organisasie; ook 'n op
drifsel van magtclose dwaasheid. 
Ag en daardie rommC'lkamer 
van \Vestminstcr - waar die 
gruwelstuk bcdrog - STEM
REG uitgebroci het - om ver
dccldheid te saai en burgcroor
log tc bestendig - ten koste van 
landsbelange en voordecl van die 
kapitaliste. Gclykstelling en :;e
lykc regte in 'n wereld van on
reg en diffcrensiaslc, wat 'n 
raaisel? 

EWOLUSIE 

Snaaksc woord - DEwolusie 
Die kofficmoer sak af en 

word vermcng met die bostaan
de afsakscl wat die groot 
meerderhcid van die mensapc 
uitmaak - die skrikbceld van 
die toekoms. 

·JUODERN 

Wat nou is, was mos alreeds 
gcwees die ma.an vernietig 
deur sy atoommensc, 'n narc 
bceld van wat was. Die Mens? 
in die nuwe wereld, wat niks 
anders as die oue is nie, net oor
gepleistcr en gevcrf- met 'n leo 
maag - wat deur hongersnood 
bcdreig word - die siellosc 
mens, wat mammon as koning 
vcrccr. 

Waar het Jannic Smuts ons 
arme volkie been gcvoer - die 
poorte van ondergang staan wyd 
ope, en ons rate! die ekonomiest' 
kettings, en word deur bog
praatjies van koers gebring. 
Koos was SondagmOre ecrste 
kla.ar. Vroutjie: ,Ou man ~al 

jy Jannie (wat van niks andcrs 
as 'n driewiel praat) saam met 
jou nccm?" 

Koos stem in en necm sy 
wandelstok - by die eerste win
kcl merk by 'n driewiel - me~
ecns gee hy Jannie die stok om 
te ry - tot hy by die gevaar 
verby was. 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(Edml.) Bpk. &RILLE 

MOBEHABI!t <P•llu UNl N--. 

···················-
~ Adverteerders lwu 

daarvan dat u mel
ding moet maak 
van hul adt'erten· 

Brtnc u ooprta ee Yoonkrtf vtr brUle oa oaa. 
GOEIE WEBB: TEEN sn.r.un: PBYSIC. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan. KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
sie in ,Dle O.B." 11eeoe1r ... ol eiD7f om BeeoDderbede. 

-·~·~·~·~·~·~·--·~·~·--·~·-·~ ......... ----~ I ~------~--------~~--------------~~------------~~~' 

moontlik(' ,·oordeel uit die Unie 
se ekonomit'se ellende te haal 
deur die rt'gt>ring in onguns te 
bring. Toe hulle kans aanbreek, 
het bulle dan ook getoon tot 
watter laagtepunt 'n debat ge
voer kan word oor 'n groot 
vraagstuk. Hulle hct nie ver
dcr gckom as om honend tc 
praat dat die Unic nou op 'n 
skraal dit:ct is waarmce kastcr
olic gepaard gaan. Die ccn spre
ker na die andcr het slim 
woordspclingc met hierdie twc-c 
gedag:tes gemaak. Onder hullc 
is mannc soos mnrc. A. E. 
Robinson, J. H. Russel, en F. 
Waring. 

,NOU LAG IIULLE" 

Uitgciok deur die V.P. het die 
H.N.P.-lede ook nic op hullc laat 
wag nie en die debat het 'n dra
matiese hoogtepunt bereik toe 
dr. A. J. R. van Rbijn die oppo
sisie daarvan beskuldig dat hulle 
die ckonomiese mocilikhede wil 
gebruik om weer die land tc rc
geer deur die regcreing in on
guns tc laat verval. Hy hct ook 
vcrwys na hul houding enkclc 
jarc gclede toe 'n goudlcning 
aan Engcland gcmaak is. Toe 
was hulle gcsigte ernstig en 
hulle was bckommcrd, maar nou 
dat die Minister 'n saak van 
lewcnsbclang vir Suid-Afrika 
bespreck, nou lag hulle. 

D r. Van Rhijn, wat 'n bf>son
dt'r 11terk &tt>m bet, se to('sprnak 
is bt'groet met 'n koor van !ltuit
like u itroeope van ,Hardt>r, bar-

der!'' en ten &pyte van sy harde 
.,tern en die beroep van die \'oor
Kitter om orde, was hy dikwels 
onhoorba.ar HOos hy uitgejou en 
toeogeskrec is. 

~ET SO 

En toe mnr. Hamilton Russel 
(V.P.> opstaan om te praat en 
honcnd praat van dio kastcrolie 
en skra.alkos waarop die Unie 
sal moet lee!, was dit weer die 
beurt van die regeringslede om 
hom uit tc jou en dr. Van Rhijn 
het sclfs op 'n punt van orde 
gevra dnt die lid harder moet 
praat! 

\'an \t>rskt'ie kantt' is daar 
tt>leurstt>lling• uitgespreek oor 
die pt>il van die debat wanneer 
so 'n ern&tige vraagstuk be
spreek word. Onder hulle is dr. 
N. Diederichs wat die opposisie 
beskuldig hct dat hullc uit die 
nood van die volk politiekc munt 
wil slaan, asook dr. Jan Steyn 
(A.P. > wat hom uitgelaat hct oor 
die han!'lworscry. Ook mnr. D. 
J. Mostcrt het sy teleurstelling 
uitgesprcek oor die peil van die 
debat tcrwyl so 'n crnstige saak 
bcsprcd< word. 

En dun vra die man op straat 
en die boer op s;r plans wat nie 
die kans kry om die volksraad 
in "Y werklike kleure te sien 
"nie: \\'uarom word ons vraag
stukke nie opgelos nie? Hy 11al 
dit• antwoord vind no; by 'n paar 
tlebatte van die \'Oikuaad kun 
bywoon. 

Swaar Toets Vir Min. Strydom 
<vervolg van bladsy 3, l<OI. 5) 

uit die vcrkicsing gekom het. 
Met 'n cnkcic vingergcbaar is 
hy met 'n junior-status binnc die 
kabinet bcklce, en gcen protes 
van sy kant l<on iets daaraan 
vcrmag nie. Die hoofleier voer 
Jie hoog .. te geo;ug t>n wut by se 
word part~ belt.>id. 

'N TROOS 
Dit mag 'n troos wccs om tc 

weet dat daar nog duisende rc
publikeine binne die H.N.P. is 
wat glo aan afskeiding van die 
Britsc Ryk, dit mag ook 'n troos 
wees om te weet dat 'n man 
van die l<alibcr van mnr. Stry
dom daardie ideaal in sy hart 
koestcr, maar mnr. Strydom sal 
nie lank toegelaat kan word om 
teen sy hoofleier sc bcleid uitla
tings tc doen nic, \'t>rul nie wan
neer sy eit' koerant die hoofleier 
se stan<lpunt moet goedpraat en 
kritiek op sy belt'id moet stil
maak nie. 

OORS,\AK \'.\N KOl\UIER 
Mnr. Strydom mag sy volgc

lingc intussen troos met die idee 
dat ons ,stap vi~ stap" na ons 
eindideaal bewccg, maar die ge
skiedenis bet gl'lt'er dat 'n nasio
nale hart op 'n impniale pad 
by dit' verket'rde bestt>mming 
uitkom. En dit is juis ons groot
stc kommer op die oomblik, 
want hoewel ons binne die O.B. 
die gcrusstelling hct dat daar 
'n nasionale rcgcring aan be
wind Is wat die welvaart van 
Suid-Afrika vooropstel, soos vcr
lcde week in ons blad beklem
toon, het ons ann die andt>rkant 
ook die pynlike sekerheid dat 
die nasionale benind deur die 
optrt>de van die Eerste 1\llnister 
nou op 'n Britse spoor gewerp 

is. \Vannecr ons by monde van 
ons Eerste Minister voor die 
wereid bely dat ons ,binne die 
Stutt>bond WIL bly, selfs al 
word Suid-Afri.ka 'n rt>publiek", 
dan is ons op die Britsc spoor 
gegooi en beywcr ons ons vir 
die belangc van Brittanje en die 
instundhouding van sy Ryk, soos 
dr. Malan erken bet in sy toe
apraak wanrin hy gcwag ge
maak het van die skade wat 
vera! Brittanje op handelsgebicd 
sou gely hct indien Indic uit die 
Ryk sou trcl'. 

UG GESIEN 

Daarom vrees ons dat min. 
Strydom met al sy mooi ideale 
van 'n ,cindbestemming" ,onaf
hanklik van enige ander nasie" 
nerens sal kom solank die par
ty waaraan hy bchoort weens 
die standpunt van sy hoofleier 
die draer van moderne Britse 
imperialisme geword het in ge
volge 'n bcsoek van cne sir Per
cival Lcisching wat die hoof
Icier ,die Jig laat sien het", soos 
genl. Smuts dit triomfantelik 
beskryf. 

Die verlt>de h et gt>toon dat 
hardt' rt'publikeine later ver
klaar bet dat bulle ,nooit Wt't'r 
vir 'n republiek sal ,·eg nie", eon 
dat bulle selfs rt>publikeine R't'
skiet ht>t, wanneer hul hootleier 
op die Britse l'ipoor van ,,kon
siliu'lie en samewerking met die 
Brit!le R3·k, wat nou 'n ander 
Ryk i!;", tereg gekom bet. 

Mnr. Strydom is bekend as 'n 
konsckwcntc Ieier - een van 
die konsckwentstcs in die party
politick - maar ons vrees sy 
volharding gaan aan 'n bale 
swaar toets ondcrwcrp word. 

• 
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W AT , VUURSLAG" 
BETEKEN 

VERJAARDAG
KETTING 

Hoe sou jy probcer om die 
koffiewater te laat kook as jy 
by die piekniekplt>k aankom en 
die vuurboutjies is tuis vugeet? 
Nou ontdek jy ct>rs wattt'lr groot 
gerief 'n el"nvoudige dosie vuur
boutjie!l ill en wnttl"r om!!lagtig
heid dit is om op 'n ander ma
nier 'n vlammt'tjie te kry. 

'n Manier wat algcmeen be
kend was by die Boesmans en 
ander ou volke was om 'n bar
de, droe, stokkic vinnig tusscn 
diehande heen en weer te rol . 
Die end van die stokkic pas in 
'n gaatjie wat in 'n sagte, droc, 
houtstomp gcmaak word. Om 
die gaatjie word fyn grassies en 
blaartjies gcpak, sodat die 
vonkics wat later uitslaan <as 
gevolg van die hittc wat afgc
gee word deur die draa! van die 
stokkic) dit aan die brand sal 
stcek. 

Die Voortrekkers hct soms in 
die veld vuurgemaak op hierdie 
manier en ook deur 'n bietjie 
kruit in 'n lappic tc rol en dit 
dan tussen twee klippe met 'n 
harde hou aan brand te slaan. 
In die huis het hulle egter die 
Tonteldoos gcbruik. 

VliURSTEEN 

Dit is 'n kokervormlgc koper 
pypie van omtrent 3 duim lank. 
Binne-in is droe Iinne lappies 
wat ons die tontcl noem. Aan 
die onderkant pas 'n koperprop
pie net mooi binne-in die pypie 
en word gebrulk om die tontel 
op te druk soos dit bo uitbrand. 
Hierdie proppie is met 'n ket
tinkie vas aan die koper dek
seltjie wat bo-op die pypie pas. 
Dan is daar nog die VuurbteE'n, 
'n ronde plat steen wat bo in 
die tonteldoos gcb6rc word, en 
die Vuurslng. Dit is 'n cier
vormige staalring. waarin die 4 
vingers van jou hand pas. Di<' 
vuurslag hang gewoonlik aan 
die ketting van die tondeldoos. 

Om 'n vlammetjie tc kry, 
word die Tontcldoos en Vuur
steen in die linkcrhand gehou, 
en met die regterhand word die 
Vuurslag dan teen die Vuur
steen gestryk sodat die vuur
vonke spat en op die Iappe val. 

NUUS UIT 
PRETORIA 

Uit Pretoria het ons berig 
ontvang dat die klomp hard be · 
sig is om reelings tc tref vir 'n 
braaivleis-aand wat die 4de 
Junie gehou sal word. D;e 
Boereseuns van Gezina is by ge
lecntheid van 'n vergad<'ring 
aangese om die aand vir die 
brandhout tc sorg. Vansclfspre
kend was die seuns bale trots 
om op die wyse ook hul bydrac 
tot. die byeenkoms tc !ewer. 

Onlangs is die vcldkorn('tskap 
deur die dogtcrs ultgenooi vir 'n 
uitstappie na die _Voortrekker
monumcnt. Die seuns hct dit 
terdec geniet. 

Hoewel hulle nic baie l<'de bet 
nie is die wat daar is besonder 
fluks. Die seuns is bly om te 
lees van ander veldkornetskappe 
en vera! om te verneem dat 
Kaapstad se Jcug so bedrywig 
is. Soos ons, wens bulle e~rter 
ook om nog meer van ander 
plekke te hoor. 

Die tontcl word nou aangeblaas 
totdat dit aan die brand is en 
dan word die pyp of vuurtjie 
aangesteek. 

Vanaf ongeveer 1845 het d!e 
Trekkers met vuurhoutjies k•n
nis gemaak, maar tot 1860 is die 
'fonteldoos en Vuurslag nog al
gcmeen gebruik. 

Verstaan julie nou waarom 
ons Jeugleier die naam VUUR
SLAG aan ons bladjie gegee 
bet? Hy wil \'Onke sien spat, 
vera! in hicrdie jaar wanneer 
ons gaan saamtrek by Pretoria. 
Kom Boerejeug! Aan die Brand! 

Hiervan 
En Daarvan 

RAPPORTE: Ons verwys na 
Boerejeug-Bevel J/ A 9/49 waar
in Veldkornette versoek word 
om bulle rapporte voor 7 Julie 
aan die Jeug-Hoofkommandant, 
Posbus 1411, Kaapstad gestuur 
moet word. Hlerdie bevel is 
slegs van 4>epassing op Gebied 
A. 

VUt.:R SLAG: Offisiere word 
versoek om so gou as moontlik 
in te teken op ons Offisiersblad, 
VUURSLAG. Deur te lank uit 
te stel, verloor hulle daardie be
langrike inligting wat nou aan 
ons verskaf word, deur middel 
van VUURSLAG. Skryf dade
lik aan: BOEREJEUG-HOOF
KW ARTIER, POSBUS 1059, 
PRETORIA. 

Hierdie maats het in die afge
lope week verjaar Ons wens 
bulle 'n bale gesei:inde en voor
spoedige lewensjaar toe. 

JUNIE 

2 Hester Reticf, Paarl. 
Pieter Gunter, Paarl. 
Maria Sharpe, Oudtshoorn. 

3 Ivan Vorster, Loxton. 
Alber tyn Smit, Malmesbury. 
Maria Vorster, Loxton. 
Erika SOhnge, Stellenboscb. 
William Morland, Fransch-

hoek. 
4 Hendrik de Beer, Kakamas. 

Dirk Wagener, Oudtshoorn. 
Annie Gcldcnh\t)ls, Fransch

hoek. 
Alma de Kock, Paarl. 

5 Arnoldecn Dempers, Heidel
berg, K.P. 

Andre Siebrits, Franscbboek. 
6 Rachel Hugo, Rawsonville. 
8 Marita Broodryk, Loxton. 

H oofk.wartier van 
Boerejeug Nou 

In Kaapstad 
Die Hoofkwartier van die 

Boerejeug is van Pretoria 
oorgeplaas na Kaapstad. 
Die nuwe adres is Posbus 
34 71, Kaapstad. Aile kor
respondensie moet dns 
,·oortaan bierbeen gerig 
word. Verdere aankondl
gings in verband hlennee 
sal later gedoen word. 

AAN. ALLE LESERS 
Baie Belangrik 

Ons wil graag vir elke persoon, kind of volwassene, 
wat in hierdie blad, DIE BOEREJEUG, belangstel en 'n 
gereelde Ieser daarvan is, vra om meegaande vormple dade
Uk in te vnl en aan ons terug te stuur. Ons neem hierdie 
stap in ons leser s se voordeel, die rede waarom bnlle later 
sal uitvind. 

As daar meer as een Ieser in 'n buls is, is een vonn 
vir so 'n boisgesin genoeg. 

Stuur dadelik die vonnpie, anders gaan jy dalk later 
spyt wees dat jy dit nie gedoen bet nie. 

AAN: 

Die R edakteur, 

,DIE BOEREJEUG," 

Posbos 1411, Kaapstad. 

Ek is 'n gereelde Ieser van ons blad, DIE BOERE

J EUG, en sal bly wees as u my naam vir rekord-doeleindes 

op n register plaas. 

VAN .............................................................. . 

VOORNAI\IE .................................................. .. 

ADRES ........................................................... . 

Ouderdom ................. . Datum ....................... . 

Ek is lid van die Boerejeng - JA/NEE 

'n Oop koevert met 'n ld.-seel sal genoeg wees. 

BRIE WE-KOLOM 
Posbus 1411, 

~STAD. 

8 Junie 1949. 

Beste Boerejeug-Maats, 

Baie dankie vir al die briefics 
wat ons hierdie week ontvang 
het. Ook wil ons die maats en 
vriende wat reeds bulle vorm
pies ingestuur het bcdank. Jonk 
en oud het van bulle laat boor. 
Ons hoop die ander sal ook nou 
opskud. Ons wil net daarop wys 
dat dit nie nodig is om 'n koe
vert en sei:H saam te stuur nie. 

FRANS MARAIS, ELANDS
KRAAL, P.K. HOMTINI, OOR 
GEORGE, skryf dat hy 12 jaar 
oud en reeds in std. 5 is. Hy 
help sy Pappie wanneer hy In 
die aand by die huis kom met 
al die werksaamhede op die 
plaas. Frans lees graag DIE 
BOEREJEUG en kan nie wag 
totdat hy die volgende uitgawe 
ontvang nie. Hy wil graag weet 
hoe die ander maats met d:e 
eksamens vorder en hoop dat 
bulle hoe punte sal behaal. <Dit 
is baie mooi van jou, Frans, om 
jou Pappie so mooi te help op 
die plaas. Ons voel sommer 
lekker as maats graag ons blad 
lees.-Red.) 

E. A. NEL, P.K. WILGEN
HOUTSDRIF, OOR UPING
TON, skryf dat bulle afdeling 
ook graag van bulle laat hoor. 
Veldkornet Nel skryf dat hulle 
gewoonlik baie moeilikhede in 
verband met vervoer na lacr
trekke ondervind, as gcvolg dat 
daar by bulle geen trein- of 
busdiens is nie. H'ulle woon 
maar gewoonlik die laertrekke 
van Upington by. Op bulle 
terugtog van die April-lacrtrck 
bet bulle by boofkomdt. Strauss 
aangedoen waar bulle sy moder
ne melkery besigtig het. 

VELDKORNET P. VAN DER 
WESTHUIZEN, van Pretoria 
bet aan ons geskryf dat bale 
van die name wat in die Ver
jaardagketting, van Pretoria, 
verskyn nie meer lede van DIE 
BOEREJEUG is nie. <Baie 
dankie vir die inligting Veldkor
net, die registers is al 'n bietjie 
verouderd en ons stel ondersocl< 
in.-Red.) 

NOORDEWIND, (Veldknt 
Van Rhyn) van Kanoneiland het 
aan ons 'n ber~ggie gestuur wat 
ons ook in hierdie uitgawc plaas. 

KOMMANDANT HITGE, van 
OUDTSHOORN vra of ons hom 

wat die mate om u middel is en 
die Jengte van die skouerband. 
Hoofkwartier beskik nie oor 'n 
voorraad nie, maar ons kan vir 
u di[ laat maak by 'n firma bier 
in d ie stad.-Red.> 

MAAT CORRIE MARAIS, 
ELANDSKRAAL, P.K. HOM
TIN!, bet vir ons 'n lekker koek
rcsep gestuur. Sy vertel verder 
hoc koud dit nou daar by bulle 
is en hoe lckkcr dit is wanneer 
hulle saans by die kaggelvuur 
'n lckl<er koppie tee geniet. 
<Bale dankie vir die rcsep, Cor
ric, ons plaas dlt elders op bier
die bladsy.- Rcd.) 

Volgendc week sal al die ek
samens darem seker al verby 
wecs, nie waar nle, maats. Laat 
ons van julie boor en laat weet 
hoe dit met die eksamens ge
gaan het. 

Boerejeug-groete, 

DIE BOEREJEUG-REDAKSIE. 

Resep 
<Ingestuur deur Maat Corrie 

Marais) 

KLAPPERKOEK 

Bt'no<lig<lhede: 

16 Koppie mcelblom, 
~ Koppic botter, 
1 Koppie suiker, 
~ Koppic melk, 
2 Teelepels bakpocier, 
\Vit van 3 ciers, 
1 Teelepel sout. 

Kilts botter en suiker tot 
room. Voeg die ander bestand
dele by, heel laaste die styf. 
geklitste eier. Bak in 'n middel
matige oond. Gooi die dec.g in 
twee gelyke dele in panne en 
bak in 'n mlddelmatige oond. 
Maak 'n klappcr-vusel en sit 
die tw<.'e koeke opmekaar wan
ncer dit koud is. Versler met 
vcrsicr-suikcr en strooi 'n Iagle 
klapper daaroor. 

Maats, dlt is 'n hcerlike koek, 
vera! by :mike l<oue aande om 
die vuur. 

miskien kan laat wcet waar 'n Besit u al 
mens ,Sam Brownes" in die 'n 
hande kan kry. (As u vir ons 
£2 lOs. stuur, sal ons sorg dat BOEREJEUG-

UNIFORM'! 
u een kry. U moet net meld ll.....------------1 

AANBE.VE.LINGS DAT 
BEHEE.R MOET BLY 

Die parlementere komitee wat ondersoek ingestel bet 
na die moontlike afsk affing van die noodregulasies, bet 
bevind dat prysbebeer, huurbeheer, oorlogstoelae, bebeer oor 
die losiesgeld wat bote lle en losiesbuise vra, bebeer oor 
steenkool, en bebee r oor \ 'oedsel nog jare gehandbaaf sal 
moet word. 

Ander maatreels wat die ko
mitee mcen nog van krag moet 
bly is die bebeer oor vlcis, be
beer oor koclkamers, opgaar van 
voorrade ens. Normaalweg moel:l 
die noodregulasies teen die mid
del van 1950 verval het, maar 
daar word gevoel dat baic van 
die regulasies nog lank na bier
die datum van krag sal moet 
bly. 

Sommige van die noodrcgula
sies sal waarskynlik in wetge
wing opgeneem word. Onder 
hierdie is die bepaling wat ,.t'r
bied dat meer as 20 persone \'er
gader. Hierdie bepaling word 
gebruik om agitasie onder na
turelle teen te gaan t>n sal waar-

skynlik by die Wet op Oproerige 
ByN•nkom'-te ingelyf word. 

Onder die wat aanbeveel is om 
geskrap te word is regulasies 
wat handel oor die rantsoene
ring van kunsmis en die bemar
king van droi.;vrugte beheer. 

BeRtUd<.'ring van die aanbeve
lings !Rat m<'ns tot die gevolg
tr<.'kking kom dat al die regula
Ri<.'s waaroor die mceste ontevre
dcnhcid ontstaan hct, nog van 
krag sal bly omdat toestande 
nog ver van normaal is. Daar 
bly dus heclwat propagandastof 
oor vir die huidige opposisiepar
ty, wat wanneer by aan bewind 
sal kom, die noodregering sal 
bly voortait aoos hy dit tot 1948 
ook maar gedoen bet. 
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Halwe Maatreels Teen 
Kommuniste Is Water 

M·oskouse Meule 

BELEID HERROEP 
Op NA BAlE SKADE 

Onderw}l die Minister van Justisie sy bes dot>n om tc verhoed dat 
die Kommuuistie!-le }larlementslid, Sam Kahn, in Transvaal naturellegehore 
toespreek , is die Kommunistiese persorgane besig om m die f elste taal 
gevoelem; teen die reger ing op te sweep, en word die verhod op vergade
rings in die noo rde juis vir die doe] uitgebuit. , Waarom is dit dat mnr. 
Kahn wut tallc vreedsame vergaderings in Kaapland tocspreek, skielik 
,gevaadik' worcl wannee t· hy die Transvaal binnegaan '!" vra die Kommunis-
tiese Guardian. ' 

,Of mnr. Swart dit bedoel of 
nie, hy is besig om 'n gcvoel 
van bittere verydeling en haat 
by die naturelle te !ant posvat 
- iets wat moet gebeur wan
neer hulle die reg van poli
tieke uitdrukking ontse word. 
Die klippe wat verlede Sondag 
gegool is, is maar die ecrste 
tekcns van die uitbarsting wat 
sal volg as die regering aanhou 
met hierdie taktiek," vervolg die 
blad. 

"Die :Saturellebe,·olking word 
na w .. nhoop gedryt . Agtervolg 
dcur paswt>tte, geboelie deur die 
polisie, verk oop aan tl if' bof're, 
met a t hul voorregte en regte 
weggeneem, hul vergader ings in 
die ban ge<locn, wa tter pad is 
daar vir bulle 001) intlien bulle 
hul griewe herstel wil h~? Na 
wa tter t oekoms kan bulle uit
slen in hierdie la nd va n bulle ?" 

,SLAWEMARK" 
Die blad het ook berlgte onder 

groot opskrifte van ,.J ohannes
burgse Slawemark" waarin die 

Kommunis 
Provinsiale 

Vir 
Raad 

Die Kommunistiese Party het 
'n kandidaat in die veld gestoot 
vir d ie aanstaande verldc:.ing 
van NaturclleverteenwoorJigers 
vir die p rovinsiale raad in Kaap
land. Hy is mnr. F . Carneson, 
sekretaris van die party in 
Kaapstad, en het hom verkic-s
baar gestel vir die kiesafdelin.g 
Kaap Westelike. Daar word ver
wag dat die verklesing in Sep
tember sal plaasvind. 

stelsel om naturelle-oort redcrs 
op p)ase te Jaat werk bcskryf 
word as 'n rekruter ingsburo vir 
slawe-arbeid. Die p roses in die 
hof word beskryf as 'n soort 
.,fabrieksband" wat die gevange
nes in snelle opeenvolging moct 
!ewer teen 'n tempo van een per 
minuut. 

Dit behoort tog duidelik te 
wees d _t mens n ie kommunisme 
op hlerdie wyse teen kan gaan 
nie. Dit help nie om 'n polisie
vang wa agte r die Kommunis
tiese L.Y. aa n te s tuur om die 
vergaderings wat hy bele bet op 
te breek, wanneer daardie , ·er
~aderings toevallig in Transvaal 
pi asvind en nie in Kaapla nd 
nie. D ie naturelle verstaan 
hierdie soor t optrede nie en 
beskou d it as uittar tende maat
reels. 

As Sa m Kahn goed genoeg is 
om in die parlement te sit en 
sclfs by hoofdelike stemmings 
sy plek langs die Minister van 
Arbeid gaan inneem, a 11. by goed 
genoeg is om naturelle \ 'an die 
Ka .p toe te spreek en te ver
teenwoordig, dan, so sal bulle 
redeneer, moot die optrede in 
T ransvaal nie teen Sam Kahn 
gemik wees nie, maar teen 
bulle. En dit is presies wat die 
kommunis tiese blaaie suggereer. 
D it ifii die natureiJe wat "' ·er
ydel" word, dit is hul , ·ergade
rings wa t opgebreek word en dit 
is bulle wa t nie uiting <.an hul 
gr iewe kan gee nie. So word 
dit voorge~tel. 

::\IOSKOU SE BEGEERTE 
Ons vrees dat halwe maat

reiils soos hierdie slegs water 
op die kommunistiese meulc is. 

WYSHEID STEEK KOP 
UIT IN FRANKRYK 

Die Franse regering oorweeg tans 'n wetsontwerp wat 
beoog om aile ondersteuners van die Vicby-regering wat 
tronkstraf uitdien, los te laat en diegene wat ,gedegradeer" 
is, weer in ere te berstel. 

Die wet~ontwcrp sal ann die om die veroordeeldes ,.te ver
' F ranse president die reg vcrleen 

1 
skoon" en bulle sal dan vryge-

Q laat kan word . As iemand deur 

SOE.K E.LDE.RS 
WATE.R VIR 

NYWE.RHE.DE. 

die bof ,gedegradeer" is, het hy 
al sy titels, sy werk en stemreg 
verloor. lndien die wetsontwerp 
aangeneem word, sal al hierdie 
persone weer in ere berstel 
word. Sowat 4.0,000 Franse \ 'er
keer nog onder die bepaling11 

Die Raad vir die Ontwikkeling ,·an h ierdie vonnis terwyl sowa t 
van Natuur like Hulpbronne sal 2.>,000 nog gebuk gaan onder die 
h ierdie week 'n besock bring stigma van hlerdie ,degrade
aan die landstreek tussen die ring''. 
Toegela en die Komati ten ein- Ten einde te verboed dat 
de vas te stel wattcr moontlik- ondersteuners van die . Vichy
held die gebicd yir ontwikke- rcgering groepe vorm nadat 
ling bled omdat dit al dec! van hulle in ere hers tel is, verbied 
die land is wat volop onver- die wetsontwerp sodanige groep
bruikte water hct en vcrmoC'd vorminge. 
word dat dit duiscndc mense 'n V. n die 38,000 l!' ran!\e wat 
leeftog kan bcsorg. tronkstra f opgele is, is 11,000 

Die gebied str<'k vanaf Suid- nog in die tronk. 
oos-Transvaal tot in Noord- Net soos in Duitsland, waar 
Natal. Do.ar word bcrig dat aile lede .van die Nazi-party u it 
hierdie gebied wnarskynlik net bul werk en professies geskop is, 
soveel mcnse kan herberg as ,het hierdie beleid ten opsigte 
wat daar in die Unie is. van Vichy-ondersteuncrs 'n 

Veral met die oog op die groot i groot ekonomiese skade vir dll' 
eise wat reeds aan die Vaal- land meegebring. Bekwame 
rivier gestel word en noi: gestel 1 werkers is eenvoudig gedwins:: 
~Ran word as die Vrystaatse- nm ongeskoolde werk te vcrri~t 
goudmyne begin werk, is nuweo I of hul tyd te verkwis aan dingP 
waterontginning vir nywerhede waarvoor hulle nie o pgelei is 
van uiter~te belang. nie. 

D it is p resies die soort ding wat 
Moskou voor watertand. 1\loskou 
se dissipel!l i11 nie daarop uit om 
die naturelle fiie grit'we te herstel 
nie, maar juis om bulle griewe 
te gee. Die werk-metode van 
Moskou sc vyfde kolonne Is om 
ontevrcdenheld aan te blaas en 
hoe meer griewc geskep kan 
word, hoc bctcr vir die proleta
riese revolusic. 

Daar is slegs ecn mctode om 
teen die kommunismc op te tree 
en dit is om hom die totale oor
log aan t~ se. H y moet geen 
,·atkan!! ann 'n volk kry nie. H y 
moet geen fiitaanplek in 'n land 
he om &Y , ·er<lorwe leer te ver
kondig n ie - geen parlements
lede en geen koerante nie en 
.. uerminll diplomatieke verteen
woordlger!l wa t sc-11!1 deur 1\lini
sters daarvan be11kuldlg word 
dat bulle die hoofkwartier in 
Afrika van roo! ondermynlng is. 

STOK IN BYNES 

Maar solank Suid-Afrika wil 
saamspeel met die Britse opvat
ting van dcmokrasie waar 'n 
Kommunisticsc P arty toegang 
het tot die parlemcnt en waar 
sy pcrs ongchindcrd gclaat word 
om oorcenkomstig die opvattings 
van ,.vryhcid van spraak" en 
,vryhcid \'an die pers" onkun
dige massas op te sweep, solank 
kan niks ingrypcnds teen kom
munisticsc ondermyning gedocn 
word nie. E n clke halwe poging 
soos die om vergadcrings wat 
klaar b<>lc is, uit mekaar te jaag 
as dit in Transvaal tocgesprcek 
moct word en nle in Kaapland 
nic, is net 'n stokstekery in 'n 
bycncs. 

ONGELOOFLIKE 
RYK GOUDRIF 

IN O.V.S. 
' n l•'abelagtige ryk goudaar 

wat twee maal fiiO ryk is a s die 
beroemdt' Geduld-boorga t van 
19-16, Is die atgelope week op die 
plaa!l Ertdeel, 15 m yl vanu.f 
Odendaalflru!lt, raakgeboor. Vol
gens die toet11 het die boorgat 
116,10(5 duim dwt. opgf'Jewer. 

Die st reek waar d ie goud ont
dek is behoort aan Free State 
Gold Areas Company, en die 
plaas is d ie eiendom van mnr. 
J . J . J. van Rensburg. 

Geen Goudstede 
In Vrystaat 

Verdere dorpe in die Vrys taat
se goudvelde sal waarskynlik 
gestig word omdat die bestaande 
drie dorpc-, Odendaal!lrull, Wel
kom en Hennenman nie genoeg 
is nie en <lie R nad vir die Ont
wikkeJing van N atuurJike Hulp
bronne nle groot stede in die 
Vrystuat wil h t\ nie, dog Jiefs ' n 
aantal ~troot dorpe. 

Volgens berekening van d ie 
Rand sal die Vrystaatse goud
velde teen 1966 'n blanke bcvol
k ing van 132,000 en 'n n ie
blanke b<'volking van 2415,000 he. 

D ie agt goudmyne in die ge
bicd behoort alma) tussen 1950 
en 1953 te begin werk en sal dan 
\\<aarskynllk in 1958 890,000 ton 
erts maal. ' 

Teen daardie tyd sal • die 
b)Anke mynwerkers sowat 10,000 
tel en die n le-blanke mynwer
kers sowat 80,000. 

Onderwyl 'n H.N.P.-,·erteenwoordiger in die Natalse 
pro\'insiale raad nog beslg was om die besluit van die 
regering, soos in die , ·olksraad aangekondig, te \·erdedig dat 
naturelleskoolvoeding op die platteland afgeskaf moet word, 
bet die Minister van Onderwys, dr. A. J. Stals, verlede Vry
dag in die senaat aangekondig dat by besluit bet om weer 
met die skema voort te gaan omdat ,ek tot die gevolgtrek
king gekom bet dat skoolvoeding vir dorpskole aileen ole 
geregverdig is nie." Hy bet voorgestel dat die plan soos 
dit tans bestaan, voortgesit word met die uitsluiting aileen 
van plaasskole. 

Gevaarlike 
Getorring 
Aan Groot 
Vraagstuk 

Die Minister het daaraan toe
gevoeg dat die vocdingstelsel 
ook vir die naturellereserwcs sal 
geld. 

I n die afgelopc weke het die 
Engelse pers en die kommunis
tiese koerante 'n gewcldigc pro
paganda OQ tou gesit na aan
leiding van die eerste aankon
diging van die Minister dat die 
stelsel beeindig gaan word. Hoe
vee) skade <lit aangerig het \•ir 
die gesonde ve rhoudings tussen 
bla nk en swart, k a n na tuurlik 
nie in syfers weergegee word 
nie, maar dat dit 'n geweldige 
hoeveelbeid wate r Jaa t val bet 
op die kommunistlese m eule 
van ops weping teen die bJanke, 
spreek vanselt. 

Denkende kringe het hierdie 
aankondiging beskou as nog 'n 
ncgaticwe maatreet in die reeks 
waarmee die regcring totsover 
tevoorskyn gekom het in sy 
bantering van d ie kleurvraag
stuk - nog 'n wegneming van 
'n voorreg sonder plaasver-

DU ITSE KASTELE 
WORD NOU 
AFGEBREEK 

Die Russe het opdrag gcgec 
dat nie minder nie as 1,800 ou 
Duitse kastelc en geboue in 
Russies-Duitsland gcsloop moet 
word. Baie van die kastele hct 
groot gcskiedkundige waarde. 
Opdrag is' gegee dat woonhuisc 
van die matcriaal gcbou moet 
word. 

Die D uitser.s hct protes by die 
R usse aanget e·k cn omdat die 
geboue decl is van die Duitsc 
kultuur, maar die Russe het 
geen gehoor hieraan gegee n le. 

Die Russe, wat self jaarliks 
£500,000 bestee aan die bcwaring 
van bulle eie ou gebouc, bcsef 
terdee watter kultuurwaarde die 
kastele vir die Duitscrs het, en 
dit moet daarom afgcbreek 
word sodat die Duitser gecn ver
lede bet waarop hy kan roem 
nie. 

f .. DIE 0.8." word ~~:edruk deur Pro 
Eeelesia·Drukkery B~perk. Stellen· 
bosch. vir die eien&&1'11 en uitg~el'll: 
VOORSLAG (E<Ims.) Beperk, Groott 
Kerkgebou 703. Pot.bus 141\. 
Kerkpleln, Ktt.apstad. 

-

vanging. Of d ie Minis ter se 
late aankondiging vee! sal by
drn om die kwaad ongedaan te 
man.k, is te betwyfel. In elk 
geval behoort dit die regering 
tot nadenkc te stem. Dit is 
heeltemal ve rkeerd om aan die 
na turellevraarstuk te torring 
soos tlaa r In die afgelope tyd g&
doen 1!1 - ' n getorring wat 'n 
me ns die indruk gee ,·an 'n op
pe n ·lakige poging tot nakoming 
van ve rkiesingsbeloftes. maar 
wat in werklikheid niks tot die 
oplo!!~ing \'an die eintlike \T&ag
l!t uk bydra nie. 

VERHOUDING HOOFSAAK 
Soos tevore in h ierdie bJad be

klemtoon le die oplossing va n 
die kleurvraagstuk nie in d ie 
wegneem van regte of die blote 
uitdrywing van n le-blankes nie, 
maar 'In die daarstelliilg van 'n 
ge8onde verhouding en onder
tinge vertroue tussen die rasse. 
Me t ' n gesonde verhoudlng is 
sf'grega.~~ie uitvoerbaar omdat 
<lit dan met die medewerklng 
va n die naturelle self kan ge
skied. 

l'laar hoe soiettl ooit verkry 
ka n word soJank daar 'n oppo
'>isid is wa t betaal word vir die 
taak om die regerlng se bedoe
ling!l by die naturelle verdag te 
ma11k, en 11olank die regerlng 
derhalwe fiiY stem\·ee moot kon
'lolideer met emosionele slag
spre uke, gaan die vers&and te 
bow e. 

(verv~g ~~!a~!t1~~ol. 3) 
Beweging n ie, maar dit plaas 
boweal 'n dure plig op die O.B. 
,\.s enig!lte oorblywende draer 
~·an die republikeinse ideaal ver
plig d ifl eer va n die O.B. hom 
om hierdie g rootse ldea :1I te dra 
met dleselfde lui!lter as wat die 
voorge!llagtfl dit gedra bet. 

Ons eer is op die 8pel. Laat 
elke kommando bierdie jaar 'n 
uiterste poging aanwend! 

In die Boland trek die gene
raalskappe reeds saam vir oor
wcging van die taak en die ve r
pligtlngs van die O.B. en sy 
kommando's. Verlede Maandag 
het genl. De Villiers Truter se 
generaalskap in Kaapstad ver
gader; die Stellcnboschse Kom
mando's vergader more-aand en 
die generaalskappe. van die 
Paarl, Caledon, Noord-Skier
eiland en Heidelberg volg eers 
daags. Tydens 'n besoek aan 
die gebiedskantoor bet genl. Jan 
Gouws van Groblershoop m ee
gedeel dat sy komma ndo's 
gerced maak, om soos gewoon
lik, hul funksies begin Septem
ber te bou. 

Van Belang Vir Ouers 
Met die oog op die uitbouing ' 'an die Boerejeug, 

wil die J eugleier graag hiermee 'n beroep op aile ouers 
wat kinders bet wat in ander dorpe in skoolkoshuise is, 
doen om dadelik sulke kinclers se name en adresse aan 
hom te stuur sodat bulle 011gesoek en moontlik by die 
plaaslike organisasie van Die Boerejeug ingeskakel kan 
word. 

Ons wil graag met aile kamerade dwarsdeur die 
land kontak bebou, en na dus die medewerking \ '&n 

aile ouers. U seun of 'logter sal dadelik in nrbinding 
gebring word met ander \'riende wat bulle baie meer 
tuis sal Iaa t voel in bulle nuwe omgewlng. 

I 
Stuur sulke name aan: DIE J E UGLEIER, Boere-

jeugboofkwartier, Posbus 3471, Kaapstad. 


