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DEUR ROOI AGENTE 
'n Gebeime vergadering Yan Amerika se 

atoomkommissie is verlede week gehou waarop 
onder meer die kwessie hespreek is of Briuauje 
' n deelgenoot van die Amerikaanse geheime 

G E. V AARLI KE. 
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IN V.S.A. Jrg.8 Ka.apstad, Woens., 27 Julie 1949 Prys 3d. No. 86 gemaak moet word. Een vau die sterkste 

voorstandf'rs vir die oorhandiging van die 

DUITSERS BEGIN 
HUL TANDE WYS 

geheime was genl. Ei~enhower, tydens die oorlog bf'velhehher van die 
Geallieerde magte in Europa. Een van sy heweegredes is dat Brittanje 

. behou moet word as bondgenoot in 'n moontlike Russie!l-e oorlog. 

Die Ieier van die Sosiaal-Demokratiese Party in Wes
Duitsland, dr. Kurt Schumacher, het aangekondig dat sy 
party 'n beroep gaan doen op alle Duitse werkers om nie 
behulpsaam te wees met die aftakeling van fabrieke nie. 
Hy bet gese dat die volk begin vra wie nou eintlik die oorlog 
gewen bet - Brittanje of 'n paar Britse kapitaliste. 

Dit is nie seker of die be'Spre
king voortgevlpei het uit 'n cis 
van Britse kant waarin moont
lik op Britse afsydlgheid gesin
s peel is in geval die geheime 
Ianger aan Brittanje weerhou 
word nie. Van Brltse kant word 
so lets ontken. Maar dit klink 
vrcemd dat daar in Amerika ge
praat kan word van Britse on
sydighcid op grond van weiering 
van uitlcwering van atoomge
hcime. Brittanje is vir sy self
standigheid vandag gcheel en al 
afhankllk· van Amcrika se be
skerming - sclfs ook op eko
nomiesc gebied, soos die dollar
lcnings en Marshall-hulp bewys. 
En vernl waar Brittanje tans 
onder tlie gesel van ltommunis
tiesc insypeling op nrbei<lsge
bied moet deurloop, en dit 'n 
bekendf' feit is dat Jink!'e cle
mente lanl( gelede al 'n ~·nstrap
plek in Britse intellektuele 
kringe gekry het - st'lfs in die 
kerk - kan daar nie ann lets 
gevaarliker vir Brittanje 'self 
gedink word nie as die toe\'er
trouding van atoomgehcime aan 
Britse wetenskaplikes. 

middel van hierdie allesomvat
tende organi'kt'>ie slang die R u'!
se da.arin om die mees gebeime 
inligting te verkry soms tl r ie
tluisend myl van die bron at. 

een van twee agente in tlie Ver
enigde State kon die deskundi
ges inlig nie, maar volledige en 
idcntiese inJigting orntrent die 
Amerikaanse ontwikkeiing is 
verkry Yan agent~ in Kanada. 
en Engeland !'' 

Dr. Schumacher bet die be-~ 'n verkiesingsveldtog loods. Die 
leid van aftakeling wat deur opkoms \ 'an hierdie party word 
Brittanje en Frankryk gevolg veral gevrees omdat Hillbrecht 
word beskryf as onmenslik, in die openbaar verklaar • bet 
anti-demokraties en anti- dat die beleid van <lie Nnsionaal
Europecs. Uy bet 'n skerp aan- Sosiuliste ,nie so slcg" was nie. 
val gedoen op die Britse voor- Die gewaande voorneme van 
neme om hel'Stel-aflewerings die Franse om die oorwegend 
aan Rusland te bervat. Duitse Saargebied tc annekseer 

Brittanje hct naamlik aan die is in Parys bespreek deur die 
Verenigde State voorgestel dat Britse buitelandse ministe•r, 
die ongevecr 170 fabrieke in Bevin, en Schuman, sY Franse 
Wes-Duitsland, wat vir Rus- kollega. Die Britte is vera) he
land aangcmerk is, onmiddellik sorg oor die Franse taktiek. ten 
afgetakel word en die masjlne- aansien van hul voorneme. Die 
ric aan Rusland gelewer word Franse wil glo eerstens die 
sodat die uitstaande herstel- Saargebied as 'n onafhanklike 
betalings aan Rusland vereffen gebied, afgeskci van Duitsland, 
kan word. verklaar kry. Dan wil bulle 

Hoe meer daar getrag word die gebied annekseer as gcvolg 
om die Duitse nasionale gevoel van 'n ,spontane" volksversoek. 
te onderdruk deur sodanige Bevin het uitdruklik aan 
maatreels te onderneem, hoe Schuman meegedeel dat Brit
groter word die gcvaar van tanje nie sal tocstem tot 'n be
Duitse Nasionalisme, het Schu- vooroordeeldc reeling wat die 
machcr gcwaarsku. vryc uitspraak van die inwoners 

Uit Brunswick word berig van die Saargcbicd oor hul poli
dat Helmuth Hlllbrecht se regse tieke toekoms belemmer nic. 
party, wat eers deur die Brltte Die Britte nees 'n uitbars
in die ban gedoen is vanwee ting in \\'es-Duitsland indien 
die nasionalistiese aard daar- die uittarting van die nasionalc 
van en later weer gewettig is, gevoel oordryf word. 

RUS SE 01\"THULLING 

In die verband kan die getuie
nis van die Rus wat die spioena
siering in Kanada onthul het, 
dien om die geYaar van so 'n 
beleid te onderstreep. In sy 
bock ,This was mv Choice" ''n
tel Igor Gouzenko van die 
massa-spioenasiestelsel van die 
Sowjet-Unie wat soos 'n visnet 
oor die hcle wcreld strek. Deur-

VerWyte 
Britse 

E.n Berou Oor 
Oorlogsbeleid 

Bittere verwyte oor die kreet van ,onvoorwaardelike oorgawe" is ver
lede week deur die Britse minh!ter van buitelandse sake, Ernest Bevin, oor 
die Iacrhuis se vloer geslinger na oppobisieleier Winston Churchill wie bC 
party met die oog op die komende Yerkiesing di ~ regering nou verwyt 
oor die stadige vordering wat in Duitsland gemaak word. Die laerhuis was 
inderdaad 'n toonbeeld van belcidloosheid en teenstrydigheid. 

Bevin bet gcse: ,Hierdie oor- ~ gele was nie en dat hy dit 11ie 
logskrcet hell ons met 'n Duits- sou goedgekeur het nie. Hy 
land gelaat sonder wet, sonder bet vir die eerste keer cers in 
konstitusie, sonder 'n enkele die kocrante daarvan gelces. 
persoon om mee te onderhnndel, Hierop bet Churchill gcant
sonder 'n enkele instelling om woord dat by dit vir die eerste 

die huidige aftakelingsprogram 
as regverdig en gcmik op veilig
heid. 

•·SPYT 

aa.n te pak. Ons moet heelte- keer uit Roosevelt se mond ge- Churchill bet gese dat by nie 
mal van die grond af opbou met boor bet by gcleentbeid van die <~aamgestem bet met die ::\Ior
in die geheel niks nie - met konferensie in Casablanca, en genthau-voorstel om Duitsluml 
20,000,000 ontworteldes oor die dat by daarmee saamgegaan se oorlogsnywerhede af te takt'l 
bele plek versprei." bet omclat by vinnig moes be- nie. ,Maar ek kan 11legs se dut 

Die verwysing na 20,000,000 sluit of Brittanje se posisie in wanneer jy vir jou lt'we veg in 
ontworteldes kon natuurlik ook die wereld van so 'n nard was I 'n harde stryd, jy heeltemal an
deurgcgaan het as 'n beskuldi- dat dit hom sou regverdig om ders teenoor die vyan<l voel as 
ging aan die adres van nie steun daaraan te ver:een wanneer by platgeslnan is en 
Churchill wat In 1944 openlik nie. Hy was oortuig dat die om genade vra. All die doku
dic verdrywing van alle Duitsers kabinet dit nie sou goedkeur I ment nou ooit weer aan my 
in Oos-Duitsland om pick te nie, ,,maar waar ons in 'n groot voorgelt11 sou word, sal ek se dat 
maak vir die paar miljoC'll Pole bondgenootskap verkeer bet ek nie claarmee sanmstem nie 
wat uit die oostelike dele van met Iojale en magtige vrien<le en clat el' spyt is dat ek my 
Pole op hul beurt weer vir die oor die oseuan, moes ons on<~ handt<'kening daarnan gebeg 
Russe moes wyk, goedgekcur skik." I bet . ., 
het. By daardie geleentheid bet Hy is nogtans nie so seker dat Van die regeringskant het 'n 
Churchill ges~ dat mens nie ,te hierdie kreet sulke groot skade Arbeiderlid gepleit vir bewapc
ver vooruit moet kyk nie". vcroorsaak het nie. ning van Duitsland omdat dit 

BRJTrANJE SE POSISIE 

Bevin het gesG dat die kreet 
van onvoorwaardellke oorgawe 
noolt voor die Britse kabinet 

Met verwysing na die afta- die enlgste manier is om \Ves
keling van nywerhede in Duits- Europa millUir te verdedlg. Hy 
land het Bevin gese dat Brit- wou weet wat die opposisie se 
tanje deur sy bondgenote gc- standpunt in die verband is. 
hinder word In die uitvoering Churchill het egter geantwoord 
daarvan. Amerika verander I dat hy sterk glo aan 'n beleid 
kort-kort van plan. Hy beskou van ontwapenlng vir Duitsland. 

,,Die volharding en gcduJd 
van die deskundiges faal baie 
selde om <lie begecrde inlig
ting te verkry, en dit is 'n 
punt wat in gedagte gehou 
moet word <leur volke wut 
reken hul geheime is teen 
diefstal hestand. 

UlT ENGELA.l\'"D 
,Dikwels bet ons dieselfdc

telegram aan twintig of mcer 
aarcsse in vcrskillende dele van 
die wereld gestuur. Een ,drin
gcnde' navraag van hierdie 
aard wou inligting he omtrent 
'n bcweerde- wctenskaplike uit
vinding in die Verenigde State. 
Uit die aard van die saak was 
dit bale tegnies, sodat ek dit nie 
nou meer in besonder kan ont
hou nie, maar wat ek wei ont
bou is die opgewondenheid wat 
in ons syfer-afdeling vcroor
saak is deur die uitslag. Nie 

Atoomkennis 
Brei Uit 

Na aanleiding van die gehei
mc ver"'aocring van die Ver
cnigdc State se atoomkommissie 
verlede week, is die aandag 
weereens toegespits op die vor
dcring van ander Iande in die 
opsig. 

Volgens prof. H. Massey van 
Londen, behoort die Russe die 
atoombom binne twee jaar te 
kan vervaardig, terwyl Kanada, 
volgens 'n uitlating van die Ka
nadese waarnernende ecrste 
minister, reeds oor gcnoegsame 
kennis beskik om 'n bom te 
maak as hy wil, hoewel nle so 
kragtig as die van Amerika nie. 
Kanada spits hom egter net toe 
op die nywcrheidsaspckte van 
atoom-energie. 

Gouzenko skryf dat hy twy
fel of daar nog enige afdeling 
van die atoomgebeime is wat die 
Russe nie wect nie, en as daar 
wei nog doole ko!le be~taan, 

kan aangeneem word dat die 
Russiese agP.nte op baie groot 
skaal daarvoor delf. 

Die Amerikaners sal dus bale 
wyslik handel om die skatkamer 
van bul atoomgeheime tot 
Amerikaanse bodem te beperk 
en niks aan die Britte toe te 
vertrou nie. 

Britse Gaping 
Vergroot 

Die maand Junie was die 
swartstc maand vir die Brltse 
handelsbalans sedert die beta
lingskrisis in 1947 ontstaan het. 
Die gaping van £:>4,200,000 tus
sen in- en uitvoer het 'n hoogte
punt bercik wat meer as dubbel 
is as die tckort per maand aan 
die begin van die jaar toe die 
gemiddelde tekort vir die eerste 
drle maande £21,000,000 was. 

In V.S.A. Vroue 
Drink Meer 

Drankgebruik onder vroue 
het stcrk toegenccm in Ameri
ka, volgens medcdeling van 'n 
kafeebaas van New York. Voor 
die oorlog, het hy gese, het 
betrcklik min vroue saam met 
mans die kroeg besoek. Van
dag is sowat 75 persent van sy 
klandisie vroue. Daar is byna 
driemaal soveel vrouedrinkers, 
en bulle gcbruik ook meer drank 
op 'n sla: as voor die oorlog. 

ROOIES GRAWE 
BULLE IN 

Die Britse dokwerkers bet verlecle l\laandagoggend hul 
werksaamhede hervat en aldus die verlammende dokstaking 
beeindig. Die staking het verliese no miljoene ponde mee
gcbring en bet Brittanje se uitvoer-veldtog uiters nadelig 
getref. ; 

Dit is nog nle 'n uitgemaakte 
snek of die regering of die sta.
kende dokwerkers die stryd ge
wen het nie. Die dokwerkers 
hct werk hervat op voorwaar
dcs wat bulle as 'n oorwinning 
beskou. Aan die ander kant het 
die bei.lindiging van die staking 
saamgeval met die regering se 
besluit om drie vreemdc en ver
dagte kommunistiese agitators 
te dcporteer. 

\\'aarnemers meen dat die 
staldng ns 'n wins vir die kom
muniste opgeteken moet word. 

e Die kommunic;te bet daar
deur getoon dat bulle gevaar
like n)·werhei<lsontwrigting kan 
veroor11aak. 

e Hulle het die dokwerkers 
se vertroue in hul amptelike 
vakbondsleicrs geskok - die 
staking is inderdaad afgelas 

deur die kommunisties-beheerde 
Kanadese Seeliede--Vakbond. 

G Hullc het die gesag van 
die nasionale beherende liggaam 
oor die hawewerkers ondermyn. 

NUWE STAKINGS 

Lord Ammon, voorsitter van 
die Hawewerkers-Raad, het ver
klaar dat die voorwaardes 
waaronder die dokwerkers hul 
werk hervat ,,'n groot oorwin
ning vir die kommuniste" is en 
hy het addisloncle arbcids
moeilikhede in die vooruitsig 
gcstel indien die regering die 
werkcrs toclaat om te glo dat 
bulle 'n oorwinning behaal het. 

Intussen dreig daar r ee<ls 
weer nuwe staking!'! in Brittanje 
se steenkoolmyne en op die 
staatspoorwee. 
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PARTYPOLITIE.K RY 
BE.LE.ID IN WIE.LE. 
"' SE. AMBASSADE.UR 

'n Beroep dat partypolitiek oorboord gegooi moet word 
ten opsigte van Suid-Afrika se buit.elandse beleid, is verlede 
week deur mnr. Charles te Water, die Unie se buitengewone 
ambassadeur, gedoen by sy aankoms in Kaapstad na 'n uit
gebreide reis in die buiteland. 

.,Ons bu itelandsc beleid, waar- gripsvermoe en wysbeid van ons 
van ons Afrika-beleld <lie Iogie- leier s da t dit bul pllg is om in 
se boeksteen is, moet die volks- bierdie gevaarlike tyd uit een 
wil vertolk indien dit van m ond te praat nie.'' 
enige waarde wil wees," bet hy Hy het voorts gosll dat al die 
gese. .,Die gevaar van ons be- moondhcde en buurstate van 
ska.wing binne die Afrikaanse Suid-Afrika met die g rootste 
vastela nd vereis 'n verenigde welwillendheid jeens Suid-Afri
f ront, wat ons verskilpunte in ka besiel is en die gedagte van 
ander opsigte ook al mag wees. samewerking in Afrika as 'n 
Dit is tog seker n ie bo die be- l vanselfsprekendheid aanvaar. 

Volkskas Reik 
E.ie Note Uit 

In Suidwes 
Volkskas sal binnekort sy eie 

note vir die waardes £5, £1 en 
lOs. In Suidwes-Afrika uitrelk. 

D ie note sal onderteken word 
deur die hoofbestuurder, mnr. 
Josef J. Bos man, en die hoof
vcrteenwoordiger van die bank 
in Suidwes-Afrika, mnr. C. J. 
Wolfaard. 

Die note sal in drie talc ge
druk word, nl. Afrikaans, Engels 
en Duits. 

Twee ander bankc rcik hul 
cie note in Suidwes-Afrika uit, 
en die note van die Suid-Afri
kaanse Reserwebank word cr
ken. 

Sal Naturelle 
In Vredestyd 

Nie Bewapen 
Die B r itse r egering bet op 

aandrang van <lie Unie-regering 
ingestem om <lie na turelle van 
Betsjoeanala nd, Swasieland e n 
Basoetoland n ie in vr e<lestyd te 
bcwapen nie. Hierdie beleid van 
die B r itte sal waarsk ynlik ook 
tot die noordelike gebied e u it 
gebrei word. 

Die belofte is verkry na. same
sprekings wat die Unie-minister 
van \'erdediging met die Britse 
ownbcid in Louden geha d h et . 

\Vat in oorlogstyd sal gebeur, 
word n ie vermeld nie, maar die 
feit dat uitdruklik va n ,vred es
tyd" gepraat word, spel 'n 
groot vr aagteken. 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk ~~ 

Rembrandt is 'n mengseJ 

van ryk belee virginiese 

tabak; gewaarborg 100% 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

ROOI VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK 

,Die sigaret wat u altoos graag wou rook". 
Copier~ 

KONGRESSE IN TEKEN VAN 
LEIERSKAPSKRISISSE 

Nadal die parlement 
verdaag bet, en die poli
tici na ' n lang en ver
moeiende sitting hul 
onderskeie wee gegaan 
b et , b et daar ' n m erk
hare stilte aan die poli
tieke front ingetree. In 
Suidwes word langasem 
voorhereidin gswerk ge
doen vir die ve rkiesing 
wat glo aanstaandc jaa r 
sal plaasvind, en in die 
kiesafdelings Mayfair en 
Bloemfontein - Sentraal 
veg die groot partye ' n 
tamme agterhoede-stryd. 

Aandag word nou tocgesplts 
op die partyc se kongrcsse wat 
geduren<l~ d.<' maande Septem
ber tot November gebou sal 
word. Dit ly geen twyfel dat 
vanjaar se partykongresse be
langrike samekomste sal wees 
nie. Die groot partye se kon
gressc sal alma!, in meerdere of 
in mlndere mate, in die teken 
van hul lcierskapskrisisse staan. 

In Kaapland en Transvaal sal 
die Verenlgdc Party nuwe p ro
vinslale leiers moet aanwys in 
die plekke van senator Conroy 
en wylc mnr. J. H. H ofmeyr. 
Daar Is ook sprake dat veltlm. 
Smuts gaan aftree as hoofleier 
van die party. In die Vrystaat 
is dr. Colin Steyn die Ieier son
der 'n enkele parlementere kol-
lega uit die provinsie wat by 
lei, en in Natal gaan die Ver
enigde Party agteruit omdat 
bierdie provinsie oenskynlik nie 
in staat is om 'n sterk en ln
vloedryke plaaslike Ieier voren
toc te stoot nie. 

JONGERES 

Tydens die jongste parlement
sitting het die jongcr lcicrs van 
die Vcrenigde Party skouspel
agtige opgang gemaak in die par
ty, vanselfsprekend ten koste 
van die ouer leiers. Dit mag 
gebeur bet Of omdat die jong 
leiers werklik uitstaande manne 
is of omdat die ou leicrs beson
der middelmatig is. Miskien Is 
laasgenoemde veronderstelling 
die juiste. Indien die jong lelers 
hul parlementere voorsprong op 
hul party se kongresse kan 
handhaaf en die afgevaardigdcs 
mc·t hul kan meesleur is dit 
heel moontlik dat die Verenlgde 
Party in die volgende paar 
maande 'n verjongingskuur kan 
ondergaan en dat die party kan 
ontluik as 'n nuut opgeknapte 
party. Met hierdie moontlik
heid moet rckening gehou word. 

STRAUSS 

Dit wil voorkom asof mnr. J. 
G. N. Strauss geen noemens
waardigc teenstand meer gaan 
ondervind om veldm. Smuts se 
opvolger te word nie. Dr. Colin 
Stcyn, wic se naam in hierdie 
verband genoem word, is glo 
bere id om onder mnr. Strauss 
te dien. Dr. Steyn se posisie 

Wetgewing Kom 
Se L.V. 

Aanstaande jaar sal die kleur
llngc van die gemeenskaplike 
kieserslys verwyder word en 
daarna sal die drie naturelle
vertcenwoordigers aan die beurt 
kom. 

Hierdie verklaring is deur 
mnr. J. E. Potgieter, L .V. vir 
Brits gedoen op B rixton tydcns 
'n vergader ing in die verkie
singsveldtog in Mayfair, berlg 
Die Vaderla nd. 

as Vrystaatse Ieier is egter ewe 
onaanvegbaar as onbenydens
waardig. In Transvaal sal mnr. 
Bailey Bekker, tans waarne
mend, sonder twyfel, as Ieier be
vestig word. H y is jonk, encr
giek en bekwaam - volgens die 
propagandiste van die Verenig
de Party. In Kaapland sal mnr. 
J. W. Mushet, 'n skyncnde Jig 

..................... ~~ 
~POLITIEK IN O~NSKOU 
~DEUR 'N 1\IEDE\VERKER 

•••••••••••••••••••••• 
onder die ou garde, besmoont
lik tot Ieier vcrkies word m et 
Sir de V illiers Graaff as sy ad
junk. In Natal sal die Verenig
de Party beslis die bulp van die 
bonatuurllke moet inroep of an
ders sal bulle rewolusionGr moet 
optree as hulle 'n statlese posi
sie vlocibaar wil maak. 

H .N.P. 

Die Herenigde Nasionale Par
ty se leierskapskrisis is nie so 
direk soos die Verenigde Party 
s'n nle, maar aan die ander 
kant Is die H.N.P. se krisis baie 
verder van 'n oplossing af as 
die V.P. s'n. Die H erenigde 
Party se probleem Is: wie moet 
dr. Malan opvolg? Op bierdie 
vraag gee verskillcnde persone 
verskiilcnde antwoordc. Daar 
Is dicgene wat mccn dat min. 
J. G. Strydom, die .,kwaai man" 
van die Noorde die aangewese 
opvolger vir dr. Malan is. An
der glo weer vas dat min. Stry
dom m et sy ekstremisme die 
party sal verongeluk. 'n In
vlocdryke groep in die H.N.P. 
Is oortu!g daarvan dat dr. Eben 
Donges die mantel van dr. 
Malan moet erf; maar 'n ewe 
lnvlocdryke groep se beslis, nee: 
d r . Donges is te .,glad" om 'n 
Icier tc wccs. Min. Eric Louw 
vocl dat hy ook 'n aanspraak
maker is, maar daar is weinig 
wat saam met hom vocl. 

KLAAR UIT GE MAAK 

Dit is egter vandag nie meer 
baie lonend om oor dr. Malan 
se opvolger binne-in die H .N.P . 
te spekuleer nie. Die saak is 
tydens die algelope pa rlement 
sitting v ir aile praktiese doel
eindes reeds uitgemaak toe d it 
geblyk bet dat min. St rydom 
oor 'n meed er'heid in die party 
koukus beskik. 

Die en igste vraag wat nog 
beslis moet word is of min. Stry
dom algemeen aanvaar moet 

word as die nuwe hoofleier en 
of daar nle liewer 'n gemagtig
dcr Ieier buitekant die party 
gcsoek moet word nie. lndien 
dnar ' n Ieier van buite moet 
kom, kan dit n iemand a nders as 
m nr. N. C. Havenga, die huidige 
Ieier van die Afrikanerparty, 
wees n ie. En min ..- H avenga 
kan allecn bekom word deur 'n 
amalgamasie te bewerkstellig 
tussen die H.N.P. en die A.P . 
Van die nuwe geamalgameerde 
party sal or. Malan dan die 
Ieier wees en min. Havenga die 
onderleier, met suksesslereg. 

VERE..."'IGING 

Ek verneem dat gematigde 
nasionaliste, vera! In Kaapland, 
baie gunstig gesind raak teen
oor amalgamasie met die A.P. 
- veral met die oog op die toe
komstige leierskap van min. 
Havenga. Selfs Die Volksblad, 
Vrystaatse orgaan van die 
H.N.P., bet onlangs geplcit vir 
amalgamasie. 'n Betekenisvolle 
feit is dat min. Havenga se 
m inisteoriele k ollegas a lmal m et 
hoe lof van h om praat. Trou
ens min. F. C. Erasmus, voor
heen Kaaplandse en Fcderale 
sekretaris van die H.N.P., onder
neem tans sy eerste amptelike 
besoek aan die buiteland onder 
die vleuels van min. Havenga. 
En bowendien bet min. Havenga 
reeds waargeneem as Eerste 
Minister tydcns dr. Malan se af
wesigheid oorscc. 

In die Jig van die toekomstige 
party lelerskap ncem die moont 
like beslulte van die ophande
synde kongresse vo,n sowel die 
H .N.P. as die A.P. oor die kwcs
sie van amalgamasie nuwe en 
bclangrike betekenis aan. 

BETEKE...~ 

Anders as die Verenigdc Party 
se leierskapskrisis het die 
H.N.P. se krisis ook te doen met 
die toekomstige hooding van 
die party. Dit maak nie saak 
of die ou lcicrs in beheer van 
die Verenigde Party bly nie en 
of die jong leiers beheer kry 
nie - die koers van die V.P. sal 
dieselfde bly. Indien daar ama l
gamasle tussen die H erenigde 
P arty en die Afrika nerpa,rty 
pla.asvind en min. Havenga se 
invloed deurslaggewend w ord in 
die nuwe party, sal die party 
n ie nlleen alle nasionaa lgesindes 
knn ver enig nie, maar die party 
sal ook alle gematigde clemente 
in die land agter hom ka n kon
solideer . 

lndien u graag 4 °/ o rente ·op n 
spaargeld tA'il verdien, t r ee in ver
binding m et lt eie onderneming. 

SAAMBOU 
(Permanente) 

BOUVERENIGING 

HOOFKANTOOR: 
Sanlam-gebou Waalstraat 28 Kaapstad 

TAKKANTOOR: 
Trans valia-gebou Seotraalstraat Pretoria 

• Bate oortref £1 * miljoen • 
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Hoe Kan Parlement Hervorm Word? (I 0) 

PERS SE GR.OOT AANDEEL 
AAN HAATSTOKERY 

Laat ons nou kortliks saamvat walter maatreels nodig sal wees om 
ons politieke lewe te r einig van die verdorwe gees wat die partypolitiek 
met hom saamsleep:-

(1) Die alleen-bestuur van 'n politiek e party oor die h ele linie van die 
staatsbewind moet verydel wor d deur die skeiding tussen r egering 
en volksverteenwoordiging, wat m eehring dat die president ' n r ege
ring saam stel lmite die volksraad om wat onafhanklik is van d ie 
meerderheidstem van die volksraad. 

(2) 

(3) 

' n Verbod op gebruikmaldng van verkiesingsorganisasies in ver 
kiesings ( soos die geval was in die Transvaalse Repuhliek . ) 
' n Verbod op deelname aan ' n verkiesing buite die eie kiesufdeling 
( soos dit die geval was in die Transvaalse Republiek.) 
' n Verhod op verk iesingsfondse. (4) 

(5) 'n Verhod op die aanry van kieser s na die stembus. 
Laasgenoemde twee is slegs maar ' n konsekwente toepassing 

van die voorafgaande heginsel wat r eeds deur die Transvaalse Repu
hliek in 1893 ingevoer wus vir die handhawing van 'n gesonde volks
regering. 

(6) Beteueling van die pers hoof saaklik deur die pe rs self deur die 
invoering van 'n stelsel van selftug volgens ' n neergelegde kode. 
Die sogenaamde vryh eid van die pers mag nie mishruik word tot 
henadeling van die staat of openbare figure sonde1· genoegsam e 
grond nie - en die gesag wat daaroor moet waak, is in die eerste 
plaas die p er s self. 

In ons vorige artikel is oor 
hierdie saak ten opsigte van 
sckcre aspekte uitgewei, maar 
dit is nodig dat hieroor nog 
mcer gese word. Die pers is 
vandag d ie magtigste wapen van 
die partypolitici, terwyl dit na 
reg 'n opvoedingsmiddel mocs 
gewees het. Tot die begin van 
die agtiende eeu was die pers 
beperk tot algemene nuus en 
kritiek op individuele hande
linge. Die staatsgesag is in 
besprekings in die openbare 
pers beslis geeerbiedig en onder
myning daarvan is nie gcduld 
nie. Eers met dit! opkom'l ' an 
die partystelsel bet d ie pers ont
wikkel t~t ' n polit iek e wapen 
waarmee polltieke partye me
kaa r - en du'l ook die regering 
- by die k ieserspubliek onder
myn bet. Sedertd!en het hierdie 
funksie oorheers, want sel1l! die 
weergawe van nuus is later 
bebeer deur die oorweging van 
propaganda. Koerante het ge
word die organe van politieke en 
belange-groepe en het bul nuus 
ingeklee en gekleur om in te pas 
by die beleid van die groepe wat 
dit verteenwoordig. Van die 
begrip ,vrybeid van die pers" 
het uiteindelilt niks of baie 
weinig oorgebly. 

PARTY -ORGAllo'E 

Meeste koerante in ons land is 
organe van die een of ander 

SPRAKE. VAN 
GROTE.R 
KAB/NE.T 

party wie se belange bulle pro
beer bevorder bo die van die 
teenstander. Elkeen bet sy 
groep lesers wat in meeste 
gevalle weier om ,die ander 
party se koerant" te lees. Inder
daad word dit in veral Afri
kaanse kringe byna as 'n skande 
beskou om betrap te word met 
'n ander koerant as die eie 
par ty-orgaan. Die toestand wat 
h ieruit ontwikkel, is dat een <leel 
van die volk net nuus en voor
ligting ontvang wa t pas in 
daardie party se kraam, terwyl 
d ie standpunt van die teen
stander verdraa i of \¥lrswyg 
word. Die volk wor<l dus in 
waterdigte g roepe a fgesonder, 
elk met sy vooroordele teen 
groepe buite sy gele<lere. Die 
periodieke partyverkiesings ver
skerp hierdie eensydigbeid tot 
haat en veragting wat in die 
jare na die verkiesing nog steeds 
aangeblaas word deur die poll
tieke stryd in die parlement, 
waar toesprake gehou word son
der die minste bedoeling om 
teenstanders te oortuig, dog met 
die uitsluitlike oogmerk om die 
kiesers met verdere vooroordele 
te belaai. En dit is in hierdie 
atmosfeer waar onder dekman
tel van vryheid van die pers die 
grootste verkragting van die 
waarbeid geskied. En die enig
ste rem aan hierdle praktyk is 
lasteraksies wat so durabel is 
dat slegs die allerwelvarcndstes 
beskerming langs daardie weg 
kan soek. 

GEEN VERDEDIGING 

die eienaars van die koerante, 
maa r vir h ierdie he rvormings
gr Ot>pe was daa r geen persvry
beid in bestaande koeran te nie. 
Sulke vryheid kon bulle alleen 
kry indien bulle 'n eie pers op
rig wat hoofsaaklik deur die eie 
aanhangers gelees sou word, en 
dus nooit die waarheid kon indra 
na ander volkskringe nie. 

Dlt moet tog duidelik wees 
dat so 'n soort persvryheid pre
s ics d ieselfde ding is as die 
(lkonomiese vryheid van d ie 
k apitalisme - die wolf en die 
lam is ewe vry om in die veld 
rond te sta p. 

ONREG 

Nou is dit opsigself geen 
sonde om 'n pers tot jou bcskik
king te he nie, net soos dit geen 

(vervol~ op bladsy 8, kolom 3) 

Rooi Skrikbeeld 
In Asie 

'n Derde Wereldoorlog is onvermydelik tensy die Ver
enigde State sy voile gewig in 'n stryd werp om die kom
munlstiese indringing in Asiii te s tuit, lui 'n waarskuwing 
van mnr. H. R. Knickerbocker, een van die 13 Amerikaanse 
joernaliste wat voorverlede week in 'n vliegtuigramp by 
Bombaai die lewe ingesklet het . 

Die waarsk uwing is vervat in 
'n radiopraatjie, wat 'n plaatop
name was en wat na sy dood 
aan die Amerikaanse volk uit
gesaai 1s. Knickerbocker stel 
voor 'n Marshall-plan vir AsiO; 
'n Atlantiese Verdrag vir die 
Verre Ooste; en 'n bewapenings
hulpplan vir die vrye volke van 
AsH! in hul lewcnstryd teen 
die kommuniste. Sy praatjie 
vervolg: 

, Kommunisme verbrei so vin
nig in die Ooste dat Moskou 
binne enkele jare stcrk genoeg 
kan voel om die mag van die 
V.S.A. uit te daag. 

, Besorgdheid oor die toene
mende sukses van di6 kommu
nisme in Asia styg al boer hier 
in die wagtoring Singapoer. 

,.Die prentjie wat mens van
uit bierdie wagtoring sien Is: 
Sjina, waar die kommuniste
leers van Mao Tse-Toeng na. 
Suidoos-Asie stroom; Agter
I ndlli waar die kommuniste
t roepe van Tsji-Ming die Fran
se uittart. Birma waar kom
muniste-bendes die land ver
woes; Malaja waar 'n bandjie
vol oerwoudvegters die stryd 
verloor - maar ook net ver
loor - teen die beste t roepe in 

Rooies Gaan By 
Poskantore Keer 

Die Kommuniste is van voor
neme om 'n verset teen die re
gcring se a.partbeidsbeleid in 
die poskantore teo organiseer so
drs dit in werking kom. Val
gens 'n uitlating van mnr. Sam 
Kahn, K omm unistiese L.V., is 
sy party vasberade om apart
heid teen te staan en deel van 
hul optrede sal wees om wagte 
voor die poskantore op te. stel. 
Meer as 100 persone het bulle 
reeds vir die doel in Kaapstad 
beskikbaar gestel. 

die Britse leer; en Siam waar 
'n bcnoude regcring verplig is 
om 'n reusagtige Sowjet-gesant
skap toe te laat - as kanaal 
vir Molotof se opdragte. 

,Agter mens sie~ jy van hier 
ook Indonesia waar die Neder
landers se stewige stryd teen 
kommunisme binnekort vervang 
sal word deur die twyfelagtige 
st( rkte van die IndonesH~rs self 
en in die verte Pakistan en In
die wat die hande so vol het 
met die viering van bulle onaf
banklikheid van 'n moee ou 
Britse Ryk dat bulle weinig of 
geen notisie neem van die skerp 
getande tier wat uit Siberie op 
bulle aangekruip kom nic." 

VER. PARTY 
LEEN VAN 

H.N.P. 
Verlede week bet die Verenig

de P arty aangekondig dat be
sluit is op die instelling van 
,kolleges" waar organiscerders 
in die politick opgelei kan word. 
Daa.r is tot hierdie stap oorge
gaan omdat die Verenigde Par
ty sy organlsasie wil opknap 
en omdat vir die doc! opgeleidc 
organiscerders onontbcerlik is. 

Hierdie bcsluit van die Ver
enigde Party is nle oorspronk
lik nie. Vir jare reeds verskaf 
die Herenigde Nasionale Party 
partypolitieke ,kursusse" aan 
hul organlscerders en word 
.,diplomas" aan suksesvolle 
kandidate uitgereik. 

Aspirant-organiseerders van 
a.lbei die groot partye sal voort
aan kursusse kan volg sodat 
hullc, gewapen met al die ou 
koeie uit die partypolitieke 
sloot, des te kwistiger verdeeld
heid en tweedrag kan saai. 

BEROEMD en WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 

in 

I{L AVIERE 
YLEUELKLA.YIERE 

IIUIS- EN KERKORRELS 

sowel as 111le 
Opposisie-koerante bet die a f 

gelope tyd aanhoudend gespe
kuleer oor die moontlikheid dat 
die regering van plan is om die 
kabinet te vergroot deur vier 
bykomende ministers aan te 
stel. Die mening is uitgespreek 
dat die klousule in die Suid
Afrika-wet wat voorsening maak 
vir 12 ministers, aanstaande 
jaar gewysig sal word. 

As 'n koerant werklik daarop 
uit is om 'n teenstander te ver
nietlg, bestaan daar geen ver
dediglng teen hom nie. 'n 
Tlplese voorbeeld hiervan het 
1ns gevind in die stryd van d ie 
republikeinse beweging van dr. 
C. J . H. de Wet in die dertiger 
iare en die Ossewabrandwag 
1aarna. Albei bewegings het 
~estrewe na die vervanging van 
ile partystelsel deur 'n volk
stelsel, en gevolglik bet albei 
bewegings bulle vasgeloop in die 
woede van die partypers. Geen 
genade is aan bulle betoon nie. 
Hulle is eenvoudig oordonder 
sonder dat enige verweer bulle 
in die kolomme van die party
pers gegun is. Persverklarings 
om verdraaide en onware aan
tygings te weerle is eenvoudig 
in die snippermandjie van die 
redakteur gegooi. Die .volk is 
doelbewus in duisternis gehou 
omtrent uitla t ings, standpunte 
en doelstellings van hierdie 
bewegings. Vryheid van die 
pers was daar seer seker - vir 

ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toebehore. 
' GRAMMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 

Die V.P. wil dat die voorma
Ilge redakteur van die H.N.P.
orgaan In T ransvaal, dr. Ver
woerd, wat senator geword het 
toe by te Alberton verslaan Is, 
een van die sterkste aanspraak
makers op insluiting in die ka
binet is. Ander wil weer dat 
die regering van plan is om 
meer Engelse in die kabinet te 
kry ten einde meer Engelse 
steun te trek. Geen amptelike 
ontkenning of bevestiging van 
die berigte is tot dusver gedoen 
nie. 

BLAD- en BOEKMUSIEK in grootste verskeidenheid 

S pesiale A.fdeling: 
' WAPENS 

PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYKERS, Weerglase 
Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, ens. 

• 
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Dit hct vier volle jare en 'n op hande synde verkiesing 
gekos om die Britse ,staatsmanne" tot die besef te bring dat 
die voleinding van hul dwase oorlog teen Duitsland inder
daad 'n stuk dwaasheid was. Namate die verkiesing wat 
aanstaande jaa.r gehou moet word, nader kom, word die 
Sritse partyleiers al meer gevoclig vir kritiek. So het Ernest 
Bevin, minister van buitelandse sake, verlede week tot 'n 
uitbarsting gekom oor die opposisie-kritiek op sy regering se 
beleid in Duitsland. Wat presies die verwyte was, het uit die 
persopsommings nic duidelik geblyk rue, maar d it skyn 
betrekking te hC cnersyds op die stadige herlewing van 
Puitsland en andcrsyds op die stadige aftakeling van Duitsc 
nywerhcdc. Die heer Bevin se gevoeligheid vir die krit;iel~ 
hct hom blykbaar verblincl vir die teenstrydigheid in <lie 
twee beslwldi~ings, want hoe Duitslaud ekonomies ox> die 
been gebring lmn word solanlt sy nywerhede nog steeds af
getal.:el word, is bol<ant die bcgripsvermoe van enigiemand 
buitckant die Icring van Britse beroepspolitici. 

Bevin se verweer is 'n aanklag teen Churchill dat die 
slagsprcuk ,onvoorwaardclikc oorgawe" ten gevolge gehad 
het dat sy regering tc docn gekry bet met 'n Duitsland 
,sonder 'n konstitusie, sondcr 'n enkele persoon om mee te 
onderhandcl, sonder 'n enkelc instelling om aan te pak.'' En 
dan kla. Bevin verder dat hy deur die Geallieerdes gehinder 
word in die aftakeling van Duitse nyv:erhede - 'n verwyt 
aan die adres van Amerika. 

lil.EIN FOR!\lAAT 

En dan kom Churchill op sy bcurt met 'n vcrskoning 
wat hierdie Britsc ,bulhond" laat verdwerg tot sakformaat 
selfs in vcrgelyking met sy oorlogsvriend Roosevelt op wie 
se rekening hy hierdic stuk oorlogsdwaasheid wil aanteken. 
Hy erlwn x·ondborstig dat hy bewus was <lat sy ka.binct die 
kreet sou venverp het, en dat die gcda~te geen vrug van sy 
brein was uie. Nogtans het hy nic die moed gehad om 
Roosevelt teen te gaa.n toe hy dit as beleid sommer so tcr
Ioo(>S geformuleer het nie. Brittanje moes hom tydens die 
oorlog maar dikwcls sldk na sy groot en stork bondgenote, 
het by daaraan tocgcvoeg. 

Dit was nie die enigste keer dat Churchill hom geskik 
het na die terloopsc uitlatings van sy ,groot" bondgenole 
nie, net soos dit ook nie die enigste keer was dat ingrypende 
oorlogs- en vredcsbeleid tydens hierdie bondgenootskap op 
terloopse uitlatings berus het nie. Toe die drie ,Grotes" -
uit Churchill se uitlating blyl< dat daar maar eintlik net twee 
Grotes was - in Yalta besluit het om die hclfte van Pole 
aan Rusland af te staan, het Churchill ool{ nie die moed 
gehad om aan Stalin te sc dat sy land oorlog verklaar het op 
grond ,·an 'n waarborg ten opsigte van 'n stukkie Pool~e 
grondgebied nie, en dat dit ongerymd sou wees om non clic 
helfte van Pole aan Pole se ,bevryder" uit tc !ewer nie. 
Toe bet Churchill sy mcnse gerusgestel met die vermaning 
,dat 'n mens nie tc vcr vooruit moet kyk nie." 

HEILDRONii-BESLUIT 

Die ander gcleentheid was toe Stalin op 'n ectmaal in 
Teheran by wysc van 'n heildronk voorgestel het dat Duitse 
oorlogsmisdadigcrs voor die voet van lmnt gemaak moes 
word. By hierdie gelcentheid het Churchill darem sovecl 
moed gehad dat hy die Duitsers nie sonder verhoor wou laat 
doodskiet nie ,omdat die Britsc volk so 'n massaslagting nie 
sal goedkcur nie." Hy het Stalin se terloopse voorstel egter 
sonde1· teenstribbcling aanvaar solan){ daar net die een of 
antler vorm van verhoor aan verbonde sou wee'G. Hierdie 
tcrloopse bcsluit hct gelei tot die mees berugte bloedfecs in 
die geskicdenis - Ncurenberg, waar Stalin sy massamoord 
en Churchill sy vcrhoor gehad het. 

En nou, vier jaar na die oorlog, begin Churchill, wat 
destyds nie tc ver vooruit wou kyk nie, 'n bietjie terug te 
kvk. en nou word hy skaam vir die terloopse besluite van die 
, Drie Grotes," en toon hy selfs tekens van berou. Sonclcr 
tcenstribbeling hct hy inclertyd ook die berugte ~lorgenthau
plan ondcrtel•en as vredesbelcid vir Duitsland. Dit was 'n 
plan wat daarop neergelwm bet dat Duitsland van alle 
nywerhedo l<aalgestroop moes word sodat sy bevolldug net 
van die landbou mocs bestaan ! Nou verklaar Churchill dat 
hy spyt is dat hy sy naamtckening daaraan geheg·het, maat 
dat hy toe anders gcvoel het teenoor die Duitsers as nou. 

Churchill vergcet blyl\baar dat van 'n staatsman juis 
verwag word om sowel ver vooruit te l•yl.: as om bo sy tydc
lilce emosies uit tc styg - 'n Ies in die staatskunde wat hy 
''an 'n Paul Kruger lwn gelcer bet in sy behandeling van 
'n Jameson. 

Maar soos ons sc. Churchill toon blykc van berou. Na 
die vrolikc, terloopsc besluit in Teheran om aile Duitse leiers 
van kant te maal<, het Churchill nou na soveel jaar blykbaar 
tot die ontdekking gekom dat ook dit 'n fout was, en om 
blykbaar te vcrgoed vir sy fout, het Churchill die afgelope 
week glo 'n paar silwerstukke bygedra tot die verdedigings
koste van veldmaarskalk Von Manstein wat op grond van die 
Teheran-vrolikheid nou mec afgereken moet word as ,oor
logsmisdadiger". So 'n berou-betoon sal Churchill wel nie te 
moeilik val na sy inkomste van £250.000 uit sy oorlogs
herinnerings nic. 1\laar die wcreld sou seker baie gelukkiger 

(vervolg in volgende kolorn) 

Die rubriel<slnywer van die 'I nic-bl:ml< wat mislticn m et 'n 
Cape Argus vcrtel dat mnr. Leo tussenstadium waar 'n blanl;;e 
:Marquard, die stigler en cerstc aristoltrasie oor 'n vcrarmdc gc
voorsitter van die Nasionale mcngdc proletariaat regccr 
Unie van S.A. Studente, vcrlede (maar dit is twyfelagtig), lei 
week aan die Jwngrcs van die lot algehclc verbastcring. 

Icy), H. Davidoff <Edenvalc), A. 
Hepple (Rosettenvillc), dr. B. 
Friedman (Hillbrow), dr. Henry 
Glucl<man, Max Sonnenberg 
(Suid-SI<icrciland), mcv. Bertha 
Solomon (Jeppe), Adolf Davis 
(Pretoria Stad), Abc Bloomberg 
(Kastee!) en 1\'lorris Kentridgc 
(Troyeville) . 

Unic in K aapstad van sy he r- Ten slotte skryf hy: 
inncl'ings m ecgcdccl het. Hy Tcnsy ons gereed is om nog 
slnyf: voor die einde van hierdie eeu 

,Mm·. Marquard hct herinncr reeds op pad na vollcdigc vcr
aan die politicl<c programme bastcring te wecs, moet daar 
wat die partyc gcpubliscer het icts g roots gedoen word. En d it 
vir Nusas sc parlcmcntcrc vcr- is niks m indcr as die vcrdcling 
kicsing:;. Hy hct gcsc dat daar- van Afrika in blanke en natu
die pTOg'!·ammc gctuicnis gclcwer rellestate en die vestiging van 
het van ernstige bctragting van nog blanke staatsgcmeenskappc 
nasionalc vraagstukl<e en dat in die dele van Afrika wat vir 
hullc in baic opsigtc hul tyd bewoning dcur blankes gesldk is 

I n vcrbnnd met mnr. Davis 
\\'Ot'd Ycrldnnr dat sy tocspraak 
oor Clll'is t clilc-n nsionnlo onder
wys ccn vn11 d io hoogtepunte 
van die sittinl;' was . 

Ecn van die name wat nie 
genoem word nie is die van mnr. 
Sam Kahn, Kommunistiese ver
tcenwoordiget· van die naturelle. 

vooruit was. nie. 
,In 1933, hy,•oorbecld. hct 

)fil(t~ 1\:uper van dic \Yitwaters
randse Univcrsit<'it hom \'t'rl<ics
baat· gcstcl as die cnigste vcr
teenwoordigcr van 'n party wat 
hy met profcticsc in!'>ig gcnocm 
bet ,Die l{oning s c Hcpubli
lceine.' 

,:-l:t die onlnngse Lomlcnse 
Konferensic , ·an Eerstc )Jini
:;tcrs is die naam nic so 
n·ecm<l nic.'' 

Verdeling Van 
Afrika 

In die jongstc aflewcring van 
sy wccldil<sc nuusbricf som 
mnr. Oswald Pirow die argu
ment teen segrcgasie soos volg 
op : 

(a) Binnc die raamwcrk van 
'n blanl<c ekonomic en politic!< 
kan die nature! vanwce sy in
hcrcnte minderwaardighcid gecn 
gcvanr vir die blankcs oplcwcr 
solanlt die blankes hullc hour 
posisie dcur bchoorlikc opvoe
ding handhaaf nic. 

(b) Die naturellc behoort tot 
die natuurlil<e bates van Suid
Afrika, net soos goud en stcen
kool. As 'n arbcidslaag stcl hullc 
die blanl<es \'I'Y van baic vccl
eisende wcrl<. gee hom die 
gelcentheid om sy aandag aan 
hoer dinge te wy. Nccm ons die 
naturellc weg dan moet die 
lewenspcil van die blankcs 
daal omdat die vcrwydc
ring van arbcidsluagtc \'Cr
arming mecbring en omdat ons 
·n blanke laagbcsoldigdc arbei
derslaag in die pick van die 
naturellc sal moct stel. 

(c) Georganis<'er in apartc 
state wat cventueel selfstandig 
sal word, moet die nature! op die 
duur 'n gcvaar vir die blankc 
staat of state word. Enigc s taat 
moct op een of ander tyd na 
uitbreiding sock, vera! as sy 
bevolking toeneem . Ons vcr
ondcrstcl dat clic blankc state 
mecr wclvarcnd sal wccs as die 
naturcllc state en ons 'n nan
lo!dikc buit snl oplcwcr. Die 
naturcllc state kan sclfs bond
gcnootskappc aangaan met an
del· nie-blanl<c state en 'n \'Cr
nictigende oorlog teen die 
blankcs onlketen. 

Nadat hy die argument brced
voerig behandcl hct kom hy tot 
die gevolgtrckkin g dat daar net 
twcc altcrnaticwe vir segrega
sic is : 

(a) Die stigting van 'n slnwc
staat waarin di<' hlanlrcs son
de•· innl!'neming- van Christ(•likc 
bcg-inscls en in st ryd met nllc 
cticsc normc 'n S\\'nrt prolehtri
aat in 'n toestantl \ ':ln armor<l~ 
en vcr<lrultlring hou totllat 
da:ndio prolotarinat 1n gclccnt
hcill !cry om blocdigo wmntc n it 
te oefen. 

(b) 'n Gclcidelil<e nitwissing
van <lie grcnsc h1ssen blank en 

Jood$e Vrcaagstuk Amerikaanse /Bril 
Die Jewish Herald sc parlc

rnenterc ,·erslaggewer berig dat 
die Joodse vraagstuk uit die 
politicke arena verdwyn het. 
.,Van dio Joodse oogpunt beskou 
was clie mees uitstaandc ken
me•lc Yan die afgclope parle
mentsitting die feit <bt die so
genaamde Joodse \Taagstuk -
'n sank wat die ge,·oelenes Yan 
baic \'an ons ,·ooraanstaande 
parlementslede tot lcort gcled!' 
!nat opYI:lm hct - blyl<ba:n 
heeltcmal \'crd\\'),1 bet van tlic 
Suid-Afrilmanse Jl o 1 i t i e k c 
arena." 

Die blad gaan voort om lof 
toe te bring aan die Joodse pat·
lementslede van wie die vol
gcndc by name genoem word: 
A. P . Robertson (Langlaagtc), 
Harry Oppenheimer (Kimber-

Die Burger bcvat die volgende 
aanhaling uit die Amerikaanse 
blad Magazine Digest in 'n be
slcrywing van dr. D. F. Malan: 

,.Malan hct sy politieke filo
sofic grotendecls uit die ~azi

idcologic geput. . . . . Kort, 
gcscttc panltop, skcrpneus, is 
Malan 'n duistere boek, selfs vir 
diegenc wat hom al baie jare 
l<en. Hy is stadig, versigtig, 
agterbalcs en mccdocnloos soos 
Hitler. Volslae verstoke van 
sclfs 'n swecm van humorsin, 
gee hy die indruk van vcrstan
dclikc stompsinnigheid. Maar 
dit is slcgs die luilak-houding 
van ' n l<obra voordat hy pik. 
Indcrdaad is hy 'n gcduldige, 
sluwe politi lms wat in die 
skaduwees wcrk totdat hy 
gereed is om opcnlik tc sla1:m." 

RA§S!EHAAT GIEDUIROG 
AAN UOTBAR.S DN 

AMIERJKA 
Sommige Amerilmanse lwerante Yerlustig hulle in die 

voorstelling aan hul lesers van ,mishandeling" van nie
bl::ml.:es in Suid-AfriJ.:a weens ilie toepassing van apartheid. 
Daar lum egter geen twyfel bestaan nie dat die nie-blanl<e 
in Suicl-Afril•a veel minder aan geweld onderhewig is as sy 
kleurgenoot in Amerilm. Daar gaan noulil<S 'n week verby 
dat daar nie die een of ander Yergryp sonder aansiens van 
persoon aan ncgers gepleeg word nie, net soos daar nooit 
'n jaar verby gaan sonder dat 'n paar negers ;,gelyueh" 
worcl nie. 

In die begin van die maand 
het die oopstelling van swcm
baddens in ·washington aan aile 
ltleurc gelei tot 'n twce-daagsc 
handgemeen tussen die rasse 
waarin enigc n egcr binne tref
afstand aangeval en neergcvcl 
is. In die afgelope week is weer 
bcrig dat soldatc die strate in 
Groveland moes afkamp ten 
cinde die ncgers teen aanhou
dcndc aanvallc dcur blankes 
tc bcskcrm. Die onlustc hct 
gcvolg op die aauranding van 
'n vrou deur vier negers. Blanke 
grocpc hct voot· die YOet afg-e
storm op cllcc ncgcr wat in die 
strate opgemerk is. Daar is 
vryelilc gebruil• gemaalc van 

gewerc en otlilcc huise is afgc
bmnd. 

Dit is dio bchnndcling wat die 
nie-bl:ml<cs onh'ltng in 'n 
,,dcmolo·as ic" \\'!\:ll' gclyltstelling 
amiltcl il<c hclcid is. D it lei 
r;;legs tot grotor l'llSSewt·ywing. 

Die oplossing vir rassevraag
stultkc le in die afsondcring van 
die rasse elk na sy cie gebied 
waar hy met sclfrespel< hom 
met sy sake kan besig hou. Dit 
is die taalt van sowel die blanke 
as die nature! in ons land om 
die opcnbarc mening vir hierdie 
standpunt ryp tc maak voordat 
praktykc van onbcteuelde haat
uitbarsting soos die in Amcrika, 
hier posvat. 

O§§JE'l/1/ ABRANDW AG - DAG 

sal gehou word in die 

BANKETSML 
van die Stadshuis op STELLENBOSCH 

op SATERDAG, 6 AUGUSTUS orn 10 vrn. 

0 Die KAFEE waar ligte ETES bedien sal word, 

open om 10.30 nn. 

Alle Afrikaners Welkom! 

( vervolg van 'vm·ige lcolom) 
gewees ltet indien hicrdie 
politilms wat a<> staatsman 
poseer het, 'n bietjic meer 
vooruit as agteruit in die 
~esldedenis wou gcl{~'l' hct in 
die cJae toE' hy bcl.:cnd gestaan 
bet as ecn van clie ,Drie 1 

, Grotes". p.;====;;:;;;===================.t• 

uur 
Ten spy1 

veldtog om 
migrante 
die lcolonie: 
lewcr ,ter 
die Britse I 
die gebiede 
die cerste 
hicrdie jaa1 
dig bcsig i 
klop ten OJ 
sie na Su: 
wyl daar i 
sone uit I 
Rhodesio g 
2,1,76 nit • 
syfers vir 
maanc1e hi 
sll:eidelik 2, 

Die Jugha 
Kaapstad, v 
eiendom var 
liteit was, 
regcring te 
voortaan de· 
van Verdcdi 

Vraatsugti 
ka afkomst 
lank en w~ 

pond weeg 
plaag gew01 
skade aan I: 

Dt·. Otto A 
in Pa.rys t~ 

van Franlo·~ 
tot 20 jaar 1 

op aanldag 
<lnde". 

'n Nuwe o 
gcbicd van I 
gclope wekc 
berig het gc• 
nuwc ontwc 
met 'n klere 
ander is v: 
lcoelkas wat 
koffer op u 
ncem lean W< 
dit aan die 1 

koppel sodat 
Jean bly so I! 
peerdery dut 

Die m ielie
soen word · 
Eltonomie en 
19,813,000 sal 
31,552,000 vet 

Die skattil 
boontjie-oes 
die vir sonnt 
ledc jaar w: 
sl<eidclik l,E 
saltkc. 

Die Suid-A 
sal binnekot 

• 

ADDER 
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~~:.~.~~die~=:~ a.: £vam~~~~~ fSoo~~~;;;sersj 
veldtog om soveel Britse im.- tuie wat teen 'n snelheid van 
migrante as moontlik aan 540 myl per uur vlieg. 
die kolonies en dominiums te 
lewer , ter handhawing van 
die Britse karakter" in daar
die gebiede, toon syfers van 
die eerste vyf maande van 
hierdie jaar, dat die Unie sta
dig besig is om Brittanje te 
klop ten opsigte van emigra
s ie na Sui<l-Rhodesie. Ter
wyl daar in 1948 3,916 per
sone uit Brittanje na Suid
Rhodesie gegaan bet teenoor 
2,176 uit die Unie, was die 
syfers vir die eerste vyf 
maande hierdie jaar onder· 
skeidelik 2,937 en 2,583. 

• 
Die lugbawe Wingfield, naby 

Kaapstad, wat sedcrt 1942 die 
eiendom van die Britsc admira
liteit was, is deur die Unie
regering teruggekoop en sal 
voortaan deur die Departement 
van Verdediging bebeer word. 

• 
Vraatsugtlge slakke, uit Afri

ka afkomstig, van ses duim 
lank en wat so swaar as 'n 
pond weeg bet in Amerlka 'n 
plaag geword wat ontsettc·nde 
skade aan landbou aanrlg. 

••• 
Dr. Otto Abetz, Duitse gesant 

ln Parys tydens die besetting 
van Frankryk, is verlede week 
tot 20 jaar tronkstraf gevonnis 
op aanklag van ,oorlogsmis
dade". 

• 
'n Nuwe ontwikkeling op die 

gebied van koelkaste Is die af
gelope weke aangekondig. Een 
berig het gewag gemaak van 'n 
nuwe ontwerp wat ooreenkom 
met 'n klerekas vol laaie. Die 
ander is van 'n vervoerbare 
koelkas wat in die vorm van 'n 
koffer op uitstappies saamge
neem kan word. Die idee Is om 
dit aan die motor se battery te 
koppel sodat dit aan die gang 
kan bly so lank die rit of kam
peerdery duur. 

• 
Die mielie-oes vir hlerdle sei

soen word deur die Afdellnc 
Ekonomie en Markte geskat op 
19,813,000 sakke vergeleke met 
31,552,000 verlede jaar. 

Die skatting vir die grond
boontjie-oC'S is 1,525,000 sak en 
die vir sonncblom 722,000. Ver
lede jaar was die oes onder
skeidelik 1,673,000 en 803,000 
sakke. 

• 

• 
Mnr. Chris de Wet en mej. 

Gladys Steyn is benoem tot kan
didate van die H.N.P. en V.P. 
onderskeidelik in die tussenver
kicsing in Bloemfontein-Sen
traal wat op 24 Augustus plaas
vind. 

FONDSDAG 
O.B.-Fondsdag word op 6 

Augustus gehou op die plaas 
Rooidraai (W. J. de Bruin), 
distrik Lydenburg. Almal is 
welkom en word uitgenooi om 
van die heerlike braaivleis te 
kom geniet. 

PLUNDERING 
VAN F ABRIEIG: 

ENGELAND SE DAG 
Kaptein Henri Slegtkamp, 

D.T.D., 1\liddelburg, Trans
''aal, skryf: 

Ek sien in ons get;erde blad 
die Engelse sc geldelikc krisis. 
\Vel, ek moet eintlik se ek is 
as oud-Republikein nie jammer 
nie. In 1899 was Engeland die 
magtigste ryk, veral weens sy 
heerskappy op sec, sodat byna 
aile nasies vir hom bevrees was, 
behalwe die klein Boerevolkie. 
Vir al die groot nasies was dit 
'n ontnugtering dat dit die mag
tigc Engeland met sy rower
bcndc en die hulp van al sy ver
owerde gebiede omtrent drie 
jaar geneem het om ons te oor
win. Hy het ook nic oorwin 
nie, maar deur die afbranding 
van huise, afmaak van vee, 
sterfte in die vrouekampe en 
vcrraaiers van ons eie mense 
was ons verplig om wapens 
nC"Cr te le ten einde te verhoed 

In clie Amerikru:mse beset- dat aile vrouens van ellende 
tingsgebied van Duitsland aileen 
is daar tot op clatum 280,000 ton omkom. Ek het altyd gese: 
nywerbeidstoerusting verskeep ,God slaap nie. Engcland se 
na under Iande in die vorm van dag sal kom." Dit is nou daar 
berstelbetalings. Dit sluit in - veroorsaak ook deur sy eic 
105 fabrieke wat oorlogs- en . . 
vredestydse goedere vervaardig, bevolkmg met al d1c stakings 
na Sapa-Reuter berig. 1- kamtig patriottc. 

BRIT KRY ANDE.R 
OPINIE. NADAT HY 
SE.LF GE.SIE.N HET 

H oe 'n bevooroordeelde Brit, wat hom laat le i bet deur 

die propaganda in die Britse pers, na Duitsland gegaan bet, 

en na '!l tyd heeltemal 'n ander beeld van die Duitsers gekry 

bet as wat h om deur die peN voorgehou is, blyk uit 'n brief 

wat onlangs in die Britse blad Union verskyn bet. 

Die skrywer verklaar dat by 
'n lid van die Arbeidersparty 
was. Toe hy na Duitsland ge
stuur is, is dit hom opgedra om 
gereeld verslag te doen van hoc 
dit in Duitsland toegaan onder 
die Britse besetting. 

Op 'n dag het hy op 'n aak
ligc tonecl afgekom. ,Geduren
de Augustus 1947 het ek gery
Joop vanaf Munster Lager na 
Hamburg en ek is opgelaai 
deur 'n vra.gmotor wat 'n aan
tal Duitse krygsgevangenes ver
voer bet wat pas losgelaat is 
uit 'n Russiese oorlogskamp. 
Hierdie ongelukkige drommels 
was niks anders as gee! vel en 
bene wat aanmekaal' gehou is 
deur vuil vodde nie. Toe ek oor 
die reeling klim, het twee '\'an 
hierdie vormlose bondels uit 
vrees die wyk geneem. Hulle 
het aile sin vir verhoudings ver
loor, en volgens my mening was 
hulle nic ver bokant die diere--

derhedc beskryf wat ek gesien 
en van die wesens gehoor het. 
Die antwoord wat ek van die 
Arbcidcrsparty gc·kry het, was: 
,Dit is hut verdicnde loon om
dat hnlle vir die Nazis geveg 
bet'.'' Hierna het hy die Arbci
dersparty bedank. 

PROPAGANDA 

,Die enigstc opinie wat ek 
van die Duitsers kon vorm was 
gebaseer op die propaganda in 
die Britse pers. Ek bet op 1 
Janunric 1947 tc Cuxhaven ge
land en my gedagtcs was vol 
van ,weerwolwe' ,ondergrondse 
Nazi-bewegings' en so oortuig 
van die feit dat elke twccdc 
Duitse vrou haar aan 'n Britse 
soldaat verkoop vir ticn siga
rctte of 'n stukkie sjokolade, 
dat ek daarop aangcdring bet 
dat. my maats In nie mindcr as 
groepe van vier moet uitgaan 

Die Suid-Afrikaanse Lugmllg ryk verhewe nie. nie. 
sal binnekort toegerus word ,Nietemin, ek bet in bcson-

Het nou so pas 

sy groot verskei-

denheid winter-

stowwe uitgepak, 

en nooi ey onder

steuners vriende

lik uit om dit te 

,Aan ons is 'n boekie gegce 
,Die waarheid omtrent Geslag
sake' en op bladsy twee kom ek 
af op hierdie voorligtende sin: 
,Drie uit elkc vier Duitsc vroue 
wat in aanraking kom met 'n 
Britse soldaat is bc'l!met met 
gcslagsiektc'. So het 'ek bier
die land van onsedelikc diere 
baie versigtig binne gegaan. 

OORLOGSLASTE. I VE.L 
BRITSE. VROUE.NS 
GEE.STE.LIK. NE.ER 

Die ekonomiese toest a nd in Brittanje is, volgens 
Re,iew of World Affairs, besig om 'n merkbare invloed op 
die Engelse vrou uit te oefen op wie die swaarste laste geUI 
word. Sy bevinding is dat die vroue van Brittanje 'n baie 
swaar prys vir die oorlog betaal bet en tans uitermate 
moeg is. 

,Die vrouc is deur en deur 
ontevrede. Hulle vind dit moei
lik om die gesinsbegroting te 
Jaat klop, en ten eindc die 
toestand te verbeter gaan meer 
en meer van bulle uit om tc 
werk, wat die gesinslewe ont
wi-ig en bulle afmat en scnu
agtig maak. Hulle is sick van 
die eentonigheid en word siel
kundig aangetas deur die alge
mene slordigheid. 

,Hulle kan dit nie meer 
bckostig om so dikwels na dit> 
bioskoop te ontvlug nie. In die 
verlede bet Britse vroue dikwels 
vertroosting in godsdiens gcvind. 
'n l\Ieerderheid '"an bulle bet 
vandag geen geloof nie, hoewt'l 
die minderbeid wat dit wei bt't, 
besig is om te groei. Dit is by 
verre die mees belangrike ont
wikkcling in Britse aangeleent
hede om dop te hou. Die vrouc 

van Brittanje het 'n buiten
gewoon sware prys vir die oor
log bctaal en is moeg." 

SEDEI..IKE VERVAL 

• Dat die agtcruitgang waarna 
die blad verwys reeds tydens die 
oorlog begin intree het, blyk 
uit syfers wat 'n tyd gelede 
deur die registrateur van ge
boortes verstrek is. Daarvolgens 
het clit geblyk dat byna dertig 
persent van die Britse moeders 
tydens die oorlog geboorte rum 
bul kindrrs gE'gee het ,·oordat 
hn.lle getroud was. 

Byna twaalf persent van alle 
kinders wat in Engeland gebore 
is, was of buite-cgtclik of sou 
buite-egtelik gcwces bet as die 
ouers nie voor die geboorte ge
trou het nie. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ONS HET DIE ONDERSTEUNING VAN ADVER-
TEERDERS NODIG OM ONS BLAD UIT TE GEE, 
MAAR DIE ADVERTEERDERS HET ONS 
ONDERSTEUNING NODIG OM IN ONS BLAD 

TE KAN ADVEUTEER. 
............................................. 

~Probeer ditl------.. 
VIR OE-TOETS 

A 

c 
Skat of lyn B of lyn C 'n verleqblf 

van lyn A i.e. 

VIR SMAAK-TOETS 
Ncem twce skuiY.e van enige soort 
sigaret, bchalwe Kommando. Moenie 
die cerste skuif intrek nic, blaas dit 
saggics dcur u ncusgate uit. Ncem 
nou die twcede skuif, trek dit in en 
blaas dit dan deur die neusgate of 
( dcur die mond uit. Toets 
\ Kommando nou op dieselfde 

~ 
wyse. Let op watter sag 

( 

geurig rokie u van Kommando 
kry. (AotY.OOrd op oe-toets: 
lyn B voltooi !yo A.) 

kom besigtig. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

.,Dlt is nou twee en 'n half 
jaar dat ek daardle vrees gehad 
het en in daardie tyd het ek 
nouer met die Duitsers in aan
raking gekom as die mceste 
andcr. Ek het hul taal baas
gcraak. Ek was in hul teaters, 
ek het hul opcrettes gesien, bul 
konserte gehoor, en wat die be-

langrikste van alles is. ck sal Kommando 
ccn van hierdie ,onsedelikeo 
dierc' in Oktober as my vrou 
neem. Ek het geleer om so van DIE VRIENDELIKE SIGARET 
die land te hou dat ek, as dit 

1 
10., 20., so., met ot 10ndor kurtc. 

moontlik is, my hier wil vestlg." -------------------...:=:. __ ,.::G:.:;t·::=lOOJ::::; 
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T~ VD OEKLABIIIPISUIIDI: A.DTUTBN8Da1 

Balllllolldelae B:eJI.Dltcewtnre: 
(Verlowm., nuw~llk, ceboorte, aterfpytJ, ID memoriam, cehlkwenelnc, 
ene.) lei. per woord; minimum 2/8 per pluiDg. Vooruttbetaalbaar. VIr 

nerb&llDp 211 pet. atatac. 

Die A vonture Van Klein Ben 
Bandelladv~: 

Eereto plUID(, 2c1. per woord. VIr nerb&llDp 211 pit. atatac. 
ll1teke.,.elcJ op ,.Die O.B." (TenQD weeld.lb) : 12/8 per 'aa.r of 8 /8 per 

e maancJe. voorultbe~b&N'. Stuur adverten.otecelcl. be.teUIDp. 111 IDteltenceld 
u TOOBSIAO UCDXJI,) Bl'K., Poebu l UI, ~ 

(vervolg van bladsy 7, kolom 3) 

ALGEl\fEEN 
AANDAO! Neem e.ssebllcr kennts 

dat ek vanat April 'n MarkagentJ~kap 
begin - Muntstpale Mark, Uttenhage. 

B 
Adre•seer u produkte -- en wees 

UTH 
verseker van beste resultatc en onmld· 
delllke uttbelallnp. - U. s. UeliiJlgun . 

9/3/4.9 TK 

BEESTE: Opreggeleelde ongeregl-
streerde Jo'rleslandbullelJie•. nege mann· 
de oud ; Brakronteln·Boltermyn-bloed 
ult 8· 10·~:elllngkoele . Ook koeie en 
verse. Z~man, Robertson 13/7/ T.K. 

BEESTE: Opreueteelde Jerseybeeste 
ult die beate bloed en melk-rekords. 
Koele en verae. - Zeeman, Robertson. 

1/12/TK 

BOERl\IEEL 
BOERMEEL op ·>DS bekende steen

meule gemao.l. ld/7 per 100 lb.; 
gealtte mcel, 21/0; witbroodmeel, 26/5; 
en meelblom, 28/1; plus bankkommissle, 
per 100 lb. auk. K . .M.B. - Mission 
St<>re, Ellm, K.P. 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

T.lL 

Chantenay-wortels 6/-; Detroit-beet 
II·: Bla.arsla.al 17/6; Spltskopkool 8/· 
per pond, posvry. Verkry volledl(te 
.,ryalyl v&n Premlua, P.K. Schoemans
o~k. Oudtsboorn. 6--4TK 

GRO~'TESAAD 
VAlt" GOEWER\I~'T~OESERTJFJ

~Et:Uut; GROE:STESAAD: Chanlenay 
Wortel 6/ 6; Detroit Beet 5/ 6 ; Ice 
Cream waatlemoen 8/ 6; Wonder en 
Tom Watson Waatlemoen 7/ 6; Honey 
Dew Spanspek 7/6; Little Gem, Lang
wttbos en Groen Hubbard Skorste 8/-; 
Marvel Tama<tle 30/·; Beauty and Mar
globe 32/6 lb., 9/· Y. lb. posvry. Vol· 
ledlge pryslys gratis van KANGO 
SAADKWEI{ERS, Posbus 107, Oudll· 
hoorn. 1317/T. K. 

GENEESl\UDDELS 
UMLL~DELING GRATIS. Ons j; 

daar so oortuig van dat ons 'n ClllC 
Suld-Afrika.anoe geneesmlddel vir Ru 
matlek, Lendepyn, HeupJig en verwantc 
kwale ontdek hel, d11t one gratlo 
proetmonster ae.n enig e lyer sal etuur. 
-stuur 1/ - vir posgel<l ens.. a.an: 
A.'<DREW SE PYNPLEISTERS, Pos· 
bus 775, Pretoria. 

l\IEDISY~E 

BLV JONK. Verban t:rnb&re. 
Gryshaaorwonder, nuullte wereldmlddtl 
teen grysho.re, akllfera, ens.. waarbor(l; 
gesonde, natuurllke kleur bare, ot geld 
terug. Geen kleurstor. IJ/- posvry. 
Geld met bestelhng. Kwale. elekles 
bebundel. - Bot'r<'JI:'tiiM'81Didddo, Pos
bus 4272, Johannesburg. 

(Nr. 1) 2/3/TK 

l\fEUBELS 
!llEUBELS. - Beter mellbele teen 

bllllker pry1e. BabawacntJies, stoot· 
karretjles, drlewlele, llnolcums, tapyte, 
ena., ook allyd In voorraad. Geen 
Kata.logus. Meld waarln u belangstel. 
-VISSER-!IIEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapst.ad. 3/12/11 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemdt 
Radio-ingenieurs, Sle.sleweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio'• en Elektrleae 
Toestelle. Oereglstreerde Elelr.trlllltelte· 
a.annemers. Foon 11·8•3!1. 

SOUT 

SOUT vtr dadellke arlewertnr In 
,oele sa.kke. Brandwaste, om •n 
eerlike beataan te maak vra. ek u 
n-lendellke ondersleunlng deur van my 
.out te bestel. Spul&le Al 80/-; 
Sneeuwlt No. 1 70/·: Wit No. 2 
&01- per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheld gewaa.rborr. Adrea: 
l[omdte. Mn. rtla.rtlo Venter , Posaall 
'fo. x•. Arbel4alooo. Bloemfontein. 

111/ 1/ TX 

TE KOOP 

RONDE.- Opreg.,eteelde ,.PekiDese"
hondJies. 'rwee maande oud. Reun
ljles £!1 os. Terles £3 38. Skryr aan: 
D .• 1. de \Vaal, Posbu.s t, P.K. Ascent, 
Vrede. 27/7/28. 

A.V.B.O.B. 
Lykbeaorcers, Grafsteenmakers, 

Berrafnlsversekeraars 

Bloemfontein - Pretoria 
1M Takke 

PLUIMVEE 
Die Beste Pinna om a P L UDIV!:E , 
JO:I ERS en ander PRODUKTJ!: aaa 

te atuo:r Ill : 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(Edms.) Bpk. 

\IOREMARK (l'oabne 1186) !II'_..,.. 

.,Wag!" Hy besluit om gou 
vir sy pappie te gaan vra. En 
dadcli .. ~ le hy rieme neer huis
toc. Maar halfpad steek hy vcr
twyfcld vas: Nee, hy mag nlc 
vir sy pap pie gaan vra nlc! 

Hoe het sy pappic nou weer 
vir hom gese? 

Nou onthou by. Dit was mos 
toe oom Faan en tant Frieda 
bier by bulle gebly bet. Oom 
Faan was mos 'n vlugteling en 
niemand moes gewect hct dat 
hy by hulle tuis is nic. Want 
oom Faan wou nie vir die 
Engelse teen ander mcnsc gaan 
baklei nie, en toe hct die speur
ders en die policsmanne na hom 
5esoek. 

Hy bet die dag doodstil onder 
die ou groot tafcl in die eet
kamer gesit en spcel toe oom 
Faan en tant Frieda daar aan
gekom hct. Daar was 'n 
kleedjie oor die tafcl wat weers
kante ver oorgchang bet, sodat 
hulle hom nic cers kon sien nie. 

Sy pappic en oom Faan bet 
by die tafcl gaan sit en gesels. 
Hy wou sy pappic aan die been 
gryp en laat skrik soos by een
kcer gcmaak hct. Maar toe bet 
hulle crnstig begin gcsels en by 
was bang sy pappic sal dalk 
kwaad wccs. 

Dlt is toe wat oom Faan ge
praat hct van die oorlog en 'n 
man wat hullc Jannic Smuts ge
nocm hct. En dat die ou oom 
Jannic Smuts oom Faan vir 
hoogvcrdraai of hoogverstaan-
hy kon maar nie mooi begryp 
wat nlc - in die tronk wil smyt. 
En oom Faan het vertel van die 
speurders en die poliesmanne 
wat hom sock, en dat by nou 
moet vlug dat hulle hom nie in 
die hande moet kry nie. 

Dit was toe bulle praat van 
poliesman dat klein Ben sy plan 

'· ,~ 

Pragtige Modelle 
in Winteruitrus ting 

BY 

~ om sy pappie skrik te maak 
I sommer laat vaar bet. Vir 'n 

policeman is hy bang; want dit 
[[ Is 'n gevaarlikc soort mens. Een-

Di e 

kecr bet 'n poliesman 'n kaffcr
tjie gevang. E n by het sekcr 
die kaffertjie gaan vermoor 
want die bet so geskrcc dat 
klein Ben sommer aan hullc 
gegaan bet. 

En outa Ramkat het hom ook 
van die policsmanne vertel. Hy 
het bulle Duusmanne genocm 

1\1 0 dew 1 n k e 1 en gese: .,My Basic, hulle is gc-
p A R 0 W vaarlike Duusmanne daardie. 

~~=====~:....:..:::=:=:=::..:·. As jy op een van hulle afkom, 
moet jy sommer di6 kant-toe 
kyk, my Basic, en maak of jy 
van gan sout of water af wcct 

IS U 
Dan 

'N REPUBLIKEIN ? 
is DIE 0.8. u blad 

nie anders vang hullc jou en 
gooi jou in 'n swart wa wat bul
le die piek-mic-up nocm, en voor 
jy nog wcet waar Is jy, sit jy 
met jou bas in die stokkics." 

Klein Ben kon nic vee! vcr
staan van wat sy pappic en oom 

VUL ASSEBLIEF BIER IN 

Faan gcsels nie. Maar toe oom 
Faan ult die eetkamer gegaan 
het, het klein Ben onder die ta
fcl uitgckruip en vir sy pappic 
gcvra wat hoogverdraal nou 
cintlik bcteken. 

.,Grootman, jy moet wag tot 
jy ccrs langbroek dra voordat 
jy soicts vra," het sy papple ge
sii. 

.,Maar, Pappie, hoekom wil die 
oom Jannie Smuts dan vir oom 
Faan en tant Frieda vang?" bet 
klein Ben verder gevra. 

En toe bet sy pappie vir hom 
vcrtel dat hulie Afrikaners is 
en dat bulle met niemand rusic 
gemaak bet nie en daarom met 
niemand wil gaan baklci nie. 
Maar nou wil die oom Jannic 
Smuts he sy pappic en oom 
Faan en bale ander Afrikaner
omies moet met ander gocic 
mcnse gaan baklei en bulle 
doodskiet. 

.,Ma~r. Pappie, dan Is die ou 
oom Jannie Smuts 'n rusiesoe
kerige ou oom ?" hct klein Ben 
verontwaardig uitgcroep. 

.,Ja, Grootman," het sy pappie 
gese. .,En nou moct Omie en 
Tannic bier by ons bly en nie
mand moct wcct dat bulle hier 
is nie, want hulle is nou vlug
tclinge." 

.,Moct ek glad nie ecrs met 
Pieta en Hanslc daaroor praat 
nie, Pap pie?" het by gevra. 

.,Nee, Grootman - bulle moet 
nic ccrs wcet dat bier so 'n 
omie en tannic Is nie." 

.,En susslc, Pappie? Moet ek 
ook nic met sussie oor Omie en 
Tannic praat nic ?" 

.,Ook nie met Sussic nie, my 
seun. Julie moct glad nie met 
mckaar , van die omie en die 
tannic praat nie. Ek sal self 
met Sussic praat en haar alles 
vcrtel wat sy moet weet. Sal 
my grootman nou so maak ?" 

.,Ja, Pappie," hct by beloof. 
En nou is oom Faan en tant 

Frieda al Janka! weg; en by en 
Sussic het nog nooit eers 'n 
woord met mekaar oor bulle ge
praat nie. 

En sy pappie het ook vir hom 
gese hy moet nie kom vrac vra 
oor icts wat by die huis gebeur 
nic. Want daar is tog so bale 
dingetjies wat by nog nie vcr
staan nie. En wanneer sy pap
pie met ander omies oor onbc
kende dinge gesels of wannccr 
hullc lets doen wat by nle vcr
staan nie en wat vir hom 
snaaks lyk, moet by maar dood
stil bly en met niemand daar
oor praat nie. En as sy pappie 
dink dat sy seun lets moct wcct, 
sal by daaroor met hom kom 
gesels, want by vcrtrou mos sy 
g root scun. 

Klein Ben stap na die tuln
hckkie, k lim daarop, en kyk in 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 

Bpk., SKRIK NOU VIR 
, KAMERADE" 
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Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/ 6 per balfjaar. 
Voeu a.NebZiel Kom~ b1/ platteZasd3e tJeb . 

Drie j aar gelede b e t · sir Hartley Sb a wcross voor die 
Geallleerde Viersk aar die Jeiers van die oorwonne Duitse 
volk vervolg. Sy k ollegas b et Kommunis t e in gesluit en op 
die regbank b et 'n Kommunis gesit. 

Vcrlcde week het dieselfde 
Shawcross die B ritte opgeroep 
tot die stryd teen die Kommu
niste wat •n kouc oorlog voer 
teen die dcmokratiese Iande en 
vernaamlik teen die Britse ~
menebes en sy vesting Brittanje. 

.,Ons veg aan twee fronte", 
hct hy gese, - .,die koue oor
log van die Kommuniste en die 
gcweldige ckonomiese probleme 
wat d ie oorlog geskep bet." 

In 'n striemende aanval op 
die regering het die Britse oppo
slsieleier, mnr. Churchill, ge
waarsku dat daar geen wcsen
llkc verskil is tussen die rcgc
ringsparty se sosialisme en die 
kommunisme nie. Die enigstc 
vcrskil is 'n metode-verskil. Die 
Sosialiste wil hul doel langs 
konstitusionele weg berelk, tcr
wyl die Kommuniste die hand-

!angers van 'n vreemde moond
heid is wat Brlttanjc wil ver
nietig en die volk wil verslaaf 
aan die Moskouse he~rsers. 
Oaar is geen misdaad wa t die 
Kommuniste nie sal pleeg as 
hulle verw~g om daardeur ab
solute dcspotiese mag te verkry 
nie. 

I ndicn Brittanje, as gevolg 
van soslalisme, ekonomies ver
val, hct Churchill gese, sal die 
land en bale ander lande saam 
met hom in chaos en kommu
nismc versink. 

Churchill se verblyf in die 
politiek e woestyn as ,opposis ie
leier" bet blykbaar 'n soberende 
ultwerking op hom gehad sedert 
die <lae toe hy nog 86 heildronke 
op 'n slag saam met ,,Premier 
Stalin" genuttig bet. 

die straat op en af. Hy sal nou 
maar wag totdat sy pappie self 
met hom oor die vreemde kar 
begin praat. Mag, maar hy 
wens darcm by kon in daardie 
kar gaan spcel! Maar dit mag 
hy nlc doen n ie want die kar 
bchoort scker aan een van die 
omlcs wat nou bier by bulle bly. 

Ecrs was daar net twee omlcs. 
Maar nou die oggend toe by op 
gcstaan bet en in die eetkamer 
kom, bet by nog twee nuwe 
omics by die twee oues gesien. 
En sy pappie se hulle is ook 
vlugtelinge wat met oom Jan 
nie Smuts rusie gekry bet. Die 
ou oom Jannie moet 'n snaaksc 
ou oom wees. Dit lyk ot hy 
met niemand oor die wcg kan 
kom nie. En by moet seker 
bale sterk wees, want die ander 
ooms is maar bang vir hom. 
Maar klein Ben hou niks van 
die bakleierige ou oom nlc. Dit 
is mos nie mooi vir witmcnse 
om soos kaffers te baklei en 
tekere te gaan nle. 

Hy wonder hoe hy lyk? 

Hy speel nou bedags bultc. En 
as daar vrecmde mcnsc na die 
huis toe kom, gaan by maar 
stilletjies in en se aart die omies 
om in die kamcr tc gaan wcg 
kruip. 0 gonna, hullc moct tog 
nie hierdic omics vang nie! Sy 
pappie sal mos dan vir hom 
vreeslik kwaad wees. En hy 
wil tog nie he sy pappic moet 
vir hom kwaad wees nie. 

.,Bennie! Kom ect, my kind !' 
rocp sy mammlc plotsellng. 

Klein Ben Iocr vir Jaas vlug 
tlg op en af in die st raat en 
kom dan vinnlg aangestap buis 
toe. Daar is 'n crnstige ploo 
op sy blankc voorkoppie. Hoe 
gaan hy nou maak om vir Sus 
sle en Klcinboet van die waen 
huis af weg te hou? peins by vo 
kommcr. As bulle die vreemde 
kar In die waenhuis sien, gaan 
dit mos weer 'n trop vrae en 'n 
gelol afgcc. 

Toe hy by die voordeur in 
stap, kry hy plotseling die in 
gcwing. Hy sal nou dadelik vir 
sy pappie gaan vra om daardie 
skrctle in die dcur met lets toe 
te maak sodat bulle nie in die 
wacnhuls kan loer nie. Ja, en 
dit sal hom sommer ook help 
teen die knaende begeer te om 
In die sagte kussings agter daar 
die stuurwiel .. motorkar" te ry 

Ja-nee, by sal sy pappic som 
mer nou bydam. 

(Word vervolg) 

Gaan Apartheid 
Bespreek 

.,Apartheid in sy versklllcnde 
vorme", sal die onderwcrp van 
bcspreking wecs op die jaar 
kongres van die Afrikaansc 
Studentebond wat op 27, 28 en 
29 Julie op Stellenbosch gehou 
word. 

.,Hierult moet nlc afgclc 
word dat die A.S.B. hom op 
politieke terreln bcgcwe nic" 
word verklaar. .,Ecrder is dit 
'n poging om 'n wetenskaplike 
studie tc maak van 'n ondCT 
werp wat die Afrlkanervolk in 
sy kern raak." 

Gesaghebbcndcs op die gcbied 
van naturellcvraagstukke sal 
ook die kongres toespreck. 

-.-

Groot Bedryf In 
Dobbe/ary 

V oetbal-loterykaartjies maak 
een-t lende \'an die hele Britse 
pos ult en besorg d ie poskan 
toor jaarliks 'n inkomste van 
£8,000,000. m erdie dobbelbedryf 
is \'andag die sesde groots te 
bedryf in Engeland. 
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ONS VERVOLGVERHAAL 

DIE A VONTURE VAN KLEIN BEN 
DEUR H. S. VAN BLERK Die Voortrekkermonument. 

DIE VREEl\IDE MOTOR 

Klein Ben Brink, 'n knapie 
van sewe jaar, kom met slaap
dikke ogies uit die slaapkamer, 
en stap met kort trippeltreetjies 
badkamer-toe. Hy tap vir hom 
water in die waskom en was sy 
handjles en gesiggie. Nadat hy 
afgedroc het, sy haartjies op sy 
manler gekam het en die water 
weer laat uitloop het, stap hy, 
nou taamlik wakker, deur die 
lang gang kombuistoe waar sy 
mammie besig is om tafel te 
dek. 

.,MOre, Mammie," groet hy en 
hou sy mondjie om van haar 'n 
soentjic tc ontvang. 

.,MOre, Ma sc groot seun, en 
hct jy toe lckker geslaap ?" vra 
sy mammie . 

.,Ja, dankie, Mammie." Hy 
snuif die hcerlike geur van wors 
wat in die pan sis, op, en soek 
met sy ogles deur die vertrck. 
Mammie, het Pappie dan al gaan 
werk?" vra hy teleurgesteld, 
want sy pappie het hom nog 
nie kom more-se- nie. 

.,Nee, Ben, jou pappie is nog 
nie weg nie", verseker sy mam
mie hom. 

Sy mammic is hale bcslg en 
sy sussie het nog nic opgcstaan 
nie. Hy besluit dus om na 
buite te gaan en 'n bletjie In sy 
pa se motor te gaan speel. Dit 
is vir hom te heerlik op die 
sagte kussings agter die stuur
wiel. As hy daar agter die 
stuurwiel sit en dit }teen en 
weer draai en die geluic! van die 
enjin namaak, dan ry hy kam
t ig net so vinnig soos sy pa som
tyds. 

Dit is buite maar koelerig en 
die oudjie is al spyt dat hy nle 
sy skoentjies aangctrck het nic. 
Die gruis in die paadjic is nogal 
skerp en knou sy sagtc voctjies 
af. En toe hy aan die wacn
huis se deurknop draa!, vind hy 
dit gesluit. 

,.Ag, jittc!" verwyt hy hom
self. Dit val hom mos nou by 
dat sy pappic die motor wegge-

neem het :>m te laat regmaak. 
Hy kan die ding maar nie ver
staan nie: Sy pappie het gese 
bulle kar is klaar, gedaan, ka
pot, en hy moet rcggcmaak 
word. En tog het sy pappie 
nog gister met die kar gcry toe 
hy hom weggcnccm het? Hy 
kan dit maar nie klcinkry nie: 
'n Stukkcndc ding wat nog 
kapot boonop is, kan mos nie 
loop nie. Veral as hy kapot is! 

Hy onthou nog vir outa Ram
kat wat vir sy pappie in die 
tuin gewerk het. Outa Ramkat 
hct sick gcword en hier agter 
op die werf in sy kamertjie gele . 
En sy mammie het elke dag vir 
outa Ramkat medisyne en sop 
gt!kee om te drink. En hier het 
ook 'n tannic in wit klere ge
kom wat 'n ronde glaspypie ~an 
outa Ramkat gegee het om aan 
te sulg. 

En eendag het hy a&n outa 
Ramkat gevra: .,\Vanneer staan 
Outa dan weer op?" Want by 
wou graag he outa Ramkat 
moet hom weer stories vcrtcl 
van J akkals en Wolf, Hasie en 
Skllpad, en van die klein kaal 
kaffcrtjies in die stat. 

.,Au, Basic, die ou Kaffer sal 
~ckcr nic wee'r opstaan nle," 
hct outa Ramkat gekla. 

,.Maar hoekom dan nic, outa ?" 
.,Auk, Basic! ou Ram kat is 

sommer tlar! Gedaan! Kapoet! 
Brastig, my Kleinbaas, die ou 
jong is kapoet!" 

.,Beteken dit Outa sal nic 
weer kan loop nie?" het klein 
Ben verdrietig gevra. 

.,Etzetlie, my Basic. Van hier 
af sal bulle die ou kaffer som
mer skreppiep se kant-toe dra 
soos al die ou flinter moustcr
karre wat kapoet raak." 

En nou se sy pa bulle kar Is 
ook kapot; maar sy pa ry nog 
met hom rond en wil hom laat 
regmaak. Klein Ben skud sy 
kop meewarig. Die grootmense 
kan darem snaaks praat. 'n 
Mens verstaan nooit kop of stert 
van alles nic. 

Hy staan op sy toontjics en 

BRIEWE-KOLOM 
Posbus 1411, 

KAAP STAD. 
27 J ulie 1949. 

Beste Maats, 

Wic van julie begin liedjies 
maak vir ons sangbundeltjie? 
Ons verstaan dat daar op Bell
ville reeds 'n hele paar liedjies 
klaar is en bulle is nog besig 
met ander. Maats moet maar 
opskud, want die tyd kan gc
weldig vlieg en julie het maar 
net tyd tot 31 Augustus. Maats 
wat nog nie die besonderhede 
weet nic kan maar net tcrug
blaai na verlede week se uit
gawe, waarin alles volledig 
aangegee word, selfs ook die 
ontwerp van die buiteblad. 

HANNIE FERREffiA van 
ROOIDAM, TWEERIVIERE, 
vertel hoe bly sy is oor die mool 

• gcskcnk wat sy ontvang het. 
Sy was een van die honderde 
Boerejeug-lesers wnt die vorm
pie ingevul en gepos het. Die 
geskenk is 'n mooi gekleurde 
afdruk van die Boerejeug-wa
pen. (J ou Boetie sal 'n rukkie 
moet wag, Hannie, daar Is nog 

~onderde wat gepos moet word. 
Hy sal in elk geval een kry.
Red.) 

KOMDT. HITGE van OUDTS
HOORN, skryf dat as daar eni
ge pcrsone Is wat in hulle om
gewing woon en in die Bocre
jcug bclangstcl, kan bulle aan 
hom skryf. Sy adrcs is Unie
straat, Oudtshoorn. Hy sal bul
le dan altyd in kennis stel van 
funksies en laertrekke. (Ja, 
Komdt., daar is 'n prys uitgc
loof vir die opstcl-wedstryd en 
die bock is reeds aan haar ge
pos.· Red.> 

Uit ASHTON kry ons 'n brief 
van PIETER LE ROUX. Hy 
Is ook bale in sy skik met 
sy Boerejeug-wapen en sy 
maats Is glo baie spyt dat hullc 
nie ook so 'n mooi besitting het 
nle. Jy kan gerus ons blad aan 
jou maats leen. Miskien stel 
bulle soveel belang in ons Boe
rejeug dat hulle miskicn later 
sal aansluit. Dan sal ons dalk 
'n afdeling daar kan stig. 
Laat weer van jou hoor. 

Hartlike Boerejeug-groete, 
DIE BOEREJEUG-REDAKSIE. 

Iocr deur 'n skrefic in die dcur. 
En toe skrik hy groot: Daar 
staan 'n ander kar in die pick 
waar sy pappie sc kar altyd 
staan. Hy kyk weer. Dit is 'n 
groter kar en hy hct glad 'n 
ander kleur. Vir 'n oomblik 
staan klein Ben dicp in gedag
tc. Wat soek die \'rcemde mo
tor hier? 

(vervolg op bladsy 6, kolom 3) 

VERJAARDAG
KETTING 

Oucrs en Boerejeug, soos u 
weet is daar nog minder as scs 
maande oor voord4t ons Bocre
jeug ons eerste uniale Jaer tc 
Pretoria sal opslaan. Duiscnde 
Afrikaners sal ook, daar by die 
Voortrekkermonument, saam
trck om d ie gcdcnkwaardige gc
beurtenis, die onthulling van 
die monument, by tc woon. 

Geen Boerejeug-lid sal hierdie 
groot volksgcbcurtenis wil laat 
verbygaan nie. Almal sal graag 
aan bulle nageslagtc wil mccdeel 
wat op hierdic groot dag, 16 
Desembcr 1949, tc Pretoria 
plaasgevind het. 

Hicrdic maats vcrjaar gedu- Om ons Boerejeug sc rcis- en 
ronde aanstaandc week. Ons andcr onkostc na hicrdie groot 
wens hulle van harte geluk. 

JULIE 

29 Marla Barnard, P.K. Homtinl, Oor 
George. 

30 Jurgena Hanekom, Paarl. 
Johanna Nel, Oudt.sboorn. 
Oalna Bolhma, Oudt.shoorn. 

31 L. B. van der Merwe, Slabbert.s, 
o.v.s. 

Ge.lna van Heerden, P.K. Derby, 
Oor Rustenburg . 

Hermlen Dempers, Heidelberg, K.P. 

AUGUSTUS 

1 Jo:mmcrcntla Nelson, Oudtsboorn . 
2 Marla Vlaser, Kakamas. 
3 Johannes van der Westhulzen, 

Loxton. 
Janette. Nortj~. Vredend811. 
J. Swlegelaar, Oudtshoorn. 
Ockle de Jager, Oudt.sboorn. 

<l Hermanus 
o.v.s. 

CUllers, Luckhotf, 

Tbeunslna van Wyk, Matooster, 
Tv I. 

Jan du Toil, Kirkwood. 
Marie du Toll, Kirkwood. 
Johan I:.ubbe, B&rkly·Ooa. 

5 serena van der Spuy, Paarl. 
Elzen Burmeister, Paarl. 
Johannes Esterbuyaen, Paa.rl. 
Gertruida Venter, Pleteraburg. 
Marla Pretorlus, Frankfort, O.V.S. 
Susanna Vermeulen, Luckhorr. 

6 Elardus Erasmus, P.K. Boabok· 
raond, Tvl. 

Kotze Bosman, Paarl. 
Martha Barnard, P.K. Homtlnl, 

Oor George. 
7 Dina Nortj~. Karrerakraal, Tv!. 

Pleter du Tolt, Loxton. 
s:ska van der Merwe, Stellenboscb. 
Magrlet.a Krlel, Vryburg. 

Boerejeug
Nuus 

OBSERVATORY (Kaap): 
Die Bocrejeug van Observa

tory hou op Saterdag-aand, 13 
Augustus 'n verskeidenbeidskon
sert en gcselligheid in die Col
lingwood-saal, Collingwood
straat, Observatory. Die eerste 
dec! van die program sal be
slaan uit musiek, voordragte, 
samesprake en nog baic ander 
Interessante nommers. Die 
tweedc deel van die program 
sal 'n gesellighcid wees, en soos 
ons Observatory se funksies kC'Il, 
sal ook hicrdie een baie aangc
naam wees. Boerejcug-lede kan 
gcrus kom en hulle ouers en 
vriende ook saambring. 

KAAPSE SKI ERE/LAND: 
Die Boerejeug van die Kaap

sc Skiereiland hou 'n gesamcnt
like pickniek op Maandag, 1 
Augustus. Ons hoop om die 
Jcugleier, wat tans met vakan
sic in Kaapstad is, ook in ons 
midde te he. Boercjeug-offisicre 
is reeds besig om te organiseer 
sodat almal teenwoordig kan 
wees. I ndicn dit re(in, sal voor
siening gemaak word. 

fees, tc dck, het ons die .,16-
Dcsembcr-fonds" in die lewe ge
ro(!p. Tot ons spyt moet ons 
mccdccl dat die fonds nog maar 
baie sw .1k is. Graag docn ons 
dus 'n beroep op ons ouers en 
Bocrejeug-lede om hicrdie fonds 
daadwcrklik te stcun. Ons hct 
hondcrdc ponde nodig om hicr
dic onderneming te laat slaag 
en ons het nog skaars ecn van 
die honderde. Donasies kan gc
stuur word aan: 16-Descmbcr
fonds, Posbus 1411, Kaapstad. 

OPLOSSING VAN 
BLOKK I ES-RAAISEL 

Maats ons is jammer dat ons 
nie die antwoordc vir die Blok
kies-raaisel verledc week ge
plaas het nic. Soos jullc ge
sien het, het ons reeds ons 
grcnse oorskry. Hicr'volg hulle 
egter nou. 

DWARS 

1. Vcldkornet; 8. Sicn; 9. 
Vuurwapens; 10. Brasso; 11. 
Tellers; 14. Harspan; 15. Ascm; 
16. Wiel; 17. Lc; 18. Fatalis; 19. 
Uurwerk; 21. Erewag; 24. 
Arendsblik; 25. Sake; 26. Moe
derkerk. 

AF 

2. Eeue; 3. Dartcl; 4. Neef; 
5. Tasbaar; 6. Dissipline; 7 . 
Onmoontlik; 11. Trapfiets; 12. 
Lacrtrckke; 13. Spies; 14. 
Hanou; 17. Liggaam; 20. Was
bak; 22. Bene; 23. Eier. 

Leen u O()k DIE 
BOEREJEUG aan u 
\Tiende om te lees? 

• ••••••••••••••••••••• 'n Sierlike optog in 
Pretoria tydens 'n on
langse Krugerdag-vh!ring. 
l\lag ons hoop dat dil' 
Boerejeug by die end van 
die ja.ar weer so 'n ver
toning te Pretoria sal 
maak. 
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Weinig Belangstelli~g 
In Duitse Politiek 

In die Buiteland is al baie geskryf en gepraat oor die gehrek aan 
belangstelling in die politiek wat deur die Duitsers sedert 1945 getoon word. 
Die ironiese verwyt is uitgespreek dat bulle in die· Nazi-Duitsland te veel en 
nou te min belang in hul politici toon. Die Duitser het hierteenoor geswyg, 
of gese: ,Moenie nou met politiek na my kom nie!" 

Die mense wat' onmiddellik na 
die ineenstorting van Duitsland 
nog enigsins in politiek ge
interesseerd was en geglo bet 
dat die Westerse moondhede 'n 
,ander" koers sou inslaan, was 
in die begin meer verras as 
verbitterd toe in plaas daarvan 
'n eindelose reeks bofsake ge
kom bet. Hierdie bofsake bet 
geensins almal daarvan oortuig 
dat alleenlik die ware misdadi
gers erken en gestraf is nie. 

wat daar aangaan. In die 
meeste gevalle het hierdie 
belangstelling die vorm aan
geneem van 'n minder geesdrif
tige vraag: ,Wat gaan die 
veterane van Weimar daar 
brou ?" En die antwoord is: ,'n 
Demokratiese ,Knigge'*." 

vernietig deur middel van twee 
ekstreme voorstelle: ten eerste 
deur die Westerse ministers te 
beweeg om Duitsland weer 
terug te bring na die toestande 
van die Potsdam-ooreenkoms; 
en ten tweede deur die eis dat 
aJie besettingstroepe uit Duits
land teruggetrek word binne een 
jaar. 

Maar hoewel dit die onfeil
baarste manier is om haat en 
wrok te verwek, het die houding 
van die Duitsers in die Westerse 
gebiede teenoor die besettings
magte .selde die grens bereik 
waar teleurstelling in haat om
slaan. Mense was te moeg, te 
uitgeput, en later te veel deur 
honger geteister, om nog die 
krag te vind vir hierdie minder 
konstrukticwe gevoelens. 1\tis
kien het ook die nood, die leed 
en die chaos van vernietiging 
werklik 'n ge.oel verwek wat 
ha.at nietig en onsinnig Ja.at Iyk. 

GEEN LUS VIR POLITIEK 
Wat in die provinsiale parle

mente besluit word, daaroor het 
die meeste mense hulle nie be
kommer nie. In elke geval, of 
hulle nou daarteen of daarvoor 
was, gei'nteresseerd of nie, die 
besettingsmagte het bepaal wat 
moet gebeur. En dit sou aan 
die honger ook niks verander 
het nie - dit het almal besef. 
Waartoe honger mense in staat 
is of nie in staat is nie, weet 
alma! sonder verduideliking. 
Wanneer nou so 'n toestand 
jarelang aanhou, dan is dit nie 
vreemd as mense langsaam 
maar seker in belangeloosheid 
versink nie. So ook wat poli
tiek betref. 

Toe kom die wonder van die 
geldhervorming - dit het die 
verandering gemaak dat mens 
weer iets vir jou geld kon koop; 
daarby is ook die rantsoene 
stadigaan vermeerder. Wanneer 
die liggaam tot krag kom, begin 
die mens meestal weer belang 
stel in sy omgewing en in 
gebeurtenisse om hom. Nog
tans, van koerantberigte om
trent Bonn, waar mense intus
sen besig was om planne vir 'n 
Duitse konstitusie te beraam, is 
vereers min notisie geneem. 
Stadigaan het die mense egter 
begin belangstel, en wou weet 

Toe, na omtrent 11 maande, 
het die manne van Bonn 'n 

Eerste van 'n aantal artikels 
oor die politieke en maat
skaplike toestande in Duits
land deur 'n Duitse korres-

pondent. 

konstitusie wat deur die beset
tingsmagte goedgekeur is, aan 
die Duitse volk voorgele. In die 
trein op pad na Miinchcn het 
twec jong Duitsers wat so pas 
die wetsontwcrp deurgelees het, 
hul mening daaroor (of dit 
goed- of afkeurig was, is nie 
seker nie) geuit deur mekaar in 
die gesig te kyk, die skouers op 
te Jig en die koerant agter bulle 
neer te sit. Menings omtrent 
Bonn verskil baie, en in Beire, 
bv. word die hele idee glad nie 
verwelkom nie. Maar, dit is 
bclangrik: in die volk bet weer 
'n politielte opmte ontstaan. 
Watter opinie dit is, sal eers 
gewys word na die verkiesing 
wat op 14 Augustus plaasvind. 

VERDELING SAL iBLY · 

Die konstitusie van Bonn vir 
'n Wes-Duitse federale staat is 
intussen goedgekeur deur al die 
Wes-Duitse provinsiale parle
mente met uitsondcring van die 
van Beire, en 'n verkiesingswet 
wat deur die parlementere raad 
uitgewerk is, is in sy hoofpuntc 
deur die elf ministe-r-presidente 
en die militere goewerncurs 
aanvaar. Daar sal seker nie 
meer 'n verandering kom in die 
konsolidering van 'n Wes
Duitse staat nie, aangesien ons 
met veiligheid kan aanneem dat 
die vergadering van ministers 
van buitelandse sake tc Parys 
skipbreuk gely het. Rusland 
het probeer om die vaste hou
ding van die Westerse moond
hede in hul Duitsland-beleid te 

·:<- ,Knigge" is die Duitse vorm 
van ,Emily Post," d.w.s. 'n 
boek oor reels vir gedrag, 
ens. 

BRITTANJE VERSIGTIG MET 
VREEMDE BLOED VAN BUITE 

Die Britse begeerte om deur middel van Engelse immi
grasie in die dominiums die Britse karakter van Jaasgenoemde 
te handhaaf, en die agteruitgang van die bevolkingsgroei in 
Brittanje bet die Britte voor 'n ernstige tweestryd geplaas. 
Die stroom na die dominiums in belang van ,King and Coun
try" veroorsaak heelwat leemtes aan die tuisfront wat weer 
van elders aangevnl moet word. Maar in die verband is die 
Britte nogal heelwat meer bekommerd oor hul vermoe om 
vreemdelinge in die bcvolking op te neem as wat die 
dominiums ten opsigte van Britse vreemdelinge is. 

So verklaar d'e kommissie karakter van die dominiums te 
van ondersoek na die Bri.tse verbrits, is hy hoegenaamd nie 
bevolkingsgroei in sy verslag genee om die Britse· karakter 
dat )!oewel dit noodsaaklik is in Brittanje self enigsins deur 
dat 'n standboudende stroom immigrasie te laat bei:nvloed 
Britse emigrasie na die domi- nie. Slegs soveel vreemdelinge 
niums gehandbaaf moet word, mag toegelaat word as wat ge
dit sal meebrjng dat Engeland maklik deur die bevolking ,ge
op sy beurt immigrante van el- absorbeer'' kan word - dit wil 
tlers sal moet opneem om die se verbrits kan wor'd. 
arbeidstekorte a.an te vul. ,Bron
ne van geskikte immigrante is 
egter skraal, en Brittanje se 
vermoe om mense van vreemde 
ras en geloof te absorbeer, is 
beperk." 

Waar Brittanje dus baie be
gerig is om die bevolkings-

ALMAL SE REG 

Dit is natuurlik 'n vanselt
sprekende reg van enige land, 
en as Engeland hierdie reg vir 
homse-lf opeis, dan is dit ook 
'n reg wat enige ander land -

(vervolg in kolom 4) 

Teenoor hierdie voorstel het 
die- Westerse moondhede eise 
gestel wat daarop neerkom dat 
Rusland geheel en al moet af
sien van die uitgebreide poli
tieke en ekonomiese ,.sowjetsi
sering" van sy deel van Duits
land. lndien 'n vredeskonferen
sie gehou word, sou die vraag 
van die OdE'r-Neisse-grens die 
belangrikste twispunt wees. Bier 
Is 'n Russiese toegewing aller
mins te verwag, aangesien Rus
land geensins gewilJig is om 
hierdie belangrike gebied op te 
gee nie. Dit is die buite-poli
tieke agtergrond vir Bonn. 

PE.RS SE. 
AANDE.E.L 

(vervolg van bladsy 3, kolom 3) 
sonde is om besittings te he nie, 
maar wanneer daardie pers 
gebruik word om onreg te pleeg, 
is dit die plig van die staat om 
die reg te herstel - dit is im
mers sy taak as regshandhawer. 
En is dit gecn skending van die 
elementer.e reg van elke mens 
wanneer 'n koerant 'n man of 
organisasie in die openbaar kan 
doodverf met valse bewerings, 
terwyl daardic man of organi
sasie geen reg ''an weerlegging 
in daardie koerant het nie? Dit 
is so vanselfsprekend 'n onreg 
dat nicmand beswaar kan he 
teen die aanbeveling dat dit die 
staat se plig is om maatrei:ils te 
tref wat 'n koerant sal verplig 
om io(lien by 'n aanval op 
iemand gepubliseer bet, die
selfde publisiteit te verleen aan 
'n verdediging <leur die betrokke 
persoon. Dit sal al dadelik die 
uitwerking he dat veel minder 
onverantwoordelike dinge teen 
openbare figure gese sal word 
en dus bydra tot 'n gesonde self
beheersing van die kant van die 
pers. 

1\IONOPOLIEE 

Dit sal verder meebring dat 
die vollt baie beter ingelig en 
dus bekwaam vir sy moeilike 
taak sal wees om keuses te doen 
·n verband met politieke aange
'eenthede. As demokratiese 
Iande soos Amerika en nou ook 
Suid-Afrika niks verkeerd vind 
iaarmce om groot handelsmono
ooliee in bande te le nie, be
hoort bulle veel minder beswaar 
te he teen die becindiging van 
persmonopoliee, wat die volk in 
<;eestelike armoede vcrkneg. 

Naas hicrdie maatrei:il var 
oopstelling van die pers kan nog 
gevoeg word die strafbaar
making van enige doelbewustc 
skending van die waarheid. Dit 
kan ook van toepassing gemaal< 
word op openbare sprekers. 

Hierdie twee maatreiHs sal 
veral as die uitvoering daarvar 
opgedra word ann 'n beroeps
liggaam van toesig oor die pe.·s 
met 'n eie kode van welvoeglik
heid, die teelaarde van politieke 
partye wat slegs in 'n damp
kring van agterdog en leuenag
tigheid kan bloei, verwyder. Dit 
sal die volk in staat stel om 
weer op grond van waarde en 
verdienste te oordeel in plaas 
van op grond van sentimentele 
slagkrete en verwronge voor
oordele. 

BE.ST AAN DAAR NOG 
GE.HE.IME.? 

Dat dit in verband met die Amerikaanse atoomgeheime 
nie juis so honderdpersent potdig kon gegaan het nie, blyk 
uit die getuienis wat 'n paar weke gelede voor die kommissie 
insake onamerikaanse bedrywighede gegee is. 'n Sekere 
wetenskaplike, prof. Frank Oppenheimer, wat deelgeneem 
bet aan die ontwikkeling van die atoombom, bet voor die 
kommissie erken dat hy voorheen lid van die Kommunistiese 
Party was. 

Dr. Oppenheimer het erken 
dat hy en sy vrou twaalf jaar 
gelede by die Kommunistiese 
Party aangcsluit het, maar het 
gese dat hulle na meer as drie 
jaar teleurgestel geraak en be-
dank het. Gedurende die oor
log het by in verskillende iurig
tings in verband met atoom
energie gewerk, en bet selfs lof 
ontvang van die oorlogstydse 
hoof van die atoombom-pro
gram. 

Dit is natuurlik moontlik dat 
hierdie wctcnskaplike eerlik 
met die Kommuniste gebreek 

(vervolg van kolom 2) 

ook 'n dominium kan opeis. 
En (lan behoort daar geen be
swaar ''an Britse kant t~ wees 
as tlie regering van Suid-Afrika 
daartoe sou oorgaan om pa.al en 
perk te stel aan Britse immi
grasie nie - paal en perk wat 
sal verhoed dat die k.arakter 
van ons volk verander word. 

BRITSE MAATSTAF 

Hierdie perke kan maklik 
vasgeste-1 word as ons die Britse 
immigrasiesyfers vergelyk met 
die van die Unie. In die eerste 
twee jaar nii die oorlog het daar 
37,000 persone uit Europa na 
Brittanje verhuis. Gedurende 
dieself'de tydperk het daar 
33,000 Britte na die Unie gekom. 
Brittanje met sy 40,000,000-
bevolking laat dus feitlik net 
soveel immigrante toe as wat 
die Unie met sy 2,000,000-
bevolking toelaat - met ander 
woorde byna twintig maal te 
veel volgens Engelse maatstaf! 

So 'n immigrasiebeleid pas 
wei die Britse imperialistiese 
oogmerke, maar nie die be·lange 
van Suid-Afrika, wat net soos 
Brittanje gcsteld behoort te 
wees op die handhawing van sy 
gevcstigde volkskarakter. 

het en dat sy teenwoordigheid 
in die geheime kamers van 
atoomontwikkeling geen skade 
aan sy land berokken het nie. 
Maar dit is ook 'n bekende feit 
dat die Kommuniste presies 
weet in watter hoedanigheid 
bulle hul ondersteuners moet ge
bruik. Vriende buitekant die 
partygeledere is vir bulle soms 
van veel groter nut as lede, 
veral as sulke vriende weten
skaplikcs is wa.t ongemerk kan 
indring. Skynbedanldngs uit 
die Kommunistiese Party is dan 
ook nie 'n onbekende praktyk 
in die kommunistiese wereld nie. 

LEUEN 

Gebruikmaking van die Ieuen 
is 'n saak waarin Kommuniste 
van kindsbeen af opgelei word, 
soos onlangs nog wee-r treffend 
in Amerika gei'llustreer is. 'n 
Aantal Kommunistiese leiers 
word in die tronk aangehou vir 
verhoor. 'n Paar weke gelede 
het drie klein dogtertjies met 
groot plakkate in die strate 
rondgestap waarop daar gekla 
word oor ,my Pappie" se aan
houding in die tronk. Persman
ne het later vasgestel dat nie 
een van die drie dogtertjies 'n 
pappie in die tronk het nie! 

Die geval Oppenheimer mag 
hceltemal eg wees, maar dit 
toon aan da.t alles nie so potdig 
met die Amerikaanse atoomge
heime kon gegaan het nie. Daar 
mag nog' ander gevalle wees, 
veral as in aanmerking geneem 
word dat toe Amerik.a met sy 
atoom-na.vorsing begin bet, 
,.Premier" Stalin en sy ann
hang nog onder die vriende
kring van die Amerikaanse re
gering en publiek getel het -
dit was in die dae toe 'n Henry 
Wallace, wat vandag 'n uitge
worpene is, 'n onderpresident 
was. 

SKENK 

MERINO- en KARAKOELWOL 
• VIr 

DUITSLAND 

e Hierdie vrouens en kinders is besig om met wol van Suid
Afril<a te brei. 

e U wolgesltenk sal nie net klere en komberse beteken nie, maar 
ook werk vir duisende arme bannelinge. 

e ~Ierinowol is noodsaaklik om Karakoelwol doeltreffend te 
verwerk. 

Merle u wol D A H A en stuur dit na u eie makelaar en 
stel ons daarvan in kennis. 

DAHA HOOPSTRAAT l05B KAAPSTAD 
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