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Geslaagde Funksie 
Op Stellenbosch 

£225 I ngesamel 
Die Stellenboschse kommandos bet verlede Saterdag, 

met Fondsdag, weereens pragtig presteer, bet genl. W. R. 
Laubscher, in bevel van die afdeling, aan Die O.B. mee
gedeel. Die bedrag wat ingesamel is staan voorlopig op 
£225 en daar is nog kollektelyste nitstaande. Die basaar, 
wat Saterdagoggend in die Banketsaal gehon is, was in aile 
opsigte geslaagd. 

Die hartelike gees van same
werking wat geheers het, bet 
aan die byeenkoms 'n uiters ge
sellige en intieme karakter 
gcgee. 

Nie aileen het al die O.B.-lede 
die basaar verdienstelik onder
steun nie, maar verskeie anders
denkende persone het opgedaag 
om gesellig 'n koppie tee te ge
niet met hul O.B.-vriende en om 
van die lekkernye te koop. 

Die basaartafels was volgelaai 
met vleis, lekkers, kock, poeding, 
klerasie en nog baie ander 
artikcls. Die verkoping het 
fluks gevorder en teen die 
middag was 'die tafels lecg. 
Gcdurende die hele oggend bet 

Priester Kry 
Tronkstraf 
Omdat Hy 
Sakrament 
Weerhou 

'n Katolieke priester, Alois 
Fajsti, is verlede week in 
Tsjeggo-Slowakye tot agt jaar 
tronkstraf veroordeel om dat by 
ooreenkomstig die pouslike de
kreet dat geen Katoliek 'n 
Kommunis mag wees nie, ge
weier bet om die mis te bedien 
aan 'n Kommunistiese vrou. 

Die regering bet aangekondig 
dat hy enige priester wat uit
voering gee aan die pouslike de
kreet as 'n verraaier sal beskou 
en bebandcl. Inmiddels is reeds 
12 priesters dcur die Katolieke 
Kerk in Tsjcggo-Slowakye uit
gesluit omdat bulle die regering 
onderstcun in sy optredc teen 
die Pous. 

O.B.-dames-studente in die kafee 
bedien. Die kafee het die ge· 
selligheid van die basaar ver
hoog; die heerlike pannekoek en 
vleispasteitjies bet groot aftrek 
geniet. 

Die basaar is geopen deur 
hoofkomdt. Jan de Waal wat 
in 'n paar gepaste woorde herin
ner bet aan die ontstaan en taak 
van die O.B. Komdt. Tielman 
Roos bet die werksaamhede van 
die dag met 'n gebed ingelui. 

Genl. Laubscher bet gese dat 
nie aileen dank en waardering 
toekom aan die of:tisiere en 
brandwagte wat so gewillig en 
ywerig gewerk bet nie, maar ook 
gelukwensing met die sukses be
haal. Besondere waal\dering 
moet uitgespreek word teenoor 
die kommedante en baar wakker 
veldkornettes want dit is bulle 
harde werk wat die suses behaal 
bet. 

HOT'.l'ENTOTS-HOLLAND 

Komdte. E. E. de Waal, wat 
in bevel is van die Hottentot
Hollandse vroue-kommando, en 
wat in noue samewerking met 
die Stellenboschse vroue-kom
mando optree, kondig aan dat 
haar kommando £36 ingesamel 
bet vir 8 Augustus. Die manne
kommando van Hottentots· 
Holland is nog druk besig om 
hul insamelings te doen. 

Die kommando van Stellen
bosch en die vroue-kommando 
van die ·Strand is die eerste 
kommando in my generaalskap 
om hul insamelings te voltooi; 
het genl. Laubscher gese. Ek 
is met albei se prestasies hoo~r 
in my skik .... Ek is seker dat 
bulle voorbeeld vir groter · so· 
wei as kleiner kommandos 'n 
aansporing sal wees om ewe 
mooi of mooier te presteer. 

BRITTANJE DRYF DUITSERS 
TEEN HUL SIN IN 
ARMS VAN STALIN 

(JI an Ons Korrespondent In Duitsland) 

Deur sy heleid van aftakeling van Duitse nywerhede veral op 'n tyd
stip van verkiesingspanning is Brittanje besig om die Duitse volk te verenig 
in 'n gemeenskaplike front wat teen sy sin die Russiese taktiek sal onder· 
steun, verklaar ons korrespondent uit Duitsland in verband met die verkie
sing wat aanstaande Sondag plaasvind. Dit is die eerste verkiesing wat 
gehou sal word sedert die oorlog kragtens die konstitusie van Bonn wat 
deur die Geallieerdes op die Duitse volk afgelaai is. 

VOORUITSIGTE 
VAN 

VERKIESING 
By die Christelike-Demokrate 

bet die ministerpresident van 
Nordrhein-Westfalen, Karl Ar
nold, deur middel van sy duide
like, karaktervolle houding teen
oor die aftakeling van fabrieke, 
ens. bale aan populariteit ge
wen. Daar word vermoed dat 
Arnold homself vir die pos van 
Bondskanselier verkiesbaar sal 
stel, terwyl die gryse dr. 
Adenauer vir die presidentskap 
in aanmerking kan kom. Ander 
persone wat vooruitsigte bet om 
in Bonn gekies te word is 
ministerpresident Ehard uit 
Beiere, wat polities versoenend 
gesind is en die direkteur van 
ekonomie in Fro~furt, prof. dr. 
Erhard-'n man vol Iewens- en 
wilskrag. Dit kan noulik.s aan
geneem word dat 'dr. Schu
macher sy poslsie as amper-dik
tatoriale Ieier van die Sosiaal
Demokrate (S.P.D.) sal opgee. 
Werklike populariteit, ook in die 
buitelandse politiek het 'n man 
soos prof. dr. Carlo Schmidt. 
Hy is van Duits-Franse afkoms 

en het blykbaar daardeur goeie 
betrekkinge met Franse kringe 
en ook met die Franse minister 
van buitelandse sake, Schumann, 
wat bereid is om 'n konstruk
tiewe Duitsland-beleid te volg. 

Miskien sal die Sosiaal-Demo
krate nog as die stcrkste party 
uit die verkiesing kom, maar 
hy sal seker nie 'n volstrekte 
meerderheid, nl. meer as 50% 
van die afgevaardigdes, he nie. 
Indien daar 'n koalisie kom 
tussen die Christelike-Demo
krate en die Liberate Party, kan 
die Sosiaal-Demokrate vereers 
nog in die opposisie bly en bulle 
aan die verantwoordelikheid in 
verband met 'n Wesduitse sta.at 
onttrek. 

VLUGTELINGE 

Die beslissende faktor in die 
toekomstige politieke ontwik
kelinge is die 12 miljoen vlug
telinge wat polities wei nog nie 
georganiseer is nie, maar as 'n 
vyfde bevolkingsklas bestaande 
uit volkome verarmde mense 
van aile moontlike opvoedings
grade, die gevaar van 'n prole
tariaat kan veroorsaak en wat 
reeds vandag met bulle sosiaal
politieke eise 'n belangrike 
front daarstel. Dit is net ge-

GLO AAN STRE.WE. VAN 
OSSE.WABRANDWAG 
Onder Voorsitterskap van hoofgenl. Japie van der 

Merwe, bet Gebied C se Gebiedsraad Saterdag, 30 Julie, te 
Kroonstad vergader. 

Dit bet duidelik geblyk dat die 
hegte bande wat daar gebind is 
tussen offisier en offisier en 
offisier en brandwag in die 
O.V.S., deur niemand en niks 
ter wereld verbreek sal kan 
word nie. 

Die geloof in die doel en 
strewe vsn die O.B., en die ver
troue en waardering in sy Ieier, 
blyk uit die volgende voorstel: 

,Hierdie vergadering van 
hoofoffisiere berbaal sy geloof 

in die doe! en strewe van die 
Ossewabrandwag, asook sy 
volle vertroue en waardering 
in sy Ieier en sal aile nodige 
stappe, betsy publiek of in
tern-vertroulik doen en onder
steun wat die voortsetting van 
die O.B. sal dien." 

Die K.G. wat ook Gebiedsleier 
van Gebied C is, was ook teen
woordi.g en het in 'n kort en 
kragtige toespraak die aanwesi
ge offisiere toegelig oor die bui
dige posisie van die O.B. 

deeltelik die partye se skuld 
dat bulle nie die vlugtelings
probleem kon baasraak nie. 
Duistland aileen kan die vraag
stuk nie oplos nie. Maar die. 
vlugtelinge kan met volle reg die 
partye verwyt dat bulle tot 
die probleem bygedra het. Daar 
Is 'n neiging by sowel die Chris
telik-Demokrate as die Sosiaal
Demokrate om geen vlugtelings
kandidate te benoem ten einde 
die stemme van die oud-inge
setenes nie te verloor nie. Die 
vlugtelinge bet dus probeer om 
hulself te organiseer, maar dit is 
deur die Amerikaanse beset
tingsmagte verbied, aangesien 
bulle in so 'n politieke vluir· 
telingsorganisasie die gevaar 
van 'n radikale beleid gesien bet. 
Dit bet geblyk dat sowel in Oos
tenryk as in Duitsland sekere 
vlugtelingskringe die ne1gmg 
toon om bulle verkiesingsvoor
stelle met die van die kommu
niste te vereenselwig. Dit is son
der twyfel 'n gevaar; maar is op 
die oomblik in Duitsland nie so 
akuut nie, aangesien die meeste 
Duitse vlugtelinge Rusland as 
die oorsaak van hulle ellende 
beskou. 

NUWE POLITIEKE 
BEWEGINGS 

Sulke bewegings, soos b.v. die 
Duitse Bond (sonder vaste pro
gram, voorstanders van per
soonsverkiesing, presidentHile 
demokrasie met sterk uitvoer
ende mag) beantwoord blykbaar 
meer aan die politieke wil van 
die volk as die groot partye. 
As party het die Duitse Bond 
nog nie in die openbaar opge
tree nie. 

TOEKOMSTIGE REGERING 

Skoolbioskope Ontaard Tot 
Vermaaklikheidsinstellings 

Verskillende sake rakende die 
O.B. was ter sprake en vloeibare 
oplossings was vir alles ge
vind. -(Korr.) 

Hoe ver die volmag van die 
toekomstige Wes-Duitse rege
ring en parlement sal strek, sal 
eers deur die praktyk gewys 
word. Die dee! van die kon
stitusie wat oor die besetting 
h!Uldel, is so omskrywe dat dit 
na aile kante uitgebrei kan 
word. Dit laat aan die beset
tingsmagte die reg om in die 
Duitse sta.atsbelange in te gryp; 
maar staan ook aan die Duitsers 
die vrye handhawing van hul eie 
belange toe. Die Duitsers weet 
dat die moontlikheid om 'n vry 

(vervolg op bladsy 8, kol. 3) 

Party Afwesig: KJagtes bet DIE O.B. bereik 
dat die stelsel van skool-rol
prente wat aanvanklik bedoel 
was om as hulpmiddel vir die 
onderwys te dien deur dat , ,·an 
opvoedkundige rolprente ge
bruik gemaak word om die kin
ders 'n aanskoulike les te gee, 
tans deur sommige skole mis
bruik word vir gewone ver
maaklikheidsvertonings. Na. ver
klaar word laat sommi,ge prente 
heelwat te wense oor soYer dit 
geskiktheid vir kinders betref. 

Die projektors wat deur die 
skole aan,gekoop word, word 
deur die provinsiale departe
mente van onderwys gesubsi
dieer op die grondslag van 'n 
pond vir 'n pond. Aangesien dit 
die eiendom van die skole word, 

het die departement geen seg
genskap oor die gebruik daar
van nie. Die opvoedkundige 
prentc word wei deur die biblio
teek van die Unie-onderwysde
partement verskaf, wat ook in 
Kaapstad 'n sub-biblioteek bet. 
Maar benewens hierdle prente, 
wa.t uit die aard van die saak 
gekeur word, kan die skole ook 
prente huur van die gewone rol
prentmaatskappye. Behalwe die 
sensorraad van die regering wat 
aile rolprente moet nag'aan, 
word hierdie vermaaklikheids
prente aan die skole deur geen 
verantwoordelike liggaam ge
keur nie. 'n Amptenaar van die 
Departement van Onderwys 
verklaar dat daar wei 'n ver
soek aan onderwysers geri.g is 
om eers 'n voorafvertoning te 

hou ten einde te verhoed dat 
skadelike prente vertoon word 
maar volgens inligting wat aan 
DIE O.B. verstrek is, geskied dit 
nic in aile gevalle nie. Som
mige skoolhoofde hou strenge 
toesig, maar in party skole 
word die prente ook aan die 
publiek teen betaling vertoon en 
dus vooraf geadverteer, sodat 
daar nie altyd gelecntbeid is 
om 'n prent terug te stuur in 
ruil vir 'n ander nie. Prente 
van misdaad en ander onge
wenste temas kom sodoende op 
die doek van die skoolbioskope. 

Ouers wat 'n waaksame beleid 
volg ten opsigte van hul kinders 
en die bioskope vo.el erg ver
ontrus oor die nuwe ontwikke
ling in die skole. 

, 

Eenheid Gedy 
, In Noord-Rhodesie is daar nog nie politieke par

tye nie. ~it is persone wat gekies word. . . . . Die 
verhonding... tnssen Afrikaans- en Engelssprekendes is 
oor die algemeen goed. Daar is in Noord-Rhodesie 
minder jingoisme as in Suid-Rhodesie of in die Unie." 
(Die Burger, 22 Julie 1949.) 

,In Noord-Rhodesie is daar 'n baie sterk band wa.t 
Afril,aans· en Engelssprekendes verenig: 'n gesament
like vyandigheid teeneor die staatsbestuur nit Louden." 
(Die Burger, 20 Julie 1949.) 

Kommentaar: Waar politieke partye afwesig is, is 
daar geen vyandskap na binne nie, net gemeenskaplike 
vyandskap na bnite. 

(LEES OOK ONS HOOFARTIKEL.) 
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Her/ewing Van Nazisme 1 

Besorg Hoofbrekens 
John McCloy, militere goewemeur in die Amerikaanse 

besettlngsgebied van Duitsland, beskou die herlewing van 
die Nazisme in so 'n ernstige llg dat hy aangekondig het 
dat hy ondersoek gaan in stel na. , die Nazi's se te rugkeer 
tot die magsposisie." 

Vooruitgang 
Van Fasciste 

Ook In ltalie 
Statistiek saamgestel deur die woordig, groei die ledetal gedu- .---------- - ---

'Amerikaanse militere regering 

toon dat die aantal voormalige 

Nazi's In staatsdepartemente, 

soos die ministeries van voed

sel, fi nansies, justisie en onder

wys wlssel van betreklike lae 

persentasies tot selfs sulke hoe 

syters as 80 en 90 persent. 

Beamptes van die Italiaanse 

regering beweer dat die nuwe 
ltaliaanse Fascistiese Beweging, 

wa t aa nspraak maak op 800,000 

lngeskrewe lede, in werklikbeid 

op meer as 'n miljoen onder

s teuners kan staatmaak. Hoe

wei die Beweging slegs vyf ver

teenwoordigers in die ltaliaanse 
parlement het en slegs 10 per

sent van die kiesers verteen-

TE KOOP 
Velskoene! 

Almal m et rtem geoaal. lJruln of 
wll bo-leer met blou sole s""• M
beeldlng 0 0 0. 0. • • • • 0 0 19/6. 
BruJn of wit bo-leer met motorbund
o,ole sonder bakke . . . . . . 18/ 6. 
I ' J')'M> J>08VI'J'. K ontant met beAI~IblJr 

H. STEINMANN 
SEND ING-Wll\'J{EL 

Goedverwad>t, oor l l oravla, K.P . 

rig aan. 

GROEI 

In die algemene verkleslng 
van April 1948 bet die party, 
wat toe nog bale jonk was, slegs 
28,480 stemme of .98 perscnt van 
die totale aantal stcmme gekry. 
Agt maande later bet bulle 8.5 
persen t van die totale aantal 
s temme in tnssenverkiesings in 
Noord-Italie gekry. Gedurende 
die verkiesing wat in l'lel van
jaar in & rdinie plaasgevind b et, 
bet die party 85,672 stemme, of 
vyf persent van die tota le nan
tal sternme ingeoes. 

I n J unie het die party in die 
verkiesing in T rieste nog verder 
vordering gemaak en 10,222 
stemme verteenwoordigende 5.2 
persent behaa!. 

Bale polifleke waarnemers is 
dit eens dat die fasciste-party 
in die verkiesings aanstaande 
jaar nog meer stemme sal !now, 
maar bulle meen dat d it nog 
bale lank sal duur voordat die 
fasciste 'n sterk parlementllre 
krag sal word. 

Ter herdenking van die ge
boortedag van Mussolini is ver
lede Vrydag spesiale misdienste 
in sommige van die kerke van 
Rome gehou. Kerkgangers bet 
na die dienste die Fascistiese 
saluut gegee. In die m6re, voor 
die dienste gebou is, het 'n mo
tor met bedekte nommerplate 
deur die strate gery en pamflet
te rondgest rooi waarin M\.tsso
lini aangeprys word. 

• Hy wat in ,Die 
0.8." adverteer is 
werd om ondersteun 
te word! 

20 Miljoen Om 
Hulle Oor Te 
· Bekommer 

Die lnternasionale komitee 
va n die Rooikruis bet , ·asgestel 
dat ongeveer 20 miljoen lndiers 
dood of daldoos geraak bet as 
gevolg va n die onluste wa t ont
staan b et met die ,·e rdeling van 
Jodie in twee sta te - P akis tan 
en Indie. Op die oomblik is 
daar nog 800,000 vlugtelinge. Die 
komitee beveel aan dat die twee 
I ndiese state tot 'n ooreenkoms 
moet kom omtrent die toestand 
van laasgenoemdes ot so nie 
moet -die V.V.O. ten behoewe 
van hulle ingryp. 

Volgens bierdie gegewens 
blyk dit dat d ie lndJese rege
rings b eelwa t s tof in bul on
mlddellike nabyb eid bet om oor 
bekommerd te wees, en dus nie 
nodig bet om bul krag te ver
spil in verband met die 250,000 
lndiers wat in Suid-Alriko. in 
weelde lewe verg('lleke met bul 
rasgenote in die \'lulerla nd nie. 

H.N.P.-JEUG WIL 
REPUBLIEK 

BUITE EMPIRE 
Die verklaring van hul ere

president , adv. J. G. Strydom, 
Minister van Lande, aangaande 
die strewe na 'n republiek buite
kant die B ritse Ryk, wat hy op 
11 Mei 1949 in die Volksraad af
gele het, het die eenparige en 
heelhart ige ondersteuning van 
die kongres van die Nasionale 
Jeugbond van Transvaal weg
gedra, berig Die Transvaler. 

BEROEMD en WELBEKEND 
oor die 66 joor vir 

BESTE W AARDE 

in 

KLAVIERE 
J/LEUELKLAJ/IERE 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as aile 

ander soorte MUSIEKINSTRIThfENTE en Toehehore. 

• 

GRAMMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 
BLAD- en BOEKMUSIEK in grootste verskeidenheid 

S peaiale Afdeling: 

WAPENS ~·~ 
PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYKERS, 

Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, 
• 

Nuwe afdeling vir 

Q 

Weerglase 
ens . 

YSKASTE • ELEKTRIESE STOWE • Elektriese Artikels 

R. MULLER ·CEiens.) BPK. 
Hoek van Kasteel- en Burgstraat - Posbus 133 - KAAPSTAD 

KAN INDIESE 
BURGERS WORD 

Kragtens die Indiese grondwet, wat op 26 Januarie 
van kra.g sal word, sal die 250,000 Indiers in Suld·Afrika. 
moet Ides tussen Indiese en Suid-Afrikaanse burgerskap. 

Die Indiese grondwetmakers 
het nou die geleentheid geskep 
vir Indiers in Suid-Afrika waar
voor bulle oenskynlik reeds vir 
jare gewag bet. Die Indiers in 
Suid-Afrika is bitter ontevrede 
met hul Suid-Afrikaanse onder
daanskap en het reeds herhaal
delik by die I ndiese regering 
en die V.V.O. hul ontevreden
heid gelug. Nou skep die In
diese regering vir bulle die ge
leentheid om los te kom van 
Suid-Afrikaanse onderdaanskap. 
Hulle kan dit doen sonder om 
staatsloses te word, dog wei 
deur Indiese burgers te word. 

Die Indiers in Suid-Afrika 
wat voe! dat bulle 'n onder
drukte minderheid is, aan wie 
geen geleenthede gegun word 
nie, sal seker greliglik gebruik 
maak van die aanbod van die 
Indiese regering. 

RE PATRIASIE 

E n dit is sek erlik nie te ,·eel 
om te ve rwag dat r epatriasie 
van Indiers u it Suid-Afrika na 
Indie op groot skaal in die na
bye toek oms sal plaasvind nie. 
Dit is \'ans('lf!!prek('nd dat In
diers in Suid-Af r ikn. wat bier 
, onderdruk" word graag na 
Indie sal wil ''('rbuis wo.ar bulle 
volle burgerregte sal geniet. 

Uit Karatsji word berig dat 
die Suid-Afrikaanse rcgering in-

Desnoods 
Sonder 

Bondgenote 
, Die Nasionale Party is besig 

om sy beleid van apartheid op 
versklllende terreine van die 
lewe deur te voer", het min. J . 
G. Strydom aan die Nasionale 
Jeugbond In Pretoria gesc . .,Om 
dit te kan doen, ook ten opsigte 
van die naturelle- en kleurling
stemreg, is dit die gesamentlike 
taak van die Jeugbond en die 
Party om die Nasionale Party 
sterker uit te bou, sodat die 
Party desnoods op eie kragte 
sy voorgestelde wetgewing kan 
deurvoer." 

,Ons hoop egter dat ons die 
hulp van ons bondgenote hier
voor sal verkry", bet min. Stry
dom verklaar, volgens 'n berig 
in sy lyforgaan, Die Transvaler. 

Reenmakery 
In V.S.A. 'n 
Mislukking 

Die Amerikaanse lugmag bet 

a fgesien van ~>Y proefnemings 

om reen te mnak , lui 'n berig 

uit New York. Na bcstudering 

van sy pro(lfn('mings oor die 

a fgelope jaar b('t clie lugmag 

to t die gevolgtrekking gekom 

dat die metodes wa t aangewend 
is, nie die gewens te r esulta te 
gelewer b et ni(', ('n <Ius nie die 

moeite werd is om ,-oort te sit 

nie. 

Onlangs is b('rig dat claar in 

die Unie nog voortgegaan sal 

word met p ro('fn t'm ings in ver

band met reenmakery. 

gestem het om voorlopige same
sprekings te voer met die re
gerings van Indie en Pakistan 
oor die behandeling van die In
diers in die Unle. Die voor lo
pige samesprekings sal glo net 
gaan oor die opstel van 'n 
agenda vir moontlike verdere 
samesprekings. 

Dit is tc hope dat repatriasie 
voorrang op die agenda sal ge
niet. 

Hulde Aan 
Afgetrede 
Offisier 

'n Twintigtal boer offisiere 
van die Skiereiland wat onder 
hoofgenl. P. D. Rousseau gedien 
hct, het op 2 Augus tus by wyse 
van 'n eetmaal in 'n hotel for
meel afskeid geneem van genl. 
Rousseau wat weens gesond
heidsredes hom onttrek bet aan 

GE~~. P . D. ROUSSEAU 

aktiewe deelname as offisier 
van die Ossewabrandwag. Die 
verrigtinge is gelei deur hoof
genl. J. de Vos wat genl. Rous
seau opgevolg het. In die ge
sellige atmosfeer is herinne
ringe uit die ou dae weer opge
diep onder andere ook deur ds. 
J. D. Vorster wat een van d ie 
stigterslede van die Beweging in 
Kaapland was en deur die re
dakteur van Die O.B. wat die 
eerste hoofsekretaris was, ter
v.-yl genl. \V. R. Laubscher een 
en an~r oor die toekoms gese 
het. 

Hulde aan die eregas is ge
bring deur genl. J. de Villiers 
Truter wat die heildronk inge
stel bet. Hy het gewys op die 
groot betekc·nis wat die teen
woordigheid van genl. Rousseau 
in die Ossewabrandwag vir die 
Beweging gehad het, veral 
weens sy karaktervastheid. 

I n sy antwoord het genl. 
Rousseau beklemtoon dat die 
idee van broederskap wat die 
O.B. verkondig vir hom een van 
die uits taande eienskappe was 
wat hom tot die Bewc-ging aan
getrek bet. 

HOOP VIR 
MELAATSES 

Die resultate van 'n nuwe ver
dowingsmiddcl wat vir melaats
heid gebruik word, is merk
waardig, bet dr. A.R. Davidson, 
mediese superintendent van die 
Wesfortse inrigting vir me
laatses verledf' week gese. Die 
gebruik van hierdie middels bet 
nuwe hoop in die inrigting 
gebring. 
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0 rgan isasie Vir 
wereld.regering 

In S.A. Bed rywig 

60 PERSENT VAN BRITTE 
HEJ, KLEURVOOROORDEEL 

Vooraanstaande persone in Suid-Afrika beywer bulle, 
soos diegene in bate ander Iande, vir 'n federate wereld
regering in 'n poging om oorlog en wereldbongersnood te 
voorkom, het mnr. Nicholas G. Smith, van die Universiteit 
van Utah, Amerika, verlede Dinsdag voor die Johannes
burgse rotarierklub gese. 

Hoewel daar in Brittanje amptelik geen kleurskeidslyn 
gehandhaaf word nie, bestaan daar nie-amptelik een wat 
hom terdee laat geld in die samelewing, en nie-blankes ver
klaar dat die segregasie in Brittanje bulle bale swaarder 
tref as wat in Suid-Afrika die geval is. As bulle moet kies, 
dan kles bulle die hulsbouding wa.t in Suid-Afrika in 
swang is. 

aan deur verstekelinge op skepe 
wat Brittanje onwettig binne 
gaan. 

Picture Post verklaar: ,Waar 
blank en nie-blank op gelyke 
voet in Brittanje saam leef, 
heers dieselfde soort atmosfeer 
as wat daar he~rs in die ge
mengde skole waar nie-blanke 
en blanke kindcrs saam werk en 
speel. Hier verdwyn aile kleur
gevoel, maar onder volwassenes 
is daar nog te min saamverkeer 
om die rassegevoel tc laat ver
dwyn." 

Hierdie woorde van mnr. 
Smith het betrekking op die 
wereldwye organisasie - Die 
Veldtog vir 'n Wereldregering 
- wat in 1947 in 1\lontreux ge
stig is. Die organisasie bet 
r eeds vertakkings in meeste 
Jande van die wereld en beooe
'n wereldkonferensie van volke 
in Geneve in 1950 wat 'n 
oktrooi vir wereldregering moet 
opstel. Sodanige regering moet 
in 1955 daargestel word. 

,Ons bet baie min tyd tot ons 
beskikking: minder inderdaad 
as wat die meestc mense besef", 
verklaar die organiseerders van 
Wereldre,gering in Suid-Afrika. 
Die mensdom se keusc is tussen 
Een of Geen Wereld, word ver
klaar. 

,N aas vernietigingsmiddele 
wat tans deur die mens beheer 
word, is politieke, rasse-, en ge
loofsverskille nietighede. Saam 
met die menslike geslag sal 
hierdie dinge verdwyn in die 
niet, tensy die mensdom gewil
lig is om op vreedsame wyse 'n 
Wereldregering, wat by magte 
sal wccs om die wereldwet toe 
te pas, daar op te stel. Slegs 
op hierdie manier kan oorlog 
vermy word en kan vrcde aan 
die mensdom verseker word", lui 
'n verklaring wat op die stig
tingsvergadering in 1947 opge
stel is. 

6 AUGUSTUS 

Die organisasic gcdenk 6 
Augustus as ,Wereldvredc- en 
Wereldregeringdag". Vier jaar 
gelede op 6 Augustus is die 
eerstc atoombom op die Japan
se stad Hiroshima neergelaat -
en hierdie rampspoedige dag vir 
die mensdom moet jaarliks die 
aansporing wees vir hernude be
ywering vir wereldregering en 
weretavrede. Die organisasie is 
vanjaar ook in Suid-Afrika be
drywi,g om daadwerklike optre
de te propageer in die aangesig 
van die ,.uiters onsekere toe
stand waarin die wereld vandag 
verkcer" en ten einde herhaling 
van die atoomramp te voorkom 
en die voortbestaan van die be
skawing te verseker. 

MAGTE 

Die wereldregering sal, onder 
andere, die volgcnde magte be
sit: 

1. Allcenreg op gewapende 
magte om as Polisiemag van die 
wereld op te tree. 

2. Alleenreg op die prosesse 

van atoom- en verwante ont
wikkeling wat menscslagting 
kan teweegbring. 

3. Alleenrcg op handhawing 
van die wereldwet en bestraffing 
van oortreders. 

4. Alleenreg om geld- en voed
selsake te beheer ten einde die 
bestaan van elke mens te ver-

Dit is hoofsaaklik die gevolg
trekkings waartoe die Britse 
blad, Picture "'Post, gekom het 
nadat hy ondersoek ingestel het 
na die lewensomstandighede 
van die nie-blankes in Brittanje, 
berig die Cape Times se korres
pondent. 

seker. 
Aan aile predikante in 

land is inskrywingsvorms 
lidmaatskap gestuur. 

Die nie-blanke bevolking van 
ons 
vir Brittanje tel sowat 25,000. H ulle 

woon hoofsaaklik in Cardiff en 

RE.GVE.RDIGHE.ID DIE. 
GRONDSLAG VAN· 

APARTHE.ID 
Die Naturellevraagstuk is 'n nasionale vraagstuk en kan 

npgelos word met die goeie wil van Suid-Afrika se hele 
bevolking. Die vraagstuk is die van twee rasse wat albei 
die voile reg van bestaan bet - en hierdie bestaan kan 
~lleen gebandhaaf word as die twee rasse as verskillende 
i.dentiteite in hul gebiede kan ontwikkel. 

Dit is die slotsom waartoe die 
kongres van die Afrikaanse 

Net Die Ding 
Wat Rusland 
Nodig Het 

Toe die Russiese k onsul-gene
raal wat weens sy gesondheids
toestand so pas na. Rusland 
teruggekeer het, verlede week 
:1.fskeid van Suid-Afrika geneem 
ltet, bet by veral dank betuig 
<lan die organisasie ,Friends of 
the Soviet Union" vir bul be
ywering in verband met Rus
>iese belange. Dit is aan hier die 
orga.nisasie te danke dat daar 
gedurende die oorlog 'n Russiese 
konsulaat in die Unie aangestel 
is, het hy ges~. 

,Die Friends of the Soviet 
Union het baie gedoen om in
ligting omtrent Rusland in die 
Unie te versprei, wat 'n belang
rike en lofwaardie taak is, veral 
op llie huidige tydstip. P rogres
siewe mense dwarsdeur die w6-
reld besef die waarde van b ier
die tank en deur deel te neem 
daaraan, voer hulle 'n da.ad
werklike stryd teen die oor log
hitsers", aldus die Russiese kon
sul-generaal. 

Studentebond geraak het. Die 
Kongres het op Stellenbosch 
vergader en het apartheid in al 
sy aspekte bespreek. 

Die bcleidsmosie van die kon
gres lui verder as volg: ,Hier
die verskil in ras, crken ons, is 
nie 'n vcrskil wat deur die 
mens geskcp is nie, maar deur 
God. Hicrdie verskil word ver
der beklcmtoon deur die kultuur 
en bcskawingsverskille. Daar 
is 'n besliste andcrsheid tussen 
die twce rasse. Om hierdie an
dersbeid te handhaaf spreek die 
kongres dit as sy oortuiging uit 
dat dit alles gedoen kan word 
dcur die besliste deurvoering 
van 'n apartheidsbeleid wat be
rus op die Christelike beginsels 
van reg en rcgverdigheid. 

,As einddoel van apartheid 
sien ons Bantoestammc in af
sonderlike eie gebeide, volkome 
sclfstandig en selfversorgend, 
vera! ten opsigte van politick, 
ekonomie, kultuur, opvoedkun
dc en godsdiens. 

,Tot hierdie einddoel moet 
geleidelik en stelselmatig oor
gegaan word. 

,Die kongrcs beveel aan dat 
daar so spoedig moontlik oorge
gaan word tot die studie van 
'n beleid ten opsigte van die 
ander nie-blanke groepe." 

NIE. VLE.IE.ND VIR 
DE.MOKRATE. 

,Lebensraum' 
Nodig Vir 

Japan 
'n Departementele kommlssie 

van ondersoek insake bevol
kingsgroei in Japan bet verklaar 
dat die bevolking van Japan 
nou 'n punt bereik bet wa.ar dit 
nie meer deur geboortebeper
king aileen bebeer kan word nie. 
Na 'n ondersoe•k van twce jaar 
het die kommissie tot die ge
volgtrekking gekom dat geboor
teb~perking gepaard moct gaan 
met ekonomiese beropbou-maat
reels sowel as emigrasie :pa die 
buiteland. 

Aangaande die op bande 
synde algemene verkiesing in 
Wes-Duitsland, se die Vader
land: 

Die verkicsing staan gehou te 
word in 'n besette land waar
van die hoogstc gesag by die 
besetter-moondbede berus. Hier
die moondbede het hulle ver
bind, of so word minstens voor
gegce, om 'n vreedsame, vrye 
en welvarendc Duitsland op tc 
bou uit die afgebrande murasies, 
e•n om tc keer dat Wes-Duits
land ingcmessel word in 'n 
Bolsjewistiese struktuur. Maar 
die ongcluk is dat die Wcstersc 
staatsmannc in hulle optrede 
dusver nie bra blyke gee dat 
hulle rekening hou met ,Pic dag 
van more nie - wanneer Duit-

se goedgesindbeid van lewens
belang vir Europa gaan wecs. 

As Duitsland in 'n onvoorspel
bare toekoms tot lojale declgc
note in die breer Westerse as
sosiasie gemaak moet word, sal 
Westerse leidsliede bereid moet 
wees om manlik en spoedig 
meer selfbestuur, vollediger 
politieke vryheid en groter spe
ling vir produktiwiteit aan die 
Duitse volk te gee. Hierdie 
voorwaardes is 'n onverminder
bare minimum. 

Die gesmeek van moeders dat 
die brood nie u itt die mond van 
bulle kinders geneem moet word 
deur die afbreek van fabr ieke 
nie, is nie 'n vleiende getuigskr if 
vir die eksponente van die de
mokrasie n ie. 

Japan het die grootse bevol
kingsdigtbeid in die wereld met 
1,354 pcrsone per vierkante kilo
meter grond in vergelyking met 
763 vir Belgie en 803 vir Hol
land. Die jaarlikse vermeerde
ring van die Japanse bevolking 
is ongeveer een en 'n half mil
joen. 

Liverpool. Onder die mees be
voorregtes van die nie-blanke 
gemeenskap is die studente van 
elders wat in Brittanje studeer. 
Maar ook hulle het 'n ,grief teen 
die blankes. Hulle kla dat die 
losieshuise waar hulle moet tuis
gaan swak gemeubileer is, ens. 
Daarby wll baie min privaat 
persone kamers a·an bulle ver 
b uur omdat 60 persen t van die 
huiseienaars en blanke losles
huiseienaa.rs weier om losies of 
kamers aan nie-blankes te ver
skaf. 

.... 
As iemand 'n kamer vir 'n 

ander huur word daar gewoon
lik gevra : ,Is hy swart? Ons 
laat nie nie-blankes toe nie.' 

WE RKLOOS 

Baie nie-blankes in Brittanje 
verklaar dat die nie-amptelike 
skeiding tussen nie-blankes en 
blankes bulle baie swaar tref 
en dat hulle voorkeur gee aan 
die amptelike segregasie-beleid 
in Suid-Afrika en Amerika. 

Baie van die nie-bla:nkes is 
werkloos en bulle getal groei 

Versigtige 

Werkloosheid 
Neem Toe 

Vir die eerste keer in sewe 
jaar het die werkloosheidsyfer 
in Amerika verlede maand tot 
bokant 4,000,000 gestyg. 

Pragtige Modelle 
in Winteruitrusting 

BY 

Die M o d e winkel 
PAROW 

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 alle ruimtes styf vol. 

Gebruik stewige houers wat die 
inhoud sal steun en beskerm. 

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

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

Die Spoorwee behoort aan u-eise word met u geld betaal 
Hierdie is die eerste in 'n reeks wenke, gep/aas deur die Suid-Afrikaanse 
Spoorwei!, en gemlk op die veilige verv11er en snelle aftewering van 
r oedere. 
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Persmenings: 

,BINNELANDSE STRYD' Oorsaak Van Rassestryd 
Op hierdie bladsy verskyn twee persmenings in verband 

met twee aspekte van die partypolitiek wat nie onopgemerk 
verby kan gaan nie. Die eerste is mnr. Willem van Heerden 
se opmerking dat die beklaenswaardige verhouding tussen 
Afrikaans- en Engelssprekendes in die land nie aan geskie
denisonderwysers toegeskryf moet word nie, maar aan 'n 
verouderde partypolitieke verdeling. Die tweede is Die 
Burger se gevolgtrekking dat oorlogsleiers oenskynlik nie 
goeie opposisie-leiers uitmaak nie. 

Hierdie opmerkings word gedoen na aanleiding van 
twee kwellende euwels in ons openbare lewe. 'l'erwyl daar 
aan die een kant gedurig gerep word van die noodsaaklikheid 
dat die blanke bevolking as 'n eenbeid teenoor gemeenskap
like gevare moet optree, vind ons aan die ander kant die 
praktyk dat die twee bevolkingsgroepe voortdurend teen 
mekaar in die barnas gebou word deur politieke partye wat 
bul bestaan boofsaaklik kan bandhaaf deur die inkra.ling van 
bul stemvee in 'n Afrikaanse en Engelse blok onderskeidelik. 
Dit is 'n onverantwoordelikheid wat nie boef terug te staan 
vir die van genl. Smuts en Churchill wat as opposisie-leiers 
die wildste verdagmaking saai teen hul bestaande regerings 
nie, want albei is uitvloeisels van een en dieselfde euwel -
die partypolitiek wat gegrond is nie op samewerking van die 
volk nie, maar op onderlinge stryd wat gevoer moet word nie 
omdat daar enige beboefte aan stryd besta.an nie, maar 
alleen omdat die Britse staatsmasjinerie so 'n stryd vereis 
vir die funksionering daarvan. Die idee dat 'n volk as geheel 
moet saamwerk is onder die partypolitieke bedeling so 
vreemd dat niemand dit eens snaaks vind dat Die Burger by
voorbeeld in sy hoofartikel een stryk deur praat van die 
,,manier" waarop die opposisie-leiers ,die binnelandse poli
tieke stryd voer" nie. Die beswaar is nie teen die feit dat 
daar 'n nuttelose en skadelike stryd gevoer word in die 
boesem van die volk nie, maar slegs oor die manier waarop 
dit gedoen word. 

TOTALE OORLOG 

Die geskiedenis van buitelandse oorlogvoerings bet reeds 
klaar bewys dat oorlogvoering nie beperk kan word tot 
sekere metodes nie. Die neiging is dat dit ontaard tot totale 
oorlog, SOOS ODS dit in die afgelope wereldoorlog gesien bet 
toe bomvragte by die tonnemaat op burgerlike bevolkings 
afgelaai is ten spyte van die oorlogsreel dat net krygsmagte 
onder vuur geneem mag word. Dieselfde reel geld ook vir 
sogenaamde ,binnelandse politieke stryd" of binnelandse 
oorlog. Sekere voorskrifte sal vir 'n tyd lank gehandhaaf 
word, maar waar die parlementere praktyk meebring totale 
oorwinning of totale nederlaag deurdat die oorwinnende 
party alleenheerskappy aanvaar en die verlorende party na 
die politieke woestyn gejaag word, lei dit tewens ook tot 'n 
totale oorlog tussen die partye. Dit is dus nie net oorlogs
leiers wat in onhebbelikheid verval sodra bulle na die woes
tyn verdryf word nie, maar enige opposisie-leier verval in 
daardie grimmige luim net soos enige Ieier van die diereryk 
in norsheid verval wanneer by deur die trop of 'n nuwe 
Ieier uitgebyt word. 

RED MID DEL 

Dat oorlogsleiers of sterk figure wat groter mag of 
aansien ondervind bet tydens hul bewind tot groter raserny 
gedryf sal word wanneer bulle skielik in die lee ruimte van 
opposisieskap verdwyn, is sielkundig te verstaan, maar dan 
le die redmiddel vir die volk nie daarln om middelmatige of 
selfs mindenvaardige Ieiers aan bewind te plaas met die oog 
op bul minder skadelike bedrywigbeld as eventuele opposisie
leiers nie, maar in die afskaffing van 'n stelsel wat ,binne
landse stryd" vereis ter fungering van 'die staatsmasjinerie. 
So 'n stelsel het bestaan in die gewese Boere-republiek waar 
daar 'n volksregering was in plaas van party-regerings wat 
mekaar reiHmatig afwissel. In afwesigheid van 'n amptelikc 
opposisie - en dus ook 'n opposisie-leier - was dit die taak 
van elke volksraadslid om, soos dit bondig deur president 
Kruger in 'n toespraak opgesom is, ,die volk by die regering 
te verteenwoordig en die regering by die volk." Elke volks· 
raadslid bet na afloop van die sitting die wette aan die 
burgers verduidelik in plaas van, soos onder die Britse par
lementerestelsel, die regering oor sy wetgewing by die volk 
te gaan aanval. Opposisie-leiers was 'n weelde wat die 
Boere van die Republieke nie kon bekostig bet nie omdat bul 
voortbestaan afgehang het van die totale samewerking van 
die volk. In die Vrystaat bet hierdie stelsel dan ook sy vrug 
gelewer in die barmonie wat daar bestaan het tussen Engels
sprekendes en Afrikaners wat sy aan sy geveg bet teen die 
Britse agressor - daardie barmonie wat Engelssprekendes 
vandag probeer soek deur die afskaffing van geskiedenis as 
skoolvak en die afwesigbeid waarvan mnr. Van Heerden so 
tereg melding maak, le voor die deur van die politieke partye 
wat bulle ingrawe agter die twee bevolkingsdele van die land. 
Want waar dit die taak van partye is om van mekaar te ver
skil, spreek dit vanself dat geen makliker geskilpunt gevinid 
kan word as die verskille wat daar tussen die twee kultuur
en taalgroepe bestaan nie. Die taal- en afkomsverskille is 
die natuurlike laagtes waarlangs die partywaters hul slote 
spoel. Hierdie volksverspoeling sal ophou sodra die party
politieke sluise toegestop word en ons 'n stelsel kry wat op 
samewerking in plaas van ,binnelandse stryd" gegrond is. 

(vervolg in volgen.de kolom> 

Mnr. Wlllcm van Heerden 
skryf in Dagbreek: .,Senator 
G. Heaton Nicholls bet onlangs 
in 'n koerantartlekcl voorgestel 
dat die geskiedenls van Suid
Afrika, soos In die skole onder: 
rig, herskryf moet word. By 
wyse van variasle bet die voor
sltter van die Natal Teachers' 
Association, Mnr. A. Levine, die 
opinie gelug dat dit geen slegte 
plan sou wees om die onderrlg 
van geskiedenis vir die volgende 
drie, vier geslagtc heeltemal op 
tc skort nle. 

,Albel bcoog gesonde rasse
verhoudlngs. Dlt Is 'n motief 
wat met simpatle behandel moet 
word, en wat ck sekerllk eer
biedlg. 

,Maar bet die gesklcden!s
hetsy die onweerlegbare feite, 
betsy die manier waarop dit 
In die geskiedenlsboeke opge
skryf staan, betsy die manier 
waarop dit in die skole gedoseer 
word-werkllk veel te make met 
die verhouding tussen heden
daagse Afrikaans- en Engels
sprekende Suld-Afrikaners vir 
sover as dl6 nog te wense oor
laat? Ek glo nie dit is die 
wonde van vyttlg of honderd 
jaar gelede wat nog bloei nie, 
maar wei dle skrape van van
dog en gister. En die word 
mekaar toegebring, nie deur 
onderwysers nlo, dog deur 'n 
partyverdcUng wat ultgedien is, 
maar nog weler om die geskled
enis te n:mvnar, en homself 
handhaaf deur verdikte vooroor
dele om te roer en vrees en wan
troue aan te wakker." 

• 
, Verskriklike 
Les" Help nie 

.,Dit Is ongelooflik", skryf 
Forward ,.dat die Duitse volk 
oenskynllk nlks gelcer bet van 
die tragiese, pynlikc en verskrik
like les wat Duitsland geleer 
Is nlc. AI die getuienis uit 
daardlc land toon aan dat di~ 
Duitsers nog glad nie die 
Nazisme verwcrp het nle. Daar 
is nie aileen herlewing van die 
ou milltante gees nie, maar anti
Nazi's het ultworpcllnge geword. 
Maar mlsklcn is dlt tog nle so 
snaaks nie. Vir twaalf jaar is 
dlo Dultsc volk op Nazi
propoganda gevoer. Die Duit· 
scrs Is deurtrek daarvan. Dit 
is maar cen van Hitler se bale 
slegte erflatlngs aan die mens
dom. En dit sal jare van be
stryding verels voordat dit 
finaal uitgeroel kan word." 

• 
Samewerking 

In · Afrika 
Die Volksgenoot, enigste Afrl

kaansc koerant noord van die 
Limpopo, skryf na aanleidlng 

<vervolg van vorige kolom> 
Het ons 'n beter bewys 

nodig as 'n berig van Die 
Burger se reisende korres
pondent oor Noord-Rhodesie? 
In dle uitgawe van 22 Julie 
skryf by oor die samewerking 
in daardie ~ebied as volg: 

,In Noord-Rbodesie Is 
daar nog nie politieke par
tye nie. Dit is persone 
wat gekies word. . . . . Die 
verbouding tussen Afri
kaans- en Engelsspreken
des is oor die algemeen 
goed. Daar is in Noord
Rbodesie minder jingoisme 
te vlnd as in Suid-Rbodesie 
of In die Unle." 

van Adv. Charles te Water, die 
Unie se Buitcngewonc Ambas
sadeur, se uitgebrcide reis deur 
Afrika en na die Europese state 
wat bclange in Afrika bet, dat 
die blad ,die nouer samewerking 
wat hopelik sal volg op min. 
tc Wat~r sc besock, tussen die 
verskillende state en gebiede In 
Afrika van harte vcrwelkom. 
Sonder enige inmenglng In die 
huishoudclike aangclecnthedc 
kan die gebiede in Afrika vee! 
beter saamwerk, vera! en hoof· 
saaklik wa.. betref die bestry
ding van kommunisme en die 
verdediging van Afrika In 'n 
ewentuele oorlog. Ook wat 
waterbewaring betref, die be 
stryding van gronderosle en die 
verbetering van die vcrbindlngs 
kan veeL uitgerig word as daar 
samewerking Is." 

,Kieurling
Party" 

Die Verenigde Party se Nuus
brief skryf: 

Met die algemene verkleslng 
in Mel 1948 was daar altcsaam 
1,314,158 blanke kiesers op die 
kieserslyste. 

Tegelykertyd was daar 46,051 
kleurlingkiesers. Dit betekcn 
dat daar op daardle datum altc
saam 1,460,209 gercgistreerdc 
kiesers in die Unie was. 

Ons word herhaa!delik dcur 
die Nasionale Party verscker dat 
hierdie 46,051 kleurlingklesers 'n 
gevaar vir die blanke beskawiny 
inhou, omdat die merendccl van 
bulle nie vir die Naslonale Party 
se kandidate stem nlc. Daar 
word bereken dat hoogstens 60 
persent van die geregistreerdc 
kleurlingkiesers hul stemme uit
bring omdat bale van bulle van· 
dag op die een plek wcrk, en 
more op 'n ander. 'n Groot aan
tal kleurlinge stem ook vir diC' 
kandidate van die Nasionalc 
Party omdat hulle bc:tvloed 
word deur hul Nasionale Party
werkgewers in plattclandsc 
gebiede. 

Dus-omdat die Verenlgde 
Party ongeveer 20,00 kleurling
stemme In die hcle Unlc ontvang 
het, word hy dcur dr. Malan as 
'n Kleurling-party bcstempcl. 
Dit is blykbaar ook voldoendc 
rede vir die Nasionale Party om 
die kleurlinge heeltemal van hul 
politieke regte te beroof. 

• 
Misdaad 

Na aanleiding van aanrand
ings in die Kaapse Skicrciland 
berig Die Burger: 

,Meer as ses-honderd klagtes 
van aanranding is vcrlcde 
maand (Julie) by die scntrale 
aanklagkantoor In Kaapstad 
ontvang. In verreweg die 
meeste gevalle was net kleur
linge of naturelle daarby be
t r o k k e. Aanrandings op 
blankes is die uitsonderlng. 

,Sowat sestig mense word elkc 
maand in Windermere aangc
rand. By Grassy Park wissel 
die aantal aanrandings tusscn 
tien en twintig per maand. Op 
Goodwood word sowat agtien 
aanrandings per maand by die 
polisie aangemeld en op Phillip! 
vier." 

Hierop is die Suiderstem se 
kommcntaar: 

Ons wil hoop dat die Malan
regering sal let op hierdie syfers 
wat sy eie mondstuk nou aan 
die publiek voorgele bet. Een 
van die H.N.P. se bcloftcs voor 
sy bewindaanvaarding was dat 
die publiek onder 'n Naslonale 

Regering beter beskerm sal 
word. Daar Is verklaar dat die 
Malan-regerlng die Ieeglopers 
en misdadlgcrs uit die stedelike 
gebiedc sal verwydcr en die toe
stroming van naturelle na die 
groot stede sou stopsit. Maar 
ook daardie bclofte is nie vervul 
nle. 

Daar Is vandag mcer naturelle 
en mcer lceglopers In die groot 
stcde as ooit voorhecn, en as ons 
daarby in gedagte hou dat daar 
mlndcr wcrk en mecr armoede 
en ellendc as ooit voorheen is. 
is dit gcen wonder dat misdaad 
met die doe! om geld in die 
hande te kry by die dag toeneem 
nie. 

• 
Die Burger vind so 'n tref

fendc ooreenkoms tussen die . 
opposisicrolle wat genl. Smuts 
en Winston Churchill in hul 
onderskeie Iande speel, dat hy 
van Iaasgenoemde praat as 
Brittanjc sc Smuts. Die blad bet 
dit oor die onverantwoordelike 
uitlatings van die twee opposi
sieleiers waarmee bulle hut land 
groot skadc berokken: 

,So pas bet die Britse eerste 
minister dit nodig gevind om 
die opposlsie-leier tereg te wys 
oor die manicr waarop hy die 
blnnclandsc politieke stryd voer. 
Juis nou dat Brittnnje pogings 
docn om 'n groter toesegging 
van Marshall-dollars te verkry, 
bet mnr. Churchill losgetrek met 
beskuldlgings van spandabelheid 
teen die deur hom gehate 
sosialistiesc bewind. 

,Dit Is klaarblyklik dat die 
land se kanse nie verbeter word 
deur sulke uitlatings op so 'n 
tydstip van die kant van 'n man 
wat in die oorlogsjare deur die 
buitewereld beskou geraak bet 
as die vcrpersoonliking van 
Brittanje nic. . . Dis is moeilik 
om te weet, net soos hier, presies 
hoeveel skado die buitensporig
hedo van 'n gewese oorlot;Sleier 
Brittanje in die buitewereld be
rokken. Die lys van daardie 
buitensporighede is lank en in
drukwekkend selfs wanneer dit 
nnas di6 van ons eie Opposisie
leier gestel word. 

WILDE VOORSPEL~GS 

,.Dlt hct reeds in die ver
klcslngstryd van 1945 begin, toe 
Mnr. Churchill die Britse kiesers 
sonder sukscs skrik op die lyt 
probcer jaag het met die voor
spclling dat die Arbeider-oor
winnlng 'n Gestapo-staat be· 
teken. Daarna was daar voor
spelllngs van dreigende honger
snood, 'n vermindering van die 
bevolking met een-kwart en 'n 
totale verlles van buitelandse 
aanslen-alles ten gevolge van 
die Sosialisme ... 

,Bcvoegde waarnemers bet 
trouens al lank gelede die 
mcning uitgespreek dat die 
Konserwatlewe Party in Brit
tanje politick gely bet as ge
volg van die manter waarop sy 
Icier die stryd sedert 1945 voer. 
Maar Brittanje het sondcr 
twyfel ook gely. 

,Gewese oorlogsleiers, in hul 
ydelheid gekrenk deur 'n ver~ 
werping by die stembus, skyn 
nie goole opposisie-leiers uit 
te maak nie.'' 

(Lees ons hoofartikel.) 

Russe Se Bybels 
Is Propaganda 
'n Trok vol Bybels is ver

ledo week deur die Russo 
belet om Berlyn binne te gaan 
op grond van die feit dot 
Bybels beskou word as ,pro
parnn~leesstof.'' 



DIE O.B., WOENSDAG, 10 AUGUSTUS 1949 BLADSY VYF 

Wapens Van Die 
Toekoms Word 
Skrikwekkender 

Verlamming 
Woed Oorsee 

UIT DIE. .WE.E.K Sf NUUS 

Die Amerikaanse Atoomkragkommissle het verlede 
week aangekondig da.t nuwe en doeltreffender atoombomme, 
wat verlede jaar in die Stille Oseaan op die proef gestel is, 
non op lndustrU!Ie skaal vervaardig word. Uraan sowel as 
plutonium, wat benodig word vir die bomme, word in groter 
voorrade as ooit tevore verva.ardig. 

'n Kwaai epidem ic van kin
derverlamming beers t ans in 
Amerika en dele van Europa. In 
New York bet die byna 200 ge· 
valle wat tans in die hospitale 
behandel word, die hoogste merk 
bereik sedert 1944. Op twee 
plekke in F rankryk Is reeds 
meer as veertig gevalle aange
meld. 

In Sydney, Australie, bet prof. 
Marcus Oliphant, die Britse 
atoomdeskundige, op dieselfde 
dag vertel van 'n nuwe soort 
chemlese oorlogvoering, nl. die 
verspreidlng van hormone wat 
dodelike gifgasse afgee en wat 
die verskriklikste verminking en 
ultwlsslng van mense, diere en 
plante sal veroorsaak. 

Prof. Oliphant, wat 'n verga
derlng van die w~reldbeweging 
vir federale regerlng toegesprcek 
bet, bet ges~ dat wetenskap
likes besef dat die mens se be
meestering van die natuur tot 
hlerdie tlpe oorlogvoering sal 
lei. 

Om dit toe te Jaat, sou krimi
nele dwaasheid wees, bet by gc
s~. Die mens sou 'n tockom
stige oorlog binnegaan met 'r. 
gevoel van terneergedruktheic 
en die volle besef van wat dit 
beteken - ,die uitwissing van 
feltllk alles wat die mens not: 
koester". 

As 'n atoombom in die hawc 
van Sydney afgegooi word, sa' 
dit die stadige dood van duisen
de beteken. Die hele stad Syd
ney sal ontruim moet word en 
sal vir 'n tydperk van jare on
bewoon moet bly. 

serende Komltee van bogenoem
de kommisie is J. R. Oppenhei
mer ('n Jood) . 

Die Amerikaanse verteen
woordiger in die V.V.O . se 
Atoomkragkommlsie is die Jood
se milioener, Barney Baruch. 

'n Voorlopige opname word 
tans deur 'n Brit en 'n Ameri
kaner in Midde-Afrika gemaak 
met die oog op 'n spoorweg wat 
Rhodesia en Tanganjllta. sal 
verbind. Hulle 11al teP.n Olttober 
aan die Britse departcment van 
koloniale sake verslag doen. 

Jode Verander Van 
Voorkoms In Palestina 

Die Jode maak daarop aanspraa.k dat daar 'n nuwe 
J oodse ras in Palestina aan die ontwikkel is - 'n ontwikke
ling wat soortgelyk is aan die veranderings wat graan
gewasse dikwels ondergaan. Hierdie Jode sou nie net 
Ianger as hul voorvaders wees nie, maar bulle sou blond 
wees, sterker wat liggaamsbou betref en openbaar ook 
ander karaktertrekke. 

Koste Aan Sewe 
Gevangenes Hoer 
As Stadsbestuur 

Die Kaapstadse kommunis
tiese blad berig dat die Britse 
regering 'n kursus in Oxford 
lngestel bet waar uitgesoek
te staatsamptenare kan leer 
om kommunisme uit te souf
fel en daarmee af te reken. 

• 
Die Aga Khan en sy eggenoto 

is vcrlode week deur vier man
nc, met masjiengewere gewa
pen, voor sy huis se hek voor
gekeer en van £300,000 se waar
de aan juwele wat bulle gedra 
bet, beroof. 

• 
Beheer oor hotter is sedert 

verlede week opgehef, aangcslen 
daar tans 10,000,000 pond hotter 
in die koelkamers is teenoor 
6,000,000 pond verlede jaar bier
die tyd. 

• 
Nuwe graansoorte wat groter 

opbrengste sal !ewer en ryker 
aan voedingswaarde Is, sal ge
kweek kan word mct bohulp 
van atoom-uitstraling wat die 
oorerflikheidspatroon van plan
te en diere verander, verklaar 
die Amerikaanse atoomkrag
kommissie. 

• 
Nadat die Unlo die afgelope 

maande vinnig getccr het op die 
terugbctaling van die goud
lening deur Brlttanje, was daar 
geen terugbctaling gedurende 
die twcede helfte van Julie nie, 
wat 'n aanduiding is dat die 
Unic 'n bictjie aan sterling ge
wen het die Iaastc tyd. 

Moet Nadruk 

In Skole Le 
Op Arbeid 

,Die onderwys I~ te vee! na
druk op kultuur en te min op 
die waarde van arbeid", bet prof. 
dr. S. Pauw, professor in die 
sosiologie van arbeid en maat
skaplike werk aan die Univer
siteit van Stellenbosch, in 'n 
lesing in Kaapstad voor die In
stitllut van Burgerskap gese. 
,Leerlinge moet meer geleer 
word om waardevolle burgers 
t~ wees." 

Spreker het gese dat mense 
wat vir 'n werk opgelei word, 
gelccr moet word om gcesdrif 
vir daardie werk te he en bulle 
moct onder die besef gebring 
word dat hul werk vir hul !ami
lie en land onmisbaar is. 

Professor Pauw bet die me
ning uitgespreek dat die land 
se beleid met betrekking tot ar
beid en rykdom gerig moct 
wees op verbetering van die 
beleid ten opsigte van die land 
se werkers: gesondheid van Iig
gaam en gees . 

,Voordat met beroepsleidlng 
begin word, moot daar eers lets 
wees wat meer omvattend is, 
naamlik arbeidsopleiding. Dit 
help nie om die bekwaamheid 
te besit as die wil om te werk, 
ontbreek nie, want dan is die 
bekwaamheid nutteloos," bet 
spreker gese. 

Hy bet aan die hand gedoen 
dat 'n oplossin.g vir wereldvred< 
gevind word deur die V.V.O. t< 
vervang met die een of ande1 
vorm van super-nasionale rege
ring, wat deur die gewone manE 
en vroue van die wl!reld ver
kies word. 

Die bcrig ult Londen (van 'n 
korrcspondent uit Palestina) 
vcrtel dat die jonger Jode wie 
se ouers ook soos bulle in 
Palestina gebore is, nou vier 
dulm Ianger is, blou oe bet en 
dat bulle gesigsvorm Iyk soos 
di~ van die Noordelike rasse, 
.,maar", voeg die korrespondent 
daaraan toe, ,bulle neuse Is nog 
kcnmerkend van die Joodse 
ras". 

Die sewe Dultse Ieiers wat in 
die Spandau-tronk in Berlyn 
aangehou word sedert bulle 
deur die Neurenbergse hof 
gevonnis Is, kos die stad Berlyn 
meer as die hele Berlynse ad
ministrasie, na dr. Otto Suhr, 
voorsitter van die Berlynse 
stadsraad, verlede week aange
kondig het . Die uitgawe beloop 
LSS,810 per jaar en dit sal nou 
verminder word na ongevet>r 
.£26,000. 

PROBEER DIT! 

Dit is nie die wetenskaplikes 
wat die wapens vir die vernieti
ging van die mensdom vervaar
dig nie, bet by gese. Dit is die 
militariste en die polltlci in die 
Iande wat meedoenloos agres
sief is en wat reik na w~reld
oorheersing. 

Die Amerikaanse Atoomkrag
kommlsie is soos volg saamge
stel: Voorsltter, David E. Lilien
thal ('n Jood); gewone lede, L. 
L. Strauss ('n Jood); R. F. 
Bacher ('n Jood); W. W. Way
mack ('n Vrymesselaar); en S. 
T. Pike ('n Vrymesselaar). 

Die voorsltter van die Advi-

VERVOERDIENS 

Hierdie Jode sou ook mlndcr 
intellektueel wees en bale van 
bulle word nou hande-arbeiders. 

Dit word deur die staat aan
gemoedig sodat die land ont
slae kan raak van die oorskot 
dokters, tandartse en proku
reurs. 
Die meeste van die Joodse 

jeug, so gaan die korrespondent 
voort, is vrydenkers en besk ou 
die godsdiens as uit die m ode 
en as bygelowlgheid. AI taal 
wat daar tans in die Joodse 
skole onderrig word, is He
breeus. Dit word gedoen om tc 
voorkom dat die Jode nie af
dwaal nle en om bulle koersvas,. 
op die Joodsc pad te hou. 

Onlangs het Die O.B. ook die 
mededeling bevat van 'n Afri
kaanse sakeman wat Palestina 
besock bet, dat die Jode se voor
koms besig is om te verander. 

Die sewe gevangenes word 
om die beurt deur wagte van die 
vier besettingsmoondhede be
n-aak wa t 'n personeel van 850 
vir die doel aanhou. Die k o'!te 
word gedra deur die Duitsers 
in 8erlyn. 

Slegs een uit elke 214 ltallane 
besit vandag 'n motor vergcleke 
met een uit 145 voor dlo oorlog. 
In Suid-Afrika Is die syfer nage
noeg een uit elko 4 vir die 
blanke bevolklng. 

Vir algemene~ karwdwerk en 
ook 1.16f'V6er van mense t'Fee in 

tlm"binding met 

J. A. STRAUSS 
Posbna M - - Telefoon 9-8865 

PAROW 

Russe Sou )ode Na 
Ysstreek D~porteer 

'fRANS-A\J~KAANSE 
VERSEKERIN~TSKAPPY 
•n Er obafhankllke SU1d-A~dkaanse 
ondernemtnr wat deskundlre ver
HkerlnpdJens aanbled - lewe~W

auura.nale Ulqes!Uit. 

• BRAND 
• MOTOR • 

• ONGEVALLE 
MARINE, ENS. 

Voorsitter van die Direksle: PROF. L. J. DUPLESSIS 
BOOFKANTOOR: 

DE VILLIEBSSTBAA.T U, .JOHANNESBURG 
Teldoon 33-38t% - Tel. Adree ,VERSEK E R" 

AGENTSKAPPE DW ARSDEUR SUID·AFRIKA 
AANSOEKE VIR AOENTSKAPPE WORD VAN VLYTIGE 

AOENTI!l INGEWAG 
A.. o. JULBUB.N 

'n Klag dat die Russlese rage
r ing 'n beleid van deportasie 
van J ode na die bevrore Noorde • 
begin het, is deur die Ameri
kaansc Joodse bond teen kom
munisme by d ie hoofkwartier 
van die V.V.O. ingedicn. 

Die dokument beskryf die 
ontwortellng van Jode uit hul 
huise met minder as 24 uur ken
nisgewlng en skat dat ongeveer 
400,000 Jode deur die deporta
sie, wat nog steeds voortduur, 
geraak Is. Die bond het die 
V.V.O. versoek om so gou as 
moontllk lets te doen ten elnde 
.,hierdle skending van mensllke 
regto" te be~lndig. 

Meer as 14,000 lede van Hol
landse boercgesinne bet reeds 
sedert 1947 na Kanada verhuis. 
Die skema sal aanstaande jaar 
nog voortduur. 

,, 
VIR OE-TOETS 

Ho eveel Dames 
Sien U? 
[n werk:likheid is daar twee: 
'n jon~ dame wat 'n hoed 
met 'n sluier, 'n lang boot en 
'n hal•~noer aanbet, en 'n ou 
dame wat 'n tjalie en 'n 
pmjas aanhet. Kan 11 bulle 
sien ? N~? Nou ja. bier 
is die aanduiding : die jong 
dame se balssnoer is die oo 
dame se mood - die jon1 
dame se oor is die ou dame se 
oog. Non sien o bulle albei I 

• •• VIR SMAAK-TOETS 

RONDE 

Kommando 
21 vir If· , SO vir l /4 GJ.lOOf 
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H ... lload~ KtttnMI:..,.IDr;o: 
(Verlowlnt;, htn~·el!k, r:eboortt, attttl;l!va!. Ill memoriam, r:elukwenalnp;, 
ens.) ld. per woord: m!nlmum 216 per plaatn;. Voorultbetaalbaar VIr 
herhallngs 25 pet. aratag. • 

Handtl•adverten8k-1: 
:t:erste plastng, 2d. per woor•l. VIr herhallnga 25 pst. ar1Jaog 

lnk'kMirf'ld op ,.Die O.B." (\~""k)'ll "tt>kllkN): 12/6 per jaar or 6/ 3 per 
6 maande. Voorul~bet~lbaar. Stuur 1\llv~rtenategeld, beatelllng1, en tntekengeld 
na \ OOAAI.AQ (.t:U)IS. ) BI:'K., l'o•bu~ Hll, K!UII>41ad. 

GEBOORTE 

\'.\~ ROOl'. - Aan mnr. en mev. 
A. J . van Rooy, van Bellv1lle, 'n 
tweede aeun In die Delberbe·lnrlcttnc. 
op 8ond&p&Dd, 7 AIII\IStus. Dlt pan 
lotd. 

ALGEliEE..."'' 
AANDAOI NHm .-bUtt k mnta 

dat tk vanar April 'n lolarkagentaltap 
be111n - Munlslp&le Mark, Ultenhace. 

B 
Adreaaeer u produkte -- en weea 

UTH 
verteker van beete reeultete en onmld· 
delllkt Ultbetallnp. - U. s. Belltnaan. 

II/3H81TK 

TE KOOP 

BEESTE: OJINCaeteeldo Jeruyblate 
Ult die ~ blo.A en melk·rekorda. 
K.,.l• eo vent. - z..a&a, Robertson. 

1/12/ TK 

BEESTE: Opreggeteelde ongeregl-
ltreerde FrlealandbUlletjlea, ntge maan· 
de oud: Brakronleln·Botlermyn·bloed 
ult 8·10·celllnckoete . Ook koete en 
verlt. Zeeman, Robertson 1317 /T. K . 

BOERUF.F.L met ons bekrn<le ateen· 
meule 1tma.al 21 / 7 per 100 lba.: ceattte 
DMel 24 /0: wttbroodmeel 211/5; 28/1 
algar 100 lbs. - u-meel 26/fl: Melk· 
m~l 2216: Varll:·vetmaakme.l 22/G 
algar 1110 lbt. - Welcome Dover Kom· 
bulutowe met ekoorsteenpype: Grootte 
7 - £0 5/·: Orootte SA - 1.1 101·. 
81Ult a-blltt bankkommlaate In en 
"uur c-ebrulkte aakke terug. K.M.B. 
- Ml»lon ~wre, Ellm. K. l'. 

t'JEPJ.ANT~IES: Mee.te waardevolle 
Aoort Copper King 1,000 416; 10,0110 
£t 10/·. Poavry. Beste! dadellk. 
0. Human, Poabus 11, Sprlnllfonteln. 

RONDF.. - Opreggeteelde .,Pek!neae"· 
hondjtea. Twee maande oud. Reun· 
tJiea £~ 58. Telles £3 3s. Skryf •n: 
U . .J. do Waal, Poeb~ 4, P.K. Aacent, 
Vrede. ~ 2717/28. 

WA'JTF.l,P.u.E TE KOOP: 6 voct 
watte.Jpale 9d. ellt. Dun pale vlr 
tuuen-ln i3 lOs. ~r 1000. Celn.-u 
Charleatownstule. Beste!: L. S. Buya, 
AmaJubao, P.K. Charlestown. 10/8/1>6. 

OESERTIFISEERDE 
OROEllo'TESAAD 

ChanteMy-wortela 6/·; Detrolt ·heet 
II·: Blaaralaat 17/6: Spltakopkool 8/· 
per pond, poll'fl'Y. Verkry volledlle 
.,ryalya •an l'rfllnleN. P.K. Scboem&n.o· 
aoek, Oudt.aboorll. 6-4TK 

OROENTESAAD 

VAR.~ OOEWEll~E. ... 'TSGESF.RTJFJ. 
RI:F.RDE GBOE~'TE.'-.'AD: Cbantenay 
Wortel 6 /0; Detroit Beet 5/6: l~ 
Cream Waatlemoen 8/6; W ondtr en 
Tum Watson Waatlemoen 7/6: !Ioney 
Dew Spanapek 7/6: Lillie Cem. Llln11· 
wltllot en Groen Hubbard Skoralo 8/·: 

GRYSHARE 

.'\'iTJGR\'"1 KUNS~ATIOii: JUAB, 
kopvel vocding. Bente! cryahare en 
haard blnne een maand t ot natuurllke 
kleur, of Geld teruc. Geen kleuntot. 
5/6 per bottel. POI''fY· Kontant met 
bestelllng. Die Boerevrou, Posbua 75511. 
Johannnburg. (;>;r. 2) 10/8/T . K. 

l\IEDISYNE 

OR\'"!UA.UWO:SDER l&at u jonk 
Jyk. llou u hare frll, c-.ond, oatuur· 
Ilk en vry van akJiteno. Geen kleur• 
a tor. Gewaa .. borif of 1eld terug. 0/. 
poavry. Geld met beatelllng. Kw&Je 
llektea brhandel. - Boerclfeneeemlddt'll; 
Posbua t272, Johanneeburg. 

(Nr. 2) 2/3/TK 

li1ECIIF.L8. - litter meubtiJI teeo 
bUIIktr pryae. l!labawaentjlea, ttoot
llarretjlee, drtewlelt, Uooleuma, tapyte, 
ena , ook altyd In 'fOOrraad. aee11 
:Kalal~. Meld W&&ri.D u belanptel 
- \'18S.£&-UEUIIEL8, L&llptraat 211. 
K'•patad. ll/12/11 

RADIO 

r.onv EN LOUW, dJe Ber.,.mde 
fta<llo-tncenleura, lltutewec, PAROW. 
"rkoop en berate! Radio'• e n J:lektrltM 
roeetelle. Oerect-treerde J:lektrlaltelta· 
u.nnemera. Foon t -805. 

I!IOUT 

~UT 'ftr d&dellke aflewwtnc In 
(O!!It takll:e. BrandwaKte. om •n 
terllke butaan te maak vra ek u 
tTitndellke onderateunJnr; deur 'f&n m7 
oout te butel. Bpeslale Al 80/·: 
tneeuwlt No. 1 70/·: Wit No. 1 
IJIJI· per toa vryr;el&&L 8outwerll:e 
1.-.Tedenheld r;ewaarborc. Adree : 
Comdte. MM. llfaftle V•ter, Poaal 
"fo. X,, Arbetdalooa, Bloemfontein. 

111/1/TS 

G. A. FICBARDT 
Bpk 

HANDELAARS 
BLOEMFONTEIN 

A.V.B.O.B. 
Lykbeaorcen, Grafateea.maken, 

Be.,.atnlavei'M!keraan 

Bloemtontebl - Pre&orla 
1M Takke 

PLUIMVEE 
Die ... t. P1rma - • PLUDIIVEJC, 
EU:B8 • &ruler PBODUilTB ... 

te atv11r Ia: 

C. M. ELOFF EN KIE. Marvtl Tama.Ue 30/·: Beauty and Mar. 
globe 32/8 lb .. 9/· % lb. poavry. Vol· 
lediKe pry1Iya cratla van K"'~(IO 
I!AADKWEKEBS, Poabua 107, Olldle- ! (Edma,) Bplr. 
hoorn. 13/7/T.K. lfOWJQU .. ~ ,111) 

IS U 'N REPUBLIKEIN ? 
Dan is .DIE 0.8. u blad 

VUL ASSEBLIFS BIER IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) Bpk., 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 
Neem a.sseblief my naam op as ihtekenaar op Die O.B. 

tot ek u in kennis stel om tocsending te staak. Hierbf 
ingesluit vind u die bedrag van ....................... . .......... .. 

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

NA.AM: ........ 'ir.i~~. ~~.Ad·;~~. i~. i3i~ici~tt~;;) .................... . 

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

Ht.Jndte~entng. 

Intckengeld: 12/ 6 per jaar of 6/ 3 per halfjaar. 
Voeg oaaeWfe/ Kommllne blf plattelGtldee tJeb. 

Groot lnkomste 
Aan Wol 

Kommuniste 
Besit Gevaarlike 

Fabriek 
Suid-Afrlka. se a.andeel In die winste wat be'lkikba.ar 

gestel sal word wanneer die ge..,amentllke wolafset-skema. 
beeindlg word, sal ttlegs in belang , ·an die land se wolbedryf 
a.angewend word, bet die 1\lini!ilter van Landbou, mnr. S. P • 
le Roux, gese toe by die jaarkongres van die S.A. Wol
kwekersverenJging geopen bet. 

Die beroien (ult anull} -fa 
brlek wat deur die Japannen 
in l\lnntsjooryt• gt•bou '"'• bet 
In die bande van die Sjlnese 
kommuniste geval... . Hit'rdie 
fabrlek ~·ervaardi&' 50,000 kilo 
gram per jaar-\·)ftig manl die 
w~reld se wettlre bt>boofte .... 

Die afgt'lope ael..oen W'llll 

11eker die rooskleuric!!te wol
l!eisoen en die Unie hot 'n wol
tjek van £80,750,000 ontvang. 

Daar is 'n grotcr vraag na 
wol as gcvolg van die afname 
van die wl!reld se skaapbevol
king met 10,000,000 tot sownt 
684,000,000 en die nanwassing 
van die menslike bcvolking. Die 
toekoms van die bcdryf is dus 
verseker. 

Twce gevare wat cgtcr die 
bcdryf bcdreig, Ia die afname 
van die Unie se wolgcblcde en 
onstabicle prysc. 'n Herhallng 
van die daaglikse prysskomme
lingc van die vrociS dcrtlgerjaro, 
moot voorkom word. 

f Soos Ons Lesers _,j 

I Dit Sien 

PERDEKOM MAN DO 
Mnr. Jurgens Bezuldenhoudt, 

Ohrigstad, skryf: 
Ek wil graag 'n bcrocp op 

alle oudstryders doen om hul 
pcrde gereed te hou vir die ont
hullin.g van die Voortrckker
monument, sodat ons nog ccn
maal in ons lewe aan die wOrcld 
kan wys hoc die veragtelike 
, Bckveldse" Bocre met hul lang 
baarde lyk. Die Engelse het 
gemeen dat dit net 'n brekvis 
sou wees om hulle kat te loop, 
maar ons hct hulle drle jaar 
lank vasgehou en daarmee die 
wOreld se oi! oopgemaak. Ja, 
onse God hot die Gldconsbcnde 
gehelp sodat ons vandag nog 
weer as 'n volkie die lig kan dra 
onder die banier van ons Koning 
Jesus. • 

GRIEKE VORDER 
TEEN ROOIES 

Die Griekse regcring, mnnk 
met behulp van die Amcrlkaanse 
onderstcuning decgllke vorder
ing en is op pad om die burgcr
oorlog te wen, hct president 
Truman aan die Amerikaanse 
Kongres gese. 

Hy het dit toegcskryf aan die 
verbeterde Ieierskap, die op
hoping van Amerlkaanse mill· 
tOre voorrade, die maandelange 
oplclding van Grlckse soldate 
en die vasberade bcslistc en 
agrcssiewe bevelc van die Grick
sc oppcrbevel. 

Die president hct daaraan toe· 
gcvocg dat die gucrlllamagte nog 
sterk is en dat hulle hulp ont
vang van Albanli! en Bulgarye. 

In sy verslag aan die Kongrcs 
in vcrband met die ccrste kwar
taal van hierdlc jaar hct presi
dent Truman vcrklaar dat die 
stcrkte van die rcbellemagtc op 
31 Maart op 19,830 beraam Is in 
vergelyking met 26,000 'n jaar 
tevore. Daar worcl geskat dat 
dno.r tussen Junlc 1946 en Maart 
1949 sowat 70,028 rebelle gedood 
ot gcvang Is. Daar Is gccn 
syfer in verband met die aan
tal gewondes verstrek nle. 

Die Joodse staat Israel se 
ccrste diplomatieke verteen
woordiger in die persoon van 'n 
ltonsul·gencranl word op 26 
Augustus in die Unle verwag. 
Die Unie-regerlng het nog nle 
beslult of hy 'n soortgelykc aan
atelling In Tel Aviv sal docn nlc. 

WIXSTE UIT WOLSKE~ 

Hy het ges6 dat die Unle 
waarskynllk sownt .£7,000,000 
uit die wlnstc van die skema 
sal ontvang. 
Die Regcring sal slegs hierdle 

geld vir die bevordcrlng van die 
wolbcdryf gebruik. Voordat 
cnige geld bcstcc word, sal die 
S.A. Wolkwekersverenlging gc
raadpleeg word. 

Die 'Wolkwekersvercniging het 
met eenparige stcmmc beslult 
om voort te gaan met 'n bemar
kingskema na beclndlglng van 
die huidige Gesamentllke Orga
nisasie en dat die heffingsfonds 
aangewend moet word as 'n 
stabilisaslefonds. 

Hierdie fcltc Ia aan die lig 
gebrlng deur die Amcrlkaanse 
buro vir die bestryding van 
handel in vcrdowlngsmlddels. 
Die Amerikancrs is vcrontrus 
oor die tocnnmc in hcroien 
smokkelary ult Suid-Amerika na 
die V.S.A. 

'n Venlnr oor die fabrlek in 
tuantsjoorye 1'1 aan die \'.\'.0. se 
ekonomle"'t' en maat .. kaplike 
rnad gestuur met die aanbe,.·el 
ing dat die mad moot IlCker 
maak dat die gebrulk ,·an ver 
do\\inpmlddels as Instrument 
om mi!ldaad te plet'f, lngesluit 
moot word In die voorgestelde 
konvensie vlr die voorkoming 
en bestrnfllng van massa 
moorde. 

Die versing bring die aanbe 
veling rcgstreeks In vcrband met 
die fabriek in Mantsjoerye. 

BONGERSNOOD IN 
DEEL VAN UNIE 

In die distrik van Peddie, een van die droogtegeteisterde 
boekies van die ~i!ilkei, bet omtrent 2,000 men~~e, meesal 
kinders, en 5,000 stuk!l vee reeds van honger omgekom 
berlg die Eastern Province Herald. En dis maar die begin 
van die sterfte, \'Oigen!il amptenare. 

Aangesien daar nie sensus· 
syfcrs vir die naturcllc-geblede 
bcskikbaar is nic, kan nie met 
sckerheid vasrestel word hoc
vee! mense reeds aan ontsteking 
van die ingewandc of ondervoe· 
ding - moo! woord vir ver
hongering - omrekom hct nie, 
sl! die blad. Die beramlng van 
2,000 mag aan albei kante son· 
dig maar die vrcktesyfcr van 
die vee is amptclik. 

Omdat die distrik van Peddie 

maar 'n klein gcdccltetjic be
slaan van die naturclle-gebied 
in die Oostelikc Provinsie kan 
die genoemde aytcra heelwaar
skynlik met tien vcrmenigvul
dig word om die gcmiddclde 
verlicse te verkry. Die diere bet 
onlangs ccrs begin vrek omdat 
die weer nog steeds onnatuurllk 
warm was. Maar as die reilns 
en die koue ecrs kom sal dul
sende 'n genadige dood stcrf, al
dus die Eastern Province 
Herald. 

HOOP VOORBEELD 
SAL NAGEVOLG 
WORD IN UNIE 

In 'n verkla.rlng wa.t deur mnre. I. A. Cronje en J. H. 
Cloete, voorsitter en sekretaris onderskeid<'Uk van die Afri
kanerparty van Suidwes uitgereik is, word dle hoop uit
gespreek dat Suidwes se , ·oorbeeld , ·an samewerklng ,die 
begeerte by onH mede-Afrikanerburgers in dle Unie sal 
a.anwakker om 'n !tOOrtgelyke sta.p te doen." 

Die vcrklaring lui: 
,.Daar was nog dcurgaans 'n 

sterk bcgeerte by die naslonaal
gesindes, Afrikaans, Engels- en 
Duitstallges, tot ecnsgesindheld 
en gesamentlikc optrede in be· 
lang van Suld- en Suldwes
Afrika. En daar dit so nood· 
saakllk is om 'n bolwcrk te 
vo~ teen onnaslonale elemente, 
is OJUI tot dankbaarheld gcstem 
dat ons Ieier, mnr. N. C. 
Havcnga, besluit het dat sy vol
gelinge in Suldwca-Afrika hulle
kragte moet inwerp by die Na
sionale Party van die gebied. 

,Dit word ~reretlelik gedoen 
en ons spreek die hoop uit dat 
hierdie samewf'rking sal &trek 
tot voordeel van tUe Afrikaner
dom, en dat hler tUe voorbt'eld 
die begeerte by ons mt'de
Afrlkanerburgf'n In die Unle 
Ml aanwakkt'r om 'n soortrt'ly
ke stap te doen." 

Die gemiddt'lde daaJrllklle ln
komste per pcrsoon In Egipte 
Is 8 pennies -- of .£12 per jaar. 
In PalC'Stina Is die gemlddelde 
jaarllkse inkomste £26 en in 
Turkye £19. 

Unie Voer 
Gereedskap 
Uit Trots 

Mededinging 
Suid·Afrika v~r pl-AJ"ereed

skap na Suld-Amt'rilm ult. Vol
gens 'n aankondiJrinr alhier bet 
'n fabriekAmaatakappy <ran 
Vereeni~ing', ondnnk11 kwaai 
mededlnrlng van Amerika en 
Kanada, bestelllng!l verkry wat 
'n hallmiljoen dolhns vir die 
Unie sal lnbring. 

Diesellde mant!llkappy bet on
tangs 'n bestt"lllnJr ,·ir 28,000 
ploee ult ParaJrUaY onh·ang. 

Die fabrlek I" ~tedurende die 
oortog in \'er~nlrlnc oprerir 
weens die stop~~ettlnr van oor
sese voorrade. 

Na Die O.B. vf'mH"m, 1!1 l!lrael 
ook be!!lg' om J't'ellng11 te trt'f vir 
die lm·oer ,·an plaas~rerf'f'dakap 
uit die Unle. 
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DIE A VONTURE VAN KLEIN BEN 
DEUR H. S. VAN BLERK , 

HOOFSTUK Ill 

IN DIE TRONK 
~ 

Die mans het nou van ay pap
pie en van die omies 5e klere 
uitgesock en In 'n taa gepak. 
Een van bulle hct sells sy oom 
Jassie Be muslck-instrumente 
gevat. 

Klein Ben hct sommer die 
man bygcdam en sy oom Jassie 
se moo! kitnar gegryp. .,Oom 
kan nle hierdio goed vat nic. 
Dit is my Omle se goed en ek 
moet daarna kyk", het by ver
ontwaardlg gesO. 

Maar BY mammic hct weer ge-
keer. ..~. laat Btaan maar, 
Bennie. Lnat bulle dit maar 
sanmvnt," hct sy gese. 

Sy mammie het moeg gelyk, 
want bulle Is al vir 'n hele rult 
beslg om haar uit tc vra wo.ar 
IIY pappic en die ander oom wat 
weggekom hct, heen Is. En nou 
sO een van die mans vir haar: 
,.Mcvrou, jy moet ook maa1 
aaam met ons kom." 

.,Goed ?" se sy mammle . .,Ben
nie, ho.al vir jou en Sussle akoon 
klcrc ult die laai," gebled sy 
haar scun. 

.,Maar ons kan nlc die klndera 
saamnccm nlc," protcstcer die 
man. 

.,Wat moct dan van my kin· 
dcrs word? Ek kan bulle mos 
nlc sonder sorg hler laat staan 
n!e?" se sy mammle. 

.,Hullc moct agterbly. Dnar 
Is nle pick vir bulle nle," sc die
man so hard dat Sussle sommcr 
weer begin hull. Klein Boetic 
huil al lanka). Maar hy huil 
mos sommer vir cnlgc ding 
want hy is tog te klein om tc 
verstaan wat aangaan. Ook 
Bennie begin nou bang word. 

dat bulle nog nooit vanoggend 
gecct hct nie. Sussie en klein 
Boetlc hct ook nou opgehou met 
huil. Mammie bet nog nlc cera 
kans gchad om bulle ou vull ge
siggics af te vee nie. 

.,Bennie, gaan baal tog 'n 
waslap en vee bulle geslgglcs 
af," s3 sy nou aan Bennie. 

Maar voordat Bennie nog 
hlerdie bevel kan uitvocr, begin 
Sussic plotseling weer te hull. 
En Boetie val ook sommer weg. 
Bennie kyk na bulle en kyk 
toe na die middeldeur. Hy skrik 
hom boeglam. 

,,Mammie! Mammlc! hlcr Is 
die speurder-oom weer," fluls
ter hy bees aan haar. 

Sy arme mammie- skrik so 
groot dat by eintlik 'n bord laat 
val. 

,.Ons bet bevel gekry om jou 
met kinders en al weg te necm, 
Mevrou", se die man. 

Sy mammie sug. ,.Dan sal ek 
maar gaan klaarmaak," s3 sy 
gelate. Sy bet bulle gou gewas 
tn aangetrek en blnne 'n paar 
minute was bulle in die vaal 
i<ar wat presies net soos die 
:~mie se kar lyk wat altyd saam 
met Bennie se pappie werk-toe 
ry. 

Hulle hct vcr gery tot bulle 
by 'n groot huis gckom het in 'n 
omgewing waar Bennie nog 
nooit tevorc was nie. Hier het 
bulle in 'n lang donkcr gang 
geloop en toe met trappies op
~eklim tot bulle bo in 'n kamer 
!ekom bet. 

hullc mammlc om bulle tog as
sebllef stil te maak, want sy 
het nog nle cera probccr om 
bulle te troos nle. 

,.Hullc huil omdat bulle In die 
tronk Is," s~ sy mammlc. ,.As 
julie ons hulstoe laat gaan sal 
bulle ophou met hull. Anders 
kan bulle maar hull sovccl as 
wat hullc wll." 

,.Dit Jyk my jy mocdig bulle 
nog aan om tc hull'!'" verwyt 
die man. .,Die mense kan bulle 
in die straat boor hull." 

,.Dit is wat ek ook dink," se 
Bennie se mammlc. 

.,Ons wou jou nic opsluit nie. 
Maar as dit die houding Is wat 
jy aanncem, vcrplig jy ons om 
dit tc docn," drclg die man. 

,.Siuit my dan maar op. Dit is 
mos nic die cerate keer wat 
julie Boerevroue opsluit nie. Ek 
is tog nlc bang vir julie dreigc
mentc nlc." 

,.Mammlc, ck Is honger," begin 
Sussic hullcnd Ida. 

,.Mammle het tog nic nou 
kos nie, my klndjic, huil maar 
tot hlcrdlc ooms vir jou icts gee 
om te cet," ~ Mammic aan Sus
sic. 

,.Ekkc ok honge," kla Kleln
boet nou aaterna. 

Ook Dennie vocl die pyne van 
die hongcr oor sy magic. Die 
gehuil wat cffens afgcncem het, 
bcrcll< 'n nuwc hoogtepunt. 

Die ou man kyk sy mammlc 
boos aan. Bennie se mammic, 
weer, laat dit Jyk of sy die kin
dcrs so gchuil terdcl! genict, en 
mocdig bulle eerdcr aan aa om 
hulle teen te gaan. Die ou man 
probc'cr weer lets vir Bennie se 
mammlc a~. Maar hy bly net 

(vcrvolg in kolom IS) 
r' 

BOEREJEUG-NUUS 
Bellville: 'n gcsclligc byccnkoms in die 

swd tc slen. Dit was dan ook 
'n aangcnamo uitmekaar gaan 
op Kloofnck, nadat die Jeug
lcicr ecrs met ons gesels bet. 

Onder die bekwame Ieiding 
van Kommandante Aletta Cloctc 
en Veldkornet Gcrrit van Aardc, 
het die Boerejcug van Bellville 
onlangs 'n baic gcslaagdc etc 
in die Biblioteek-saal aldaar gc- 'n 
hou. Ruim 80 gastc Is bcdicn 

Staptoer: 

en die moo! bcdrag van £20 is 
ingesamel vir die ,.16-Dcscmbcr
Fonds". Onder die aanwcsiges 
was ook Genl. D. J. van Rooy 
(Jeugleier) en mcv. Van Rooy, 
J./Hfkmdt. Paul Taljaard <Stat
hoof van Boercjeughoofkwar
tier), Hoofgcncro.al J. de Vos en 
mev. De Vos. Oud-gcncraal E. 
G. Retief bet die gastc wclkom 
geheet waarna die Jeugleier ook 
'n paar woordc uitgespreek hct. 

Nadat die deftigc dince vcrby 
was, is die saal aan die jong
span oorgclaat wat die res van 
die aand vrolik deurgebring hct 
deur volkspcle te spec!. 

Kaapse Skiereiland: 

Nictccnstaande die hardc bule 
rc~n wat oor die nawcck ultge· 
sa.k hct, bet daa.J' vroeg Mao.n
dag-m6re 'n mooi klomplc 
Bocrejeug-lcde op Kerkplcln, 
Kaapstad, bymekaargekom. 
Vansclfsprekend was ona mik
punt Tafclbcrg. 

Met die bus is die klomp toe 
tot op Kloofnek vanwnnr hulle 
al langs die motor-pad gcstap 
hct na een van die moo! plck
niek-plckkc. Hoog teen die hcl· 
ling van ou Tafclberg bet die 
plclmickgangers tot halt gekom 
- en, vanselfsprekcnd begin 
kofficmaak. Dan en Jan en 
Veldknt. Bredenkamp hct gc
sorg vir die vuur en die koffie 
en mev. Bredenkamp en Komdtc, 
Cloete het die vleis gcbraal, tcr
wyl die jongspan oral rond op 
die pragt.ige terrein gcspccl hct. 

Teen ongevccr drlc-uur het 
daar 'n reenbui uitgesnk wat ons 
haastig laat oppak en !ant vat 
bet. Halfpad tusscn die plck
niek-terrein en Kloofnek hct ons 

Dcrtlg myl Is oor die nawcck, 
23-24 Julie, te voet deur die 
Dienslacr van die Skierellandse 
Bocrejeug, afgele. Die grocp 
bet die atad ongeveer 3-uur se 
kant vcrlaat oor Kloofnck na 
Uoutbanl sc kant toe. 

AI sln,gcndc en skertsend - en 
soms ook klaend - het ons af
gedo.al no. Kampsbaal, vanwaar 
ons nl lo.ngs die kuspad gcstap 
ht'l tot by Llandudno, 'n paar 
myl voordat 'n mens Houtbaai 
bl•rclk. Die oorspronkllkc plan 
was om by Llandudno tc oornag 
en die volgcnde oggend weer 
vroeg oor Constantla-nek terug 
te stnp. Enigc persoon wat al 
by die wondcrlike strandjle was 
sal vcrstaan dat ons glad rue 
kans gcsien het om so gou weer 
to \'Crtrck nie, met die gevolg 
dat ons cers weer die volgende 
dag teen 3-uur se kant daar 
wcg is. 

SD.tcrdagaa.nd waa soos aileen 
ons dit ken. Om 'n gesellige 
kampvuurtjio het ons gesit en 
wors braai, lag en skcrts. Die 
nag is deurgebring In cen van 
die groot grotto sommer langs 
die see en voor ons het yslike 
branders teen die hoe rotse op
geslaan. 

Sommer tc gou was dit weer 
oppak-tyd. Doodmocg bet ons 
die aand ongcvccr half-sewe 
weer in die stad aangekom . 

VERJAARDAG
KETTING 

Hlcrdic mnnts vcrjaar gcdu
rcndc die volgcnde week. Ons 
wens hullo van harte geluk. die Jeugleier en J./Hoofkmdt. 

Taljaard ontmoct wat op pad 
was om ons tc bcsock. Ongc
lukkig kon bulle nlc toe saaro 
met ons worsbraal en ect nie liS 
maar ons was darem bale bly 
om hom te sicn. Ons hoop eg-

AUGUSTUS 

Hendrlk Mynhardt, Vryburg. 
Heinrich Grobbelaar, Faure· 

smith. ter om hom binnekort weer op J. S. Nel, Oudtshoorn. 
Kiefiel Rickert, Saulspoort, 

Tv I. 
.,Nee, julie moct bulle maar 

saam met my opslult. My kin
ders laat ek nlc agtcr bly nie. 
En as bulle nlo saam met my 
gaan nie, sal julie my met ge
weld tronktoe moet vat", s3 sy 
mammie weer. 

Een van die mans het weer 
met Ben sc mammic kom praat. 
Hy bet so hard met haar gc
praat dat klein Boetie moes gc
jink bet dat by met haar raas. 
Hy hct sommer weer begin hull. 
En toe hy huil, bet Sussie ook 
begin. Klein Ben wou ook hull 
want by bet baie vreemd en 
bang gcvocl in hlerdie groot hula 
wat so donker is. Maar hy wou 
nie hull nie, want by is mos sy 
mammie se groot seun. En w!e 
Jal na haar kyk as hy ook hull. 

BRIEWE-KOLOM 
16 B<'tslc Tnljaart, Goodwood. 

Johannes Bothma, Oudts
hoorn. 

Die mans begin rondkyk en 
rondstaan. Hullc gesels saggies 
met mekaar. Dlt lyk regtig of 
bulle nle wcct wat om nou te 
doen nlc. 

.,Dan sal ons dlt voorlopig 
maar so Jut, Mevrou," s3 bulle 
Ieier eindellk. 

Bulle vertr<'k. Maar ccn van 
bulle bly voor die deur staan. 
Dit wcct kl<'ln Ben, want hy 
wou gaan kyk wanneer bulle 
motors wcgtrck met die omies 
wat bulle gevnng bet. En net 
toe hy by die deur uitkyk, kyk 
hy vas In die lelike man se 
kwaal gcsig, AI, maar by bet 
groot gcskrlk! Hy het toe som
mer die dcur tocgetrek <'n kom
bulstoc g<'dro.f om naby sy mo.m
m!c tc wees. 

Dit' mans Is so anders as die 
m<'cste omles wat klein Ben ken. 
Ander omi<'s ge~cls tog m<'t 'n 
mens of maak 'n grap. Maar 
hlcrdle mans kom van,g goele 
ooms en aklet met rewolwcrs en 
krnp in ander mcnse se Iaale. 
Dit Is darem lelik. Hulle het 
sckcr nooit goeic manlcr<' gc
lccr nlc? Miskicn Is dit die 

• kwaal ou oom Jannle wat bulle 
so gl'lecr hct? beslult klein Ben. 

Sy mnmmle is bcslg om kos 
op tc skcp toe klein Ben In die 
kombuls kom. Noudnt hy die 
gcur van hccrlike kos kry bc
sef hy vir die ccrste kccr hoe 
hongcr hy is en val dlt hom by 

Die mans het ingekom en ult
gegaan. Hulle bet hard met IIY 
mammie gepraat en vir haar 
gevra waar sy pappie been Is. 
Maar sy mammie bet voor haar 
gekyk en gemaak of sy hulle 
nie boor en rue eers sien nlc.. 
En bulle bet toe maar uitgestap 
en met mekaar in 'n kamertjie 
langsaan gesit en gesels. 

,.\Vcct jy waar is ons nou, 
Bennie?" betsy mammlc akicllk 
aan hom gevra. 

,.Nee, 1.{ammie," het hy ges~. 
,.Ons is nou in die tronk, my 

ou seun," bet sy vertcl. ,.En 
ons sal seker nie weer bier ult
kom nie." 

.. H~. Mammie?" Bennie het 
met bang oe na die mure van 
die klein kamertjie gckyk. Hy 
hct na die dowwe clcktriese lig
gic teen die dak gckyk. Sy oil 
het groter en bang geword. Dit 
was so 'n aakligc pick hierdic. 
Sy bckkie bet begin skecftrck. 
En toe bet ook hy bc,gin buil. 

En toe sy sussie en boctie boor 
dat by ook nou hull, bet bulle 
ecns so hard gehuil. 

Die ou lelike oom wat aan sy 
mammie vrac vra, het weer gc
kom en begin weer met baar 
praat. Maar bulle huil nou so 
hard dat by sy cle stem nie 
eers kan hoor nie. 

Hy kyk kwaai na Bennie en 
sy boetie en sussie en vra aan 

Posbus Hll, 
KAAPSTAD. 

10 Augustus 194.9. 
Beste Maats, 

Dit Jyk vir ons of julie nou 
vrceslik hard leer en glad nie 
mecr tyd kry om vir ons te 
skrywc nie. Wei, dit is baie 
mooi om hard te leer, maar ons 
sal darem bly wccs om weer so 
af-en-toc van julie te boor. Selfs 
Cocnic bet lank lana van hom 
laat hoor. 

Ons wll net weer die maats 
iaaraan herinner dat, wannecr 
julie jul name lnstuur vir die 
vcrjaardag-kcttlng, moct jul 
ook julie adrcssc en geboorte
datums saamstuur. Ons begin 
van hicrdlc week af weer met 
die uitstuur van die verjaardag
kaartjies en wcct gladnic waar
heen om dit tc atuur nie as ons 
nie julie adressc het nie. 

Drle van ons maats, PIET, 
ANNA <'n WILLIE COETZEE 
van KANONEILAND, UPING
TON, skryf dat hulle lcde van 
die Boercjcug Is en ook die 
bladjle g<·rceld Ices. Ook die 
andcr Bocrejeugblad vind bulle 
bale interessant. (Noordewind, 
bulle Veldkornet. se kanonne 
he-t akynbaat- al begin buldcr 
soos hy hcloof het, want onlangs 
h<'t die Bocrcjcug daar 'n gocd
g<'slaagde funkslc gehou. \\'aar 
Is die be rig dan? - Red.> 

'n Gcreeldc skryfatcr Is 
SARIE THERON VAN KOF· 

FIEFONTEIN. Soos die andcr 
gclukkigcs Is sy in haar sklk 
met die Bocrcjcug-kcnteken wat 
sy ontvang hct. Saric vertel 
dat sy en Cocnic gcdurcndc die 
vakanslc die hulshouding mocs 
waarncem aangcsien haar moc
der haar oupa wat bale sick 
was besoek bet. Sommigc dae 
was die kos net lelik aangc· 
brand en ander dac mocs bulle 
vader maar raai wat hy oct. 
Hulle was baie bly toe hul moc
dcr teruggckeer bet. Die kos
makcry bet veel pret vcrsko.f 
en bulle bet ook weer lets vir 
hulle Bocrejeug-kas vcrdlen. 
(Ons Is bale bly dat ons sulkc 
fluksc lescrs bet, Sarlc. Ont· 
hou vir Cocnie om weer nan 
ons tc skryf hoor.-Rt'd.) 

ASST. VELDI<NT. J. 
BOTHMA van OUDTSHOORN 
stuur aan ons 'n oulikc gcdlggle 
oor baarde. Ons is cgtcr nlc 
sckcr of ons dit sal kan plaas 
nlc daar dit reeds in 'n ander 
bock vcrskyn bet. Hy wll ook 
graag \veet of lcsers spotprentc 
kan . instuur. (Aitc R<'kcr l<an 
julie dit instuur, Vt>ldknt. Die 
poskaarte stuur ons !IO gou as 
moontlik weer terug. Ons I Is 
jammer dat dit nog nle gcdocn 
Is nie, maar as gcvolg van 
drukke werksaamhedc was dit 
cgtcr nog nie moontllk nle. 
Red.> 

Hartlike Boercjcug·.grocte, 
DIE BOEREJEUG-REDAKSIE. 

Magrletha Bezuldcnhout, 
Oudtshoorn. 

17 Naomi Rose, Oudtahoorn. 

18 Ora MUller; Bultfontcin, 
o.v.s. 

(vcrvolg van kolom 3) 

so sklclik stll, druk sy vingers 
In ay ore en stap na die ander 
kantoortjic. 

.,Hull, Bennie, hull vir al wat 
julie wcrd Is;· por sy mammie 
hullc aan. 
~a 'n rukkic kom die ou man 

weer tcrug. Hy praat bale 
kortaf met Bennie sc mammie. 
!-;y glimlag net, ataan op en 
ncem Klelnboct In haar arms. 
.,Vat Sussic sc handjie, Bennie,'' 
bcvciCl sy, ,.en oppas vir die 
trappics." 

Ecrs toe bulle buite Is en at
reeds 'n cnt met die vaal motor 
gcry hot, vra Bennie: .,En waar 
gaan ons nou hcen, M:ammie?" 

.,Ons gaan We<'r terug huistoe, 
my seun. En julie hoe! nou 
ook nlc mecr tc huil nie," ant
woord sy mammle. 

Leen u ook DIE 
BOEREJEUG aan u 
\'Ticnde om te lees! 
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Europa Beraads/aag 
Grater Eenheid 

Oor 

'n Belangrike ontwikkeling in die geskiedenis van Eu ropa vind bier
die week in die Franse stad Straatshurg plaas, waar die eerste Europese 
parlement of ,Raad van Europa," soos dit bekend staan, gehou word. 
Onder die waaksame oog van hul ministers van buitelandse sake vergader 
87 parlemcntslede en ander vooraanstaande . persone uit tien Iande v?n 
W es-Europa in 'n poging om groter eenheid in Europa te hewerkstelhg. 
Die Europese Parlement sal egter nie wetgewende magte he nie, dog net 
aanhevelinge doen. 

Die Stigterslede is Brittanje, 
Frankryk, die Beneluxlande 
(BelgH!, Nederland en Luxem
burg), Italiti, Swede, Noorwee, 
Denemarke en die Ierse Repu
bliek. 

albei gevalle word 'n beperkte 
maar uiters belangrike reg van 
veto aan elke staat wat lid is, 
toegeken. 

KOMITEE 

sonderde beleid volg, verwelkom 
die Raad as 'n geleentheid van 
nic-militere internasionale same
werking. 

Denemarke wil blykbaar sy 
·bes doen om die ideaal van 'n 
verenigde state van Europa te 
bevorder, en daardeur die demo
kratiese dee! van Europa in die 
diens van die vrcde te stel. 

Sware Erf/ating 
Van Potsdam 
Tref Kerke 

Meer stoflike en geest~like hulp vir die kerke van Oos
Europa word gevra in 'n drlngende oproep deur die sentrale 
komitee van die Wereldraad van Kerke wat so pas 'n kongres 
in Chichester (Engeland) gehou het. Die komitee het een
parig besluit om die saak ,van baie van die kerke in Europa 
wat in bittere nood verkeer in hul aandeel in die groot 
geestelike stryd van ons dag," pertinent onder die aandag 
van lede-kerke te bring. 

Dr. Robert Mackie, hoof van 
die komitee se afdeling vir tus
senkerklike hulp, het verklaar 
dat bydraes aan goedere en geld 
die afgelope jaar na Protestant
se en Ortodokse kerkgroepe in 
Pole, Hongarye, Tseggo-Slowa
kye, Suid-SlawH~ en Oos-Duits-

land gestuur Is. Hy net in die 
besonder 'n beroep op -die kerke 
in Wes-Europa en Noord-Ameri
ka gedoen om die bydraepell 
van die voor-oorlogse jare te 
handhaaf. 

Die nuwc Jiggaam sal bekend 
staan as die Raad van Europa. 
Die organiseerders meen dat dit 
beter geleentheid bled om die 
volke te verenig as die Volke
bond of die V.V.-organisasie. 
Die voordeel van die nuwe or
ganisasie sal wees dat dit Iande 
met dieselfde kulturele agter
grond en geskiedenis en met 
gelyksoortige politiekc stelsels, 
verenig. 

- Die komitee van ministers het 
vanaf 8 Augustus in die stad
saal van Straatsburg byeenge
kom om die reels van prosedure 
en die finansiele en administra
tiewc regulasies op te stel. Hulle 
moes ook 'n agenda vir die 
Raad met betrekking tot die 
aanbevelings van sy voorlopige 
kommissie in Parys opstel. Ook 
moes aansoeke om lidmaatskap 
oorweeg word. 

Verhoor En l{ollekte 
Vir Duitse Offisier 

Volgens dr. S. C. Micheltelder , 
uitvoerende sekretaris van die 
Lutberse Wereldfederasie, is 
daar 12,000,000 ontwortelde 
vlugtelinge in Wes-Duitsland en 
Oostenryk. ,Ons st.rum vandag 
voor 'n groter probleem as vier 
jaar gelede. Ons bet toe geen 
gedagte kon vorm wat die P ots
dam-ooreenkoms vir Duitsland 
en die kerke sou beteken nie," 
bet hy verklaar. Daar word verwag dat twee 

strominge tydens die debatte 
van die Raad aan die lig sal 
kom, nl. Frankryk, Italie en die 
BenelUJS·lande, aan die een kant 
wat bereid sal wees om meer 
van hul so-ewereiniteit aan 'n 
Europese regering af te staan 
as Brittanje en die Skandina
wiese Iande, aan die ander 
kant. 

Twee rigtings het reeds ont
staan, nl. die Federaliste en die 
Unioniste. Die Federaliste ver
lang dat 'n opperste federale 
regering soos in die V.S.A., 
Kanada, Australia of Indie aan
vaar moet word. Die Unioniste 
is skynbaar ten gunste van 'n 
meer versigtige benadering en 
bulle beveel aan dat 'n konstitu
sionele struktuur opgebou kan 
word wat 'n heeltemal nuwe 
verskynsel sal wees. 

ONTSTAAN 

Die Raad van Europa het 
ontstaan as gevolg van Engelse 
pogings om nadere aansluiting 
by Frankryk te soek, en om 
Belgie binne die groep te bring. 
Daaruit het eers die vyf-moond
hedeverdrag van Brussel ont
staan, waaruit weer die Atlan
tiese verdrag voortgespruit het. 

In dieselfde rigting het ook 
die Marshallplan gewerk, wat 
19 Europese Iande in noue eko
nomiese verband gebring bet. 
Die Raad van Europa staan nou 
bokant hierdie ekonomiese en 
militer-politieke groeperings. 

Een van die eerste beslissings 
van die Raad sal waa.rskynlik 
wees oor die vraag of Oosten
ryk, Wes-Duitsland, Portugal, 
Ysland, Griekeland en Turkye 
toegelaat moet word. Hulle sal 
as volle ledc of as aangeslote 
lede opgeneem kan word. Swit
serland wat ook aan die Mar
shallplan deelneem, meen dat 
sy neutraliteit deur die lidmaat
skap van die Raad van Europa 
in die gedrang kan kom. 

SAl\IESTELLING 
Die Raad sal uit twee aparte 

liggame bestaan - die komitee 
van die buitelandse ministers 
van elke lid, en die beraadsla
gende vergadering wat sal be
staan uit vooraanstaande per
sone uit elke land in verhou
ding tot die bevolking van daar
die land. 

Die vergadering sal geen on
derwerp mag bespreek sonder 
die gocdkeuring van die komi
tee van ministers nie, en bulle 
mag ond'er geen omstandighede 
vraagstukke van nasionale ver
dediging bespreek nie. Hullc 
sal eenkeer per jaar byeenkom, 
maar nie vir Ianger as 'n maand 
nie, tensy die komitee van mi
nisters verlof daartoe gee nie. 

Die komitee van ministers sal 
in die geheim byeenkom en sal 
praktiese uitvoering gee aan die 
vergadering se voorstelle. In 

Die Britse afvaardiging be
staan uit elf lede van die Ar
beidersparty, ses Konserwatiewc 
en een Liberale lid. 

Veldmaarskalk Von Manstein, wat sedert die beeindi
ging van die oorlog deur die Britte gevange gehou word, 
sal op 23 Augustus voor 'n hof verskyn op aanklag van 
oorlogsmisdade. Tussen 70 en 80 persent van 

hierdie vlugtelinge Is werkloos, 
bet die Evangeliese biskop van 
Beiere gese. Hy Is van mening 
dat as daar ·nie onmiddellik en 
doeltreffend stappe gedoen word 
nie, 'n ,ontploffing" gaan plaas
vind wat 'n soortgelyke reaksie 
dwarsdeur Europa gaan h~. 

Frankryk en Italie het 18 
lede in die beraadslagende ver
gadering. Belgic, Nederland en 
Swede elk ses lede, Denemarke, 
Noorwee en Eire elk vier en 
Luxemburg drie. 

GEEN KOMMUNISTE 

Die Raad het sy ontstaan te 
danke nan die beset dat Europ·a 
moet verenig of te gronde gaan. 
Toe afgevaardigdes van die tien 
stigterlande verlede Mel in 
Londen bymekaar gekom het, 
het bulle ooreengekom dat dit 
wenslik is om geen Kommuniste 
as afgevaardigdes na die Raad 
van Europa te stuur nie. 

In Brittanje is die gewete van 
sommige persone dermate deur 
die verhoor geprikkel dat daar 
'n fonds geopen is om 'n Britse 
advokaat vir die Maarskalk te 
kry aangesien hy deur sy aan
houding in groot a.rmoede verval 
het. 'n Bedrag van £1,560 is op 
die wyse gekollekteer. Hiertoe 
bet ook bygedra Winston Chur
chill, wat by geleentheid van 'n 

BRITTAN) E. 
DRYF DUITSE.RS 

Die funksies van die Raad (vervolg van bladsy 1, kolom 5) 
van Europa word slegs vaag in en konstruktiewe politick te 
sy grondwet omskryf. Die Brit- voer, afhang van die wrywings
se Regering het die beginsels lose samewerking met die nuwe 
omskryf as die bevordering van Hoekommissarisse, nl. Gencraal 
die vrede en toewyding tot die Robertson (Engela.nd); McCloy 
geestelike en morele waardes (Amerika) en Francois Poncet 
wat die gemeenskaplike erfdeel (Frankryk). Hulle weet ook 
van die lede is. Groter eenheid hoe om die ekonomiese ver
word nagestreef om hierdie be- betering wat deur Amerlkaanse 
ginsels te beveillg en te bevor- hulp moontlik gemaak word, te 
der. waardeer. Hulle weet aan die 

STANDPUNT ander kant ook dat bulle 'n fak-
Die Franse standpunt is dat tor van die Westerse Moonthede 

die Raad van Europ'a nie te een- is in die wereldpolitieke span
sydig Wes-Eurbpees moet wees ning. Hul politleke doe! is 'n 
nie, maar dat bulle bereid moet vereeniging van Wes- en Oos
wees om die hele vasteland, of Duitsland, maar is oor die alge 
ten minste soveel Jande as wat mcen nie geneig om vir hierdie 
wil aansluit, op te neem. Duitse verecniging die prys van 

Italie beskou die Raad van 'n kommunistiese heerskappy t£ 
Europa in die eerste plaas as 'n betaal nie. 
nuwe instrument vir vrede. Met 
hlerdie doe! voor oe is hy ten 
gunste van die oorhandi~ing van 
sekere soewereine regte a.an die 
liggaam. Met die oog op die toe
karns beskou die Italianers 'n 
soort van federasie of unie as 
die enigste pcrmanente redding 
vir Europa. 

Die Ierse Republiek is heel
hartig ten gunste van 'n ver
~nigde Europa, en hy sal dus 
waarskynlik planne vir 'n uit
·eindelike federasie van Europa. 
ondersteun. 

Belgie sal sonder twyfel ten 
~unste van die uitbreiding van 
die magte en bcdrywighede van 
die beraadslagende vergadering 
wees, want hy het Frankryk van 
die begin af gesteun met die 
pleidooi vir 'n ,Europese Par
lement." 

Luxemburg beskou die nuwe 
organisasie as 'n proefneming, 
en het gewaarsku dat die ver
gadering nie 'n verhoog vir 
praatjiesmakers en politieke 
gekke moct word nic. 

Nederland is .nie al te gees
driftig oor die Raad van Europa 
nie, en bcskou dit as 'n ideaal 
wat miskien verwesenlik kan 
word. 

Noorwee sal waarskynlik 'n 
afwagtende houding inneem. 

Swede, wat dikwels 'n afge-

TAKT NODIG 
Die Westerse moondhede sal 

'n bcleid van takt en insig moet 
volg as bulle die Duitse simpatie 
wil behou. Die nuwe vloedgolf 
van aftakelings in die Britse 
Sone is byvoorbeeld nie be· 
vorderlik daarvoor nic. Op 'r 
tydstip wat aan sielkundige be
langrikheid nie onderskat mag 
word nie, naamlik onmiddellik 
voor 'n verkiesing, doen Eng
land alles moontlik om Duits-
land tc beledig en te dwarsboom. 
Daardeur kom Engeland - soos 
nie anders kan verwag word nie 
-voor 'n duidelike front te 
staan, van die uiterste regter
tot die ui~erste linkervleuel. 
Deur sulke maatreels word dif 
Duitsers teen hul wil gedwing 
om die Russiese taktiek te 
ondersteun. As die Buiteland 
maar net wil insien dat sulke 
waarskuwings geen politieke 
dreigemente is nie, maar 'n 
waarskuwing is van 'n gevaar 
waarvoor gehoor gevra word so
lank daardie gcYaar nog afge· 
weer kan word. 

'I .,DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesta-Drukkery Beperk, Stellen
boseh, vir die elenaars en uitgewers: 
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote 
Kerkgebou 703, Posbus 1411, 
Kerkpleln, Ka.apstad. 

vrolike cetmaal in Teheran saam 
met Stalin en Roosevelt besluit 
het op die likwidering van 
Duitse leiers. Stalin se voorstel 
was om bulle voor die voet dood, 
te skiet na gevangeneming, 
maar Churchill het aangedring 
op 'n verhoor omdat die Britse 
volk nie te vinde sou wees vir 
,massa-moorde" nie. 

Tans dra Churchill 'n geringe 
bedraggle by tot die koste van 
die verhoor, terwyl Stalin die 
kop van sy sla.goffer waarskyn: 
lik gratis sal ontvang. 

(vervolg van volgende kolom) 
Afrika ons aangeraai het om 
ons van inmenging te onthou." 

Die redakteur van die ,Living 
Church" w'a.t in New York uit
gegee word, bet verklaar dat 
,die kerk eers sy eie huis agter
mekaa.r moet bring voordat sy 
veroordeling van rassevooroor
deel enlge gewig sal dra." 

Uit die sentrale komltee is 'n 
kommissie benoem wat onder· 
soek moet lnstel en 'n verklaring 
opstel oor die vraagstukke van 
geestellke vryheid in die Oos
Europese en ander Iande van die 
wereld. 

Tydens die besprekings bet 
die aangeleentheid van rasse
diskriminasie ook ter sprake 
gekom en sprekers het verwys 
na Suid-Afrika en suidelike 
dele van die Verenlgde State 
van Amerika. Die saak is egter 
gelos nadat dr. Kenneth Grubb, 
van die Kerk van Engeland, die 
kongres gewaarsku bet dat 
,Christelike Jeiers in Suid-

(vervolg in vorige kolom) 

SKENK 

MERINO- en KARAKOEL WOL 
vir 

DUITSLAND 

e Hierdie vrouens en kinders is besig om met wol van Suid
Afrika te brei. 

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

e 1\lerinowol is n oodsaaklik om Karakoelwol doeltreffend te 
verwerk. 

l\lerk u wol 

D A H A 

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

HOOPSTRAAT 105B 

makelaar en 

KAAPSTAD 




