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BESIELENDE REEKS 
FUNI{SIES IN 

WES-I{AAPLAND 
'n Dele reeks O.B.-dagfUnksies is tlie afgelope week in 

Wes-Kaapland gehou en mooi bedrae is ter stywing van 
die O.B.-fondse ingesamel. Op 'n ()1\ar plckke was die 
Kommandant-generaal aanwesig en bet lcde weer besieling 
geput uit die besef dat die O.B. ~>C tank steads sterker 
op die voorgrond tree namate die onbestendigheid van 
die partypolitlek hom daagliks tnecr opeubaar. 

CLAN\\'ll..LIA:\1: Die kom
mando's van Clanwilliam ag 
bulle besondcr gclukkig dat die 
K.G., dr. J. F. J. van Rensburg, 
vanjaar hul funksie kon by
woon en die offisiere en brand
wagte kon toespreek. Die K.G. 
was vergcscl van genl. S. J. 
Kamffer, stafhoof van Gebied 
A. Die funksie is gehou op 
Donderdag, 2!5 Augustus, op die 
plaas Scekocvlci van mnr. Mou
ton en die bcdrag van £72 is in
gesamel. Komdt. G. N. du 
Plessis was die bevelvocrend!' 
offisicr en die basaar het ge
staan onder Ieiding van 
komdte. A. Mouton. Na afloop 
van die funksie het genl. Barry 
Lubbe die K.G. hartllk bedank 
vir sy bcsiclcnde woordc en dh• 
aanwcslges vir bul teenwoordig
held. 

MON'IAGU: Op Saterdag 20 
Augustus be( Waggencraal 
Max Smuts die kommando•s 
van Montagu toegesprcclt in 
die plaaslikc O.B.-Saal by ge-
lccntheid van die jaarliJisc vic
ring van Fondsdag. Die Ieiding 
is a;encem deur komdt. A. J . 
de Jager en komdtc. J. C. Bur
ger. Hoofkomdt. Dawid Jou
bert was ook aanweslg. Die 
mooi bcdrag van £60 is inge
samcl. 

UNIONDALE: Die komman
do's van Uniondale hct Satcr
dagmiddag, 20 Augustus, 'n 
baie aangenamc funksic gehou 
in die plaaslike Voortrckkc-r
saal. Die mooi bcdrag van £20 
Is ingesamcl. Hoofkomdt. Hen
drik Schoeman hct die basaar 

gcopen en genl. \V. R. Laub
scher, voorligtingsoffisier het 
na afloop van die basaar die 
aanwesiges toegcspreek. Komdt 
P. J. Barnard bet gesorg vir 
die reclings en komdte. P. v. d 
Wcsthuizen het gesorg vir die 
lekkernye op die tafels. 

J!'ltANSCHHOEK: Die kom
mando's van Franschhoek hct 
vcrlcdc "\Voensdagaand in die 
ruim . skuur op die plaas van 
vcldknt. Dawie Malhcrbe aan
gcsit by 'n uitcrs gcscllige 
dincc. Die eregas was die K.G., 
dr. J. F. J. van Rensburg, \Vag
gcneraal Max Smuts, gcnl. S 
J. Kamffer, stafhoof van Ge
bicd A, en genl. W. R. Laub
~chcr, voorligtlngsoffisicr, was 
>ok aanwesig. Komdt. J. J 
Hugo bet as sercmonicmccster 
Jpgetree en komdtc. Hugo en 
haar fluksc- ondcr-offisicrc was 
verantwoordclik vir die heerlik 
voorbereidc etc. Brandwagte 
wat om die lang tafels aange
>it bet, was in 'n opgewekte 
luim. 

Die K.G. hct die gcskicdkun
digheid en blywcndhcid van die 
O.B. beklcmtoon sowel as die 
·;olgehoue gcwilligheid van die 
O.B. om altyd die hand van die 
mede-Afrikaner wat in vriend
skap uitgcstcck word te vat. 
Genl. Laubscher het gepraat 
oor die rocping van die O.B. om 
'n duursamc volksbewind in 
S.A. tot stand te bring in die 
plek van die kortstondigheid 
van party-bcwinde. 

CAL\'NIA-DIS'IRIK: Komdt. 
(vcrvolg in volgende kolom.) 

, 

BRITSE. RYK IN PAD VAN 
E.UROPE.SE. E.E.NHE.ID 
Brittanje se hetrekkinge met die ,Statehond" is voorgehou as een van 

die redes waarom hy nie ten gunste van 'n groter Europese eenheid is 
nie toe "·an Franse kant in die Europese Haad gepleit is vir 'n federasie 
van Europese state. Waarnemers en staatsmanne in sowel Europa as daar· 
lmite i~; vinnig besig om tot die gevolgtrekking te kom dat Europa poli· 
tiek en ekonomies aileen gered kan word indien daar 'n groter een31eid 
tu~;sen die nasionale elate tot stand kan kom. 

Van Britse kant word hlcrdle 
gcdagtc egtcr teengestaan, ver
n! omdat Engeland sc hcle bc
leid tot dusver was om mcdc
Jingend teenoor die Europese 
state op te tree, en vir sy me
dcdinging hom toespits op sy 
kolonialc besittings. Juis bier
die mcdedingingsgccs word be
sltou as ccn van die groot cor
sake van die afgelope oorlog. 
'Nic aileen bet Brittanjc met 

Masjien-Tolk 
Vir T oeriste 

'n ltaliaanse uitvinder, 
Frederio Pucci, hoop om 
binne die volgende paa.r 
weke 'n elektriese tolk
masjien te voltooi wat 
enige toeris in staat sal 
stel om deur die wereld 
te reis en holllllelf in die 
neemde taal te behelp. 
\Vanneer by met iemand 
wil praat, tik by die 
woorde in sy eie taal, en 
die masjien sit dit oor in 
die taal wat nodig is. 

(vcrvolg van vorige kolom) 

G. J. van Schalkwyk bet verle
de· Satcrdagmiddag 'n baie ge
slaagdc en gcscllige funksle 
gehou op ~ plaas Langfontein, 
36 myl van Calvinla af. Die 
funksic is gocd bygewoon deur 
die Afrikaners, ook deur !cdc 
van die H.N.P. en van die V.P ., 
en daar bet 'n hartlike volks
gees gehecrs. Gcnl. Jan Stccn
kamp hct die aanwesiges wcl
kom gchcct en bulle bcdank vir 
hul opkoms en samewerking. 
Gcnl. W. R. Laubscher, voorlig
tingsoffisicr van die O.B., het 
teen skcmcraand 'n tocspraak 
gehou waarin hy die taak en 
die plig van die Osscwabrand
wag tcenoor die Afrikanervolk 
uit('engcsit het. Hy hct allc 
Afrikaners uitgenooit om op
nuut aktief in te skakcl by die 
volksbcwcging. Hoofkomdt. 
Tromp Nel het die sprcker be
dank vir sy mooi uitccnsctting. 

Die verkoping hct £20 opgc
lcwer. 

naywer probcer vcrhoed dat 
Duitsland sy kolonics terugkry 
nic, maar sy vrecs vir Duitse 
ckonomiese mcdcdinging bet sy 
oorlogsbelcid tot 'n stcrk mate 
bcpaal. Dit Is dieselfde vrees 
wat op hierdie oomblik agter 
die aftakellng van Duitse ny
werhede sit, en op noot 'n 
grondslag le Yir 'n toekom
stige Eoropese oorlog. 

HOU SKUIWERGA'I OOP 

Omdat Brlttanje meen dat hy 
met al sy ryk dominiums en 
kolonics agtcr hom opgewasse 
kan wces teenoor enige Euro
pese moondhcid, is hy nie be
reid om sy heil in Europese 
eenheid tc vind nie, maar pro
beer hy so bo langs met andcr 
Iande samcwcrking soek op 'n 
wyse wat hom nie wesenlik sal 
kompromitteer nie - net soos 
hy hom nooit wesenlik laat bind 
het dcur ander Europesc 
reelings soos byvoorbceld die 
ten opsigtc van die oorlogsreg 
nic. 

Die verskonings wat dcur die 
Britse vcrtecnwoordigcr op die 
raadgcwcndc vergaderin~ van 
die Europese Raad aangcbicd 
is vir sy onwillighcid om tot 
grotcr cenheid te gcraak, is: 

(1) Omdat daar nog nooit so 
'n organisasie bcstaan hct nle 
(asof daar al voorhecn 'n Brltse 
Statcbond bcstaan het met sclfs 
rcpublicke daarin). 

(2) Brittanje se buitengewo
ne betrekkinge met die State
bond. 

(3) Omdat sommigc lcde van 
die Raad nie lid van die Atlan
tlesc militere vcrbond Is nic. 

In plaas van fcdcrasic het 
Brittanje voorgestcl grotcr eko-

nomicsc samewerking en 'n 
.,handves van Europese regtc." 

In dle li&" van bierdle onwll
ligheid van Brittanje om In die 
familie van Eoropese volke op 
te gaan, en sodoende by te dra 
tot Europese rus en vrede, ver
kry republikanisme 'n nuwe be
tekenis. Terwille van Brit
tanjc se hcbsug is reeds twee 
wercldoorloe gevoer waarby 
Suid-Afrika teen sy sin lnge
slcep is. Verdere verstewlglng 
van die Ryk beteken verdere 
verbreking van die Europese 
eenheid en daannee groter 
moontlikheid vir nuwe oorlo~ 

wat Suid-Afrika vir Brittanje 
sal moet help veg. 

AMERIKAANSE SWEEP 

Hoe lank Brittanje In staat 
sal wees met om sy gewig in 
die tuig te le tcrwyl ander 
Iande vorentoe bcur, kan nie 
gese word nie, maar dat by 
miskicn deur die dollarswecp 
van Amerika binnekort aange
mocdi~ sal word om saam met 
die ander te trek, skyn mcer 
as moontlik tc wces. In Ame
rika gaan steeds meer stemme 
op teen Brittanjc sc cnge hou
ding, en die jongstc van hierdic 
stemme is di6 van die Ameri
kaanse minister van finan
siele sake, John Snyder, wat, 
volgens die korrespondent van 
die Daily Mall, verlede week 
Brittanje geblameer bet dat sy 
bekrompe nasionale hooding in 
die pad staan van Eoropese 
samewerkina-, wat die grond
sla.g vonn vir die Marshall
hulppla.n. 

KAMPTE.RRE.IN BY 
MONUMENT 

Die Stafhoof van die Sentra.le Hoofkwartier, maak die 
olgende bekend: 

Uiteindellk het die nuus ons berelk dat georganiseerde 
groepe toegelaat sal word om as 'n organisasie plek te 
bespreek lir die lnwyding \'an die Voortrekkennonument. 

Ten cinde die inskrywings te mitec opgeslaan. 
bespoedig, want ons moet voor 

E.UROPE.SE. RAAD WORD OPPE.Rs TE. a
of op 30 -i;eptembcr offisieel 
ansoek docn, word u versoek 

om onvcrwyld onderstaandc 

lnligting insake die feeskamp 
word gcdurende Oktobcr aan u 
gcpos. 
e Aansoekvonn op Blad8y 2 e 

~ aansoekvorm tc voltooi en aan 

PARLEME.N TE.RE. KLUG ons tcrug tc stuur voor 
. of op 24 September, saam 

Die Europt>!'le Raad 
wat Yeronder~;tel was om 
'n vertecnwoordigt>nde 
V8rgadering van Euro· 
pese volke te wees waar 
g~meenskat)like belange 
beredencer kan word, is 
besig om na die patroon 
van die Britse stelsel te 
"·erYal tot weinig m eer 
as 'n })arlemeutcrc 
dehatvcreniging waar
b i n n e partypolitiekc 
strydgroepe m et mekaar 
wedywer om die ~,reg(•

ring"· en ,O})i)Osisic
skap". Die twee hoof
partye op die oomblik 

i!\ Churchill se Vet·cnig
de Europa of, soos sy 
teen!'tanders d i t i u 

Britsc terme hetitel,. die 
Tories, wat op die oom
blik die meerderheid 
uitmaak in die raaclple
gende vet·gadering. 

Die Sosialiste bcklec die pick 
van die opposisie. Die verskil 
met mceste parlemcntarc Jande 
le cgtcr daarin dat g<>cn Kom-
munisticsc Party to<>gclaat 
word nie. Kommunistc en 
.,mcde-reisigers" is uitgesluit 
van die raad. 

Die Sosialiste van die 12 "er
:;killcnde Iande hou saam kou
kus en het b:Yvoorbccld besluit 
om die insluiting van Duitsland 
te opponeer. Hullc is egter ver 

met u tjck/ posorder of kon-
in die mindcrhcld en bcstaan tant; voeg asseblief bankkom
uit 32 afgevaardigdes tcenoor missic by tjeks en registrecr 
die 72 konserwatlcwc lede. briewe wat kontant bevat. 

By die samcstelling van die Die huurtaricwe is soos hier· 
verskillende komitecs is die onder aangcgee en ·dit dek die 
partypolitieke patroon s tiptelik hele pcriode van 10 tot 19 De· 
gevolg sodat omtrcnt geen So- sembcr wat die kamp oop sal 
sialis in 'n slcutclposisic beland wees, selfs al sou besoekers net 
hct nie, hocwcl die president, 'n gcdecltc van die periodc van 
wat heel aan die begin van die hulc bcspreektc geriewe gc
byeenkoms gckics Is, 'n Sosialis bruik maak. 
in die persoon van Paul-Henri (a) Standplaas aileen, pick vir 
Spaak, van Belgie, is. Tot so twcc ronde tente: (sowat 
'n mate word die partypolitick 30 voct x 30 voet > £6 elk. 
deurgevocr dat die Britse afgc- (b) Markcctent aileen: £10 elk. 
vaardigde Herbert Morrison met pick vir ongevccr 2!5 
wat bekcnd is as 'n deskundige mcnsc. 
op daardic gcbicd, nie die voor- (c) Ronde tent aileen: £2 lOs. 
sitterskap van 'die komitee vir met pick vir ongcvccr 4 tot 
reels en prosedurc kon kry nie. 6 mense. 
Die vergadcring bet dan ook al Let wei: Persone wat hul eie 
heftige partypoliticke bot~ings tcntc saambring sal In 'n af
tusscn die vertcenwoordigcrs sonderlike blok geplaas word en 
van ccn en dicselfde land on- voertuie moet op diesclfde 
dervind, vera! tussen Cburchtll standplaas geparkeer word. Ge
en Morrison. huurde tente word deur die ko-

ENGELSE VROU 
NEEM INTREK 

Ruth Khama, die blanke 
Entcelse eggenote van Seretae 
Khama, toekom11tlge opperhoof 
van die Bamangwato In BE-tjoe
analand, bet verlede Wflek baar 
lntrek in die natunllehoof8tad 
Serowe geneem nadat 8Y per 
vllegtuig in Rhodes!!! aangekom 
bet. 

Deur hierdie set het sy die 
kommissie van ondersock wat 
dcur die Britsc rcgering aan
gcstel is om op die vraagstuk 
van haar koninginskap in te 
gaan, voorgcspring, en slegs 
sterk optrede van die kant van 
die Britsc regcring kan die saak 
nog in die rcinc bring. Dit ls 
te hope dat die Unlc-regerlng 
in samewcrking met die 
Rhodesicse regering allea moont
lik sal docn om hierdie ver
derflike voorbeeld op ons grena 
te laat verwyder. 
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rA.BlEI' VIB GEKLASSIFISEERDE A.DVERTENSIES: 
Hulsbondellke Kennlsgewlngs: 

(Verlowtng, huweltk, geboorte, stertgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plastng. Vooruitbetaalbaar. VIr 
herhaltnga 25 pst. afslag. 

Handelsadvertenaiefl: 
Eerste plasing, 2d. per woord. Vir herhaltngs 25 pst. afsl&g. 

Intekenceld op ,Die 0.8.'' <verskyn weekllks): 12/6 per jaar of 6/3 per 
6 maande. Vooruitbetaalbaar. Stuur advertensiegeld, bestellings, en lntekengeld 
na VOORSLAG (ED"IS.) BPK., Posbus 1411, Kaapsta4. 

GEBOORTE 

KOTZE.- Aan Dirk en Hannah, 
Leeukutl, Moorreesburg, 'n tria seuntjte 
op 15 Augustus. Naas die Heer, dank 
aan dokter en verpleegsters. 

31/8/1B 

HUWELIK 

YOUNG - BIELDT.- Stil getroud 
In die Ned. Geret. Kerk George, Flenie, 
dogter van Mnr. en Mev. L. Bleldt, 
Wolseley, met Con, seun van Mnr. en 
Mev. c. Young, Bla'llco, George. 

311811 

Van J)en HJ;EVER - FERGUSON.
Die huwellk van Sybil, P..{(. Hoogste
punt, Waterberg, Dtst. Tv!. en 
Albertus, Naslonale .Hospltaai,Bioem
tonteln, vind D. V. plaaos op 3 September 
om 3-uur nm. in die N.G. Kerk, 
Mellvllle, Johannesburg. Geluk
wensing:- Derdeiaan 16, Mellville. 

31/8/1B 

IN MEMORIAM 

S\VA.NEPOEL.- Onvergeetllk die 
dag van 16 Mel toe ons moes afgee, ons 
dlerbare eggenoot en Vader Dawld 
Swanepoel. Ons mls hom in die O.B.· 
Ieiding want daar bet hy sy volk ge
dlen. Sy bedroecde eggenote en klnders. 

31/8/1B 

TE KOOP 

BOERMEEL met ons bekende steen· 
me111e gemaal 2117 per 100 lbs. ; gestfte 

,meel 24/9; wltbroodmeel 26/5; 28/1 
arlgar 100 lbs. - L~-meel 26/6; Melk
mee1022/6; Vark-vetmaakmeel 22/6 
algar 150 lbs. - Welcome Dover Kom
bulsstowe met skoorsteenpype: Grootte 
7 - .£6 r'>/-; Grootte SA - .£7 10/·. 
Slult asaebllef ban.kkommissle In en 
•tuur gebruikte sakka terug. K.M.B. 
- Mtuloo Store, Ellm, K.P. 

DEKRIET: DEKRIET :- Stuur U 
betelllngs vir Dekriet aoan ondergete
kende. Net die beste gehalte riet onder 
persoonllke toesig word gelewer. I . S. 
BadenbOrat, Bus 3, Albertlnla. 

22/6/4. 

PATATRAJ.\'"KE:- Sesmaande 83 lb. 
7/·; drlemaande wit 83 lb. 8/-. 
Steggiea reg vir plant ses- en drle
maande 6/- per 1000. Borrle 7/·. 
Ge)ewer SERPENTINE. K.M.B. 
Te'vredenheld gewaarborg. B. H. 
Gerber, C/Sn., P.K. Hoekwtl, George. 

:i.'4/8/TK 

WATTELPA.LE EN SPARRE.-
Hoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 duim 
bokant dlkte 2/· 11tuk. 
Gewone pale 6 voet lank, 4 tot 6 
duim bokant dikte 9d. stuk. 
Spanpaaltjies 4 voet lank, 1 ¥.. tot 2% 
dulm bokant dikte .£3 10/· per 1000 
met bas. 
Spesiale stringstokke vir tabak 4% of 
:; voet lengtes .£2 16/- per 1000, met 
b&>J. 
Gel ewer Charlestownstasie. Beste! van: 
L.S. Boys, AmaJuba, P.K. Obarleatown. 
Kontant met bestelllng. 31/8/TK 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

Cb&ntetl'ly-wortels 6/·; Detroit-beet 
4/·; Blaarslaal 17/6; Spitskopkool 8/· 
per pond, posvry. Verkry voUedla:e 
.,ryalys van PnmteN, P.K. Schoemans
aoek, Oudtahoorn. 6-4TK 

GROENTESAAD 

V ARS OOEWER:\IENTSGESERTIFI· 
SEERDE GROENTESAAD: Chaotenay 
Wortel 6/6; Detroit Beet 5/6; Ice 
Cream Waatlemoen 8/6; Wonder en 
!'om Watson Waatlemoen 7/6; Honey 
Dew Spanspek 7/6; Little Gem, Lang· 
wltbos en Groen Hubbard Skorsie 8/-; 
M'arvel Tama.tle 30/·; Beauty and Mar
globe 32/6 lb., 9/- '4 lb. posvry. Vol· 
ledlge pryslyl gratis van KANGO 
SAADilWEKERS, Poabus 107, Oudts
boorn. 1317/T.K. 

GRYSHARE 

ANTIGRYS KUNSl\IATIGE HAAR, 
kopvel voeding. Herstel gryshare en 
baard blnne een maand tot natuurllke 
kleur, of geld terug. Geen k\eurstor. 
5/6 per bottel, posvry. Kootant met 
bestelllng. Die Boerevrou, Posbus 7559, 
Johannesburg. (Nr. 2) 10/S/T.K. 

,MEDISYNE 

GRYSHAARWONDER laat u jonk 
lyk. Hou u hare frls, gesond, natuur
llk en vry van skllfers. Geen kleur
stof. Gewaa.rborg ot celd terug. 5/
posvry. Geld met beatelltng. Kwale, 
slektea behandel. - Boereceneesmlddela, 
Posbus 4272, Johannesburg. 

(Nr. 2) 2/3/TK 

.MEUBELS 

MEUBEUI. - Beter meubell teen 
bllltker pryee. BabawaentJiea, stoot· 
karretjtes, drlewlele, llnoleuma, tapyte, 
~ns., ook altyd In voorraad. Geen 
Katalogus. :Ueld waarln u belangetel. 
-VIS8EK-MEUBEL8, Lan&etraat 381, 
Kaapatad. 3/12/11 

RADIO 

LOUW E.N LOU\l', die Beroemde 
ft.adlo-lngenleure, Stasieweg, PAROW, 
verkoop en hers tel Radio' a en Elektrleae 
Toeetelle. Gereglatreerde lllektrleltelts
.annemero. i'ooa II-U35. 

SOUT 

801JT VIr dadellke aflewertnc Ill 
goele Nd<ke. Brandwacte, om •n 
terltke be3taan te maak vra ek u 
n-tendellke ondereteunlnc deur van my 
sout te b•tel. Spestale A.1 80/·; 
$neeuwtt No. 1 70/-; Wit No. 2 
'10/ • per toa vrygelaal. Soutwerke 
•evredenbeld I IWa&rborg. AdrN: 
1:-.lle. MeY. Martie Vale.,, Poual< 
'l"o. x•. Arbeldolooa. llloemfonteln. 

111/1/TJ[ 

PLIDMVEE 
nte Beet. Ftnna om a PLUIMVEE, 
EUU • uder PRODUJ[TB ... 

te IAU Ia: 

C. M. ELOFF EN KIE. 

Cederberg- Rooibostee 
Spesiaal gekweek 
Suiwer; Eerstegraad 

Verpakker ,TEEKONING" 
Citrusdal, K.P. 

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

TOT U DIENS! 
Die volgcnde soorte SANT AM

assuransic staan tot u diens:-

• Brandassuransie 
• Huisbewoners-assu~nsie 

(Brand, Inbraak, Stormskade) 
e lnbraak-assuransic 
• Motor-assuransic-
• Ongcvalle- en Siektc-assuransic 
• Micd-assuransie; ens. 

Vir U BESKERMING 

'n SANTAM-Polis ! 

SUID·AFRIKAA N Sl: NASIONALE 
TRUST EN ASSURA N SIE MP1C .• BPK. 

Takke en A gentskappe O ral ----------•2808-7ar 
&RILLE . 

Bring u oogarta ee voonkrU vlr brUle na ona. 
GOEIE WERK TEEN BU.IJKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker..,Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Belloell: OM of ekryf om BeeoDdel'bede. 

Wat Van Die Kabinet? 
Gedurende die afgelope weke was die kabinet weer 'n bele paar 

keer ter sprake. Oor wat bulle gedoen, of nagelaat bet om te doen, 
daaroor was nou nie sov.eel gese n1e, maar die kahinet self was onder 
hespreking. Daar bet naamlik .. 'n om·drag van sekcre portefeuljes plaas
gevind. 

Hcdwat bespiegelinge het 
daarop gevolg. Die politieke 
implikasies was vir die oppo
sisie so duidelik soos daglig. 
Bosbou is van 'n advokaat 
wat geboer bet weggeneem en 
gegee aan 'n advokaat wat ge
boer bet. Mynwese is wegge
neem van 'n advokaat en ge
gee aan 'n a<lvokaat. Onder
wys is weggeneem van 'n regs
geleer<le en gcneesheer en ge
gee aan 'n advokaat. Verder 
is poswese weggeneem van 'n 
advokaat en gegee aan 'n advo
kaat. Dit is dus duidelik dat 
die genecsbeer in onguns moes 
verval bet. 

Die uitbreiding van die kabi
nct was ook taamlik voor. die 
hand liggcnd, maar is blykbaar 
uitgcstcl met die oog op 'n 
moontlike tydelike inkrimping 
binnekort. 

1\IELKDRANK 

Eienaardig genoeg het Enge
land en ons baic keer dieselfdc 
soort kabinetsprobleme -
moontlik omdat ons een-en-die
selfde staatstelsel bet. 'n Kabi
net is blykbaar ncs 'n melk
drank - om goed te wees moet 
dit geskommel word! 

Dat ons ministers baic werk 
he·t, is seker en gewis. Een 
minister was byvoorbeeld mi
nister van ekonomiese sake, 
minister van mynwese, volks
raadslld vir Bea.ufort-Wes en 
afgevaardigde na die V.V.O. -
eers tc Parys en toe te Flushing 
Meadows. Die een week be
stry hy die swa.rtmark te Jo-

SAM KAHN IN 
DURBAN 

Die Minister van Justisie, mnr. 
C. R. Swart, het verlede week 
die Kommunistiese L.V., Sam 
Kahn, verbied om in die vol
gende jaar vergadcrings in 
Durban te hou nadat laasge
noemde 'n vergadering daar bcle 
het. 

Die verbod van die Minister 
word verwelkom, maar ons her
baa! ons waarskuwing dat dit 
onvcrstandig is om eers toe te 
Iaat dat vergaderings bele word. 
en dit dan te belet. Die natu
relle beskou sulke optrede as 'n 
ontneming van bul eie vrybeid 
in pla.as van die vrybeid van die 
Rommunis. 

V.P. B£HOU SY 
S£T£L 

Deur die enigste Vercnigdc 
Party-setel in die Vrystaatse 
Provinsiale Raad te behou, het 
die V.P. verlede week in die 
Bloemfonteinse tussenverkiesing 
gctoon dat die skaal nie ten 
gunstc van die regering deur
geslaan het sedert die algemene 
verkiesing 15 maandc gclede nie. 
maar skyn dit die mcning na 
Mayfair te versterk , dat die 
partypolitieke wiel reeds besig
is om ten gunste van die 
,alternatiewe rcgcring" te draai. 

Teen die baie sterk H.N.P.
kandidaat, mnr. C. H. de Wet 
het die V.P..-kandidaat, adv. 
Gladys Steyn, die setel met 'n 
meerderheid van 88 gewen,
slE%s 25 minder as die vorige 
mcerderhcid. 

Volgens Die Volksblad het die 
H.N.P. verwag om te wen, en die 
uitslag word as 'n verrassing be
skryf. 'n • Verwyt word gerig 
aan Afrikaners wat, volgens die 
blad, buite stemming gebly het. 

, 

• 
hannesburg, die volgende week 
bcstry hy mev. Pandit in Parys 
of New York en 'n paar weke 
later bestry hy die sterftesyfer 
op die direksic van 'n lewens
versckeringsmaatskappy. Met 
a11e waardering vir die persoon 
se energie en gewilligheid, voel 
'n mens dat die werk darem 
'n bietjie baie is! 

'n Ander minister, wat glo 
te vee! gehad het om te doen, 
was minister van onderwys, ge
sondheid en volkswelsyn en lid 
vir Ceres. 

Deur 
A. J. van Rooy 

BAlE WERK 

Sy ko11ega moes egter nog 
mcer werk kry. Hy was reeds 
minister van Jande, volksraad
lid, lid van sy koukus, party en 
Fedcrale Raad. Verdcr was hy 
provinsiale Ieier van sy party 
en voorsitter van die direksie 
van 'n dagblad! 'n Ekstra 
staatsdcpartcmcnt is nou in sy 
hande gcplaas - en hy was tog 
sekcr nie ledig nie! • 

As mens nou reken dat 'n 
Volksraadslid reeds 'n £1,000 per 
maand werk bet, wonder mens 
hoe 'n minister dit nog regkry 
om sy setel te verteenwoordig 

al verteenwoordig by dit ge
deeltelik by homself. 

REPUBLIEK 

Moontlik kry ons die oplos
sing vir hierdie probleem in 
ons eic volksverlede. In die 
Transvaalse Republiek was Piet 
Joubert, Jan Smuts, W. J. 
Lcyds en ook Paul Kruger Uit
voerende Raadslede (ministers) 
sonder dat bulle volksraads 
lede was. Daar was dus 'n 
baie beter verdeling van arbeid. 
Paul Kruger bet nie nodig ge
had om nog boonop vir Rusten
burg te vert~enwoordig nle, en 
so ook Piet Joubert byvoor
beeld nie Lydenburg nie. Daar
voor was da.ar wei ander te 
vind. Hulle taak was dus ge
makliker en bulle kon beter op 
bulle werk konsentrcer. 

Die mccs voor die handlig
gende oplossing van die huidige 
baic-wcrk-moeilikheid is dat 
ons grondwet so verander word 
dat die ministers bulle L.V.
setels aan ander kan oorlaat. 

'n Stap in hierdie rigting kan 
'n stap op die Pad van Suid
Afrika genoem word. 

Aan die ander kant kan die 
kabinet natuurlik vergroot 
word en daar kan ook desnoods 
'n paar onderministers aange
stel word. Hierdie weg sa[ 
waarskynlik gevolg word, maar 
dit is die weg van Ierland of 
Indie (watter een van die twee 
die stadigste is). 

MASJIEN SAL ,N 
GENERAAL WORD 

'n Nuwe ,meganiese brein" bet sy debu,ut in Amerika 
gemaak, en die ontwerpers voorspel dat hul uitvinding sal 
uitloop op 'n nuwe industriele rewolusie waarin masjiene 
baie van die werk wat vandag nog deur mense verrig word, 
sal oorneem. 

V\'etenskaplikes voorspel 'n 
elektroniese eeu waarin masjie
ne nie aileen probleme sal op
los wat die mense nie in staat 
is om vandag op te los nie, 
maar ook militere strategie sal 
kan beplan, musiek sal kan 
komponeer en skaak sal kan 
speel. 

sal besig hou, kan Binac binne 
yyf minute uitwcrk. 

Hierdic jongste rekenkundige 
toeste-1 staan bekend as Binac 
en is in staat om 12,000 keer 
vinniger as 'n me n:; te bereken. 
Probleme wat 'n mens met 'n 
~ekenmasjien ctlike jare lank 

Die uitvinders is, dr. John 
Mauchly en Prester Eckert, wat 
ook die eerste elektroniese 
brein ontwikkel het. 'n Brein 
wat vir meer algemene doeleln
des gebruik sal kan word as 
die jongste uitvinding, word 
tans gebou en sal ecrsdaags vir 
bcmarking gereed wees: 

Een van die eerste kopers 
van hierdie nuwe brein, wat 
bekend sal staan as Univac, 
sal die Amerikaanse buro van 
sensus en statistieke wees. 

---------------------AANSOEKVORM·----------------------f 
(1) 

(2) 

(3) 

NAAM: 

AD RES: 

.................... .. ............................... , .............. . 
Aantal persone: 
(a) Mans: ......... .................. ..... ............................... . 

(b) 

(c) 

Vrouens: 

Seuns: 

(d) Dogters: .. . ........................................................ . 
(4) As u per spoor kom, meld die stasie waar u opklim 

en aantal persone ..................................................... . 
die datum waarop u opklim en .datum waarop u weer 
Pretoria vcrlaat ........................................................ . 

(5) Hiemcc word aansoek gedoen om: £ 11. d. 
(a' .......... ........ staanplase teen £6 Os. Od. 
(b) .................. Makeetente teen £10 elk. 
(c) .................. Ronde tente ~n £2 lOs. Od. elk. 

Totaal vir die bcspreekte geriewe ....................... . 
Plus bankkommissic ............................................. . 

GROOT TOTAAL ........................................... . 
Datum: ............................. . 

HANDTEKENING. 

Let wel: 
Tjcks en posorders of wissels moet betaalbaar gemaak 

word aan: Sentrale Hoofkwartier en aan geen ander per
soon of ~anisasic nie en moet ons bereik, Posbus 1059, 
Pretoria me later nie as 24 September 1949. 

----·---------------------------------------------------------------------

. . . . . . . . . . . . . 
I . 
' ' . 

. . . . . 
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Du isende Russe 
Vlug Na vryheid 

Politiek e waam emers berig dat daar dwarsdeur die 
wereld 'n a f\'a lligb e id \ 'an die Kommunis tiese P a rty te 
bespeur is. Die sterkste n eiging hiert~e word in Rus land 
geopenbaa r w aar die jonger e ges la g wa t nooit let s a nders 
as kommu nis me gek en b e t nie, b lykbaar t o t ontwa klng k om . 
Veral die oorlog w a t t ienduisende soldate \ir die eerste keer 
in hul lewe 'n blik bulte bul s laweland laat w erp b et, b et 
tot hie rdie bewuswording van hul onderdrukklng m eegebelp. 

Toe Russiese soldate Duits
land blnnegeval het, was bulle 
oorweldig om te sien dat dinge 
waarvan in Rusland slegs ge
droom word, allemans besit in 
die buitew~reld is. Dit bet bulle 
laat dink, en die vrugte van hul 
gedagtes word tans geoes in die 
vorm van duisende oorlopers na 
die Westersc moondhede. 

In die Amerikaanse beset
tingsgcbied van Duitsland 
aileen Is daar al mcer as 
30,000 sulke Russiese vlug
tclinge, terwyl daar maande-

B.B.C.-NUUS 
STC!)PGE.SIT 

Die Suid-Afrikaanse Radio
raad bet besluit om vanaf die 
end van die jaar die heruit
sending van die Britse radio
nuusdiens te staak. Die besluit 
volg op 'n tweede geval on
langs van pa r typolitieke toe
sprake oor d ie Britse nuusdiens 
wat deur d ie Suid-Afrikaanse 
uitsaaikorporasie oor sy eie ra
dio nie toegelaat word nie. Dit 
was 'n toespraak van genl. 
Smuts waarin hy die regering 
aangeval het. Die Radioraad 
het ook aangekondig dat hy 
sy eie dicns vir versamcling 
en uitsending van nuus vanaf 
aanstaande jaar gaan lnstel. 

Ander Reeling 
· Nodig 

,Tensy wetgewing voorsie
n ing maak vir die aanmoedi
ging va n dot>ltreftendheld, sa l 

liks 'n 5,000 meer instroom. 
'n Ru!!siese k olonei wat ont

vlug bet , verklaar dat dulsende 
soldate gellkwideer is weens 
hoogver raad, te r wyl mcer as 
10,000 van d ie Ru•u•iese be!ICt
tingstroepe op d ie oomblik in 
k onsentrasif'kampe • aangehou 
word. In Wes-Duib;land is 
reeds 'n weehota ndsbeweging 
van Russiese solda te gestig. 

Soos 'n tyd gelcde in Die O.B. 
bcrig is, volg die Russe ook 'n 
beleid om teruggckeerde Rus
siesc krygsgevangcnes a f te 
sonder dcur bulle na dwang
kampe toe te stuur waar bulle 
nie die bevolkini: kan bein
vloed met hul verbale omtrent 
die vreemde nie. Aan d ie pu
bliek word hulle voorgestel as 
verraaiers wat nie die moed ge
had het om te veg nie. 

Altemit Word 
10 Oktober In 
Provinsie E.rken 
Volgens berig in Die Trans

valor het die Transvaalse uit
voerende komitee van die pro
vlnsiale adminiatrasie g roter 
erkenning vir Krugerdag as 
openbare vakansiedag v ir pro
vinsiale amptenare ,in begin
sci" aanvaar. 

Die berig voeg daaraan toe 
dat Krugerdag ,binne a fsien
bare tyd" deur die administra
sie as vakansiedag erken sal 
word mits dit prakties u ltvoer
baar is en nie strydig is met 
die Uniewette nie. (Die J ohan
nesburgse stadsraad erken 
Krugerdag reeds vir die afge
lope drie jaar as vakansiedag. 

LAE.RTRE.K OP 
E.ILAND TE.R 
VIE.RING VA~ 
· VE.RJAA.RDAE. 

Die sentrale boofkwartier van 
die Ossewabrandwag bet be
t.luit om die verja.ardae van die 
Kommandant-generaa l en 1\ltw. 
van Rensburg, wa t gewoonlik in 
die vonn van 'n din~ gevier is, 
\'anjaar op 'n beeltemal nuwe 
wyse te herdenk op 1\looi
E iland. 'n Laertrek word vir 
d ie doel gereiH vir die naweek 
van 1 tot S Oktober wa nneer 
ve rskillende wed!!tryde gebou t.al 
word. 

Die wedst ryde bestaan uit 'n 
barberkompetisie, 'n sltyfskict
en 'n jukskeikompetlsie waar 
voor baie gocie prysc aangebled 
word. Mcer bcsonderhedc hicr
omtrent is verkrygbaar van die 
Sentrale Hoofkwartier, posbus 
1059, Pretoria. I nskrywings 
moet die kantoor voor 15 
September bercik. 

T ransvaalse, Vrystaatse en 
Natalse gencraalskappe is aan
ges~ om vir die vcrskillende ver
takkingc van die reelings te 
sorg. Kampvooi is 5/ - vir vol
wassencs en 2/6 vir Boerejeug
lede. 

Nawceklacrgangers moet vir 
hul eie tente en beddegoed sorg, 
en almal word versoek om eet
gercedskap, Psalm- en Gesang
bock, F.A.K.-sangbundel en O.B.
sangbundel saam te br ing. 

Treine · Met Twee 
Dekke Eerlang 

'n Dubbeldekker-trein sal 
binnkort in Brittanje in diE'ns 
geneem word. Dit word beskou 
as die prototipe van baie mecr 
wat sal volg indien die trcin 
'n sukses blyk te wees. Dit sal 
veral gebruik word op spoor
lyne met 'n hoe toeloop In 
drukte-tye. Met slegs ses ry
tuie neem dit omtrent ecn-dcrdc 
meer passasiers as 'n gewone 
trein met agt rytuie. 

dit maar sleg raan", bet die \1 /d 
V00111it te r van die kommissie ye maarskalk Se 
van onde111oek lnso.ke nywer-

heidswetgewing, dr. J. H . o.·s Sm~r··g 
Botha, ve rlede week in Preto-
r ia gese. 

,Ek is oortuig dat as ons die . - ~..:: :pr i(j' 
saak met die individuele wer- Veldm. F ritz E rich von1 Manstein, 61-ja rig e Dultse 
ker besprcck, hy die minimum bevelhebbe r, b et , ·er lede week as die 938ste D u itser wa t va n 
beskcrming sal begccr en die , oorlogsmisdade" in 'n B ritse hof aangek la is, voor sewe 
res met sy wergewer sal wil I Britse regters verskyn • 

. reel." (Kyk ons boofartikel). 

0 24029 

I 

~ook 
f 

SPRINGBOK 
·MedhA~ 

DIE GELUKKIOE k'EUSE 

Hy word dE'ur 'n Brits( 
advokaat, Rl'gina ld Paget, lid 
van die laerhuis, vcrdedlg. Dil• 
fondse vir sy vcrdcdigi.ng is ge· 
kollelttecr en £100 daarvoor if 
bygedra dcur \Vinston ChurchiH 
wat in Teheran met Stalin er 
Roosevelt c~rccngckom het orr 
die Duitsc militcre ' leiers tc 
likwidccr. 

Adv. Paget hE't die reg van dlr 
Britsc hof bctwyfel en gese dat 
Von Manstein deur 'n militerc 
hof v('rhoor moct word omdat 
d't 'n oorlcgsmisdaad is om 'n 
krygsgev: ngcne anrlers as deur 
'n militcre hof te verhoor. Von 
~Is.nstcln wa.; meer as vier jaar 
k rygsgevangene voordat hy aan
gckla is. 

Hicrop is gcantwoord 9at hy 
na Dultsland tcruggebring was 
wnar hy uit die Duitse leer ont
slaan is en dus sy status as 
krygsgcvangene verloor het. 

Die aanldagte-sommige met 
'n sterk Russiese aksent- was 
van so 'n aard dat die Vcld
~aarskalk telkemale uitgerocp 
het ,smerig!" 

Rolle Bevestig 
Betrou baarheid 

Van Bybel 
Geruime t yd na dat D ie O.B. 'n berig aan 'n buitelandse 

bron ontleen b et omtren t die merkwaar dige vonds van 
sek er e Byb elgedeeltes n a by Jericho, het die we r elddagblad· 
pers in b er oering oor d ie saak geraal,, en tan s word berlg 
dat die be tek enis ,·an <lie \ 'On<ls nie oorskat k an word nle. 

Soos indertyd in Die O.B.. be- K94 

rig, het sommige van die bock

roBe hul weg na Amerikn ge-

vind terwyl die res in J e rusalem 

deur die Hebreeuse Universitclt 
in bewaring genecm is. Ilt-rlwat 

k lagte word tans u itgr!.prcrk 

oor die traagbeid van die Amf'ri

k aanse navon;ers om <lie rolle 

tot beskiking van Bybcldebkun

d iges te plans. Hoewel bulle 

reeds twee jaar lank met dill 
r oUe sit, is nog geen VE'rslag uit
gebr ing nif', CrP daar is nou maar 

eers 'n belofte omtrent foto-
na die 

grafiese afdrukkf' gedoen inge

volge kritif'k uit Europa. 

Inmiddcls word bcrig dat 'n 
priestcr 'n dcel van die rolle wa t 
gevind is, vir 'n prys van 
£250,000 In Amerilta te koop 
aanbied. 

Uit J crusalcm word be rig dat 
prof. Sokenik, hooglcraar in oud
heidkunde en direkteur van die 
Joodse mu~eum van oudhede, die 
skrifrolle bcskryf as die groot
ste van aile vondse op die ge
bied van Hebreuse geskrifte. 
Die rolle datcer uit die twcede 
eeu voor Christus en is dus 
meer as duiscnd jaar ouer as 
die oudste Hebreeuse teks tot 
sovcr bekend. Die bock Jesaja, 
a ldus prof. Sok f'nik , kom met diE' 
bero.taande t E'k!l in elke besondf'r
ht-id oort-t-n. Dit onderstreE'p 
dus d ie betroubaarbeid van diE' 
huidige tcks en dus ook van 
die reK van d ie Ou Testamf'ntieS(l 
By bel. 

BOlfLSPEL 

Laat K.W.V.-Eau de 
Cologne g<'u weer vir u 
die kalme gelatenheid 
skep wat ~rsoonlike 
frishc id me-cbring. En 
om u te stn•cl en met ' n 
fyn gcurighcid te om
ring----: K.W.V .• Javentel. 

KWV 
·Etnc tie Cologne 

li~ 

·Larentel 
PRODUKTE VAN SUID-AFIUKA 

f!niG$1e SuiJ-Afrikaanse Di.sttib .. eer
<.l~rs : 11. J. )';iehaus CEJms.) Beperk, 
" " 'bus 2108, Kaa p>tad. Posbus 

•gs3, Johanne>burg. 

SKENK 

MERINO- en. KARAKOEL WOL 
• VIr 

DUITSLAND 

e Hif'rdie vrouens en kinders · is besig om met wol van Suid
Afrika te brei. 

e U wolge!>kenk sal nie net klere en komberse beteken nie maar 
ook werk , ·ir duisende arme bannl'linge. ' 

e 1\le rinowol is noodsaaklik om KarakC!l'lwol doeltreffend te 
n •rwerk. 

1\le rk u wol D A H A en stuur dit na u eie makelaar en 
stel ons daarvan in kennis. 

D A. II A. HOOPSTRAAT 105B KAAPSTAD 
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BELOON: DIE MAN 
WAT WERK 

Die voorsitter van die ondersockkommissie insake 
nywerheidswetgewing het verlede week die mening uitge
spreek dat daar by die vasstclling van lone beter voorsiening 
gemaak behoort te word vir doeltreffende werk. Hy dink 
aan 'n minimumloon met vrylating van die werkgcwer en 
werkncmcr om vir die res tc onderhandcl. 

Daar kan aa.ngeneem word dat van die kant van vak
bonde heelwat teenstand ondervind sal word teen so 'n 
stelsel van loonwetgcwing, maar dit skyn nietemin die 
enigste uitweg in die huidige omstandighede te wees. Die 
vakbonde is die wcrker se eie verdediging teen die uitbuiting 
van die kapitalistiese orde. In die land waar die wolwe en 
die skape toegela.at word om vry te beweeg, moet die skape 
volgens patroon ,·an die oerwond 'n riugmuur van koppe 
vorm in selfbeskerming. Hulle het daardie ringmuur in hul 
vakbonde gevind. Maar tye staan nie stil nie, en die gewone 
publiek het al die vraag begin stel of ons nie nou weer in 'n 
ander uiterste verval het waar die vakbond as uitbuiter na 
vorf! kom - nie net as uitbuiter van die publiek nie, maar 
ook van die wcrker self. Ten einde sy houvas op die werker 
te handhaaf is die vakbondwese daarop gestcld dat werk
gewers nie met individuclc werkcrs onderhandel oor lone 
nie, maar met die vakbond as vcrteenwoordiger van die 
werker. Dit bring mee 'n gelykskalceling van lone, want dlt 
is onmoontlik \"ir die vakbond as geheel om in terme van 
elkeen van sy duisende lede te onderhandel. Ons kry dus 
die toestand dat die flulcse werkf.'r wat in die boubedryf, 
bY\·oorbeeld 1,000 stene per dag le deur wetgewing belet 
word om meer betaling te kry as die onbekwame of lui 
messelaar wat net 300 stene Ie. 

NA BENEDE 

Hierdie stelsel het die uitwerking dat die ywerige 
werker gcen nut mcer sien in sy grotcr vlyt nic en sy 
prestasie dus ook maar laat daal na die van die swakste 
werker wat in elk gcval met sy bietjie werk net soveel ver
dien as hy met sy baie. Waar geen aanmoediging is nie, 
moet daar agteruitgang wees. ~laar dit is nie net die publiek, 
dit wil se die winkelklerk en staatsamptenaar, wat nou veel 
duurder moet betaal ,·ir hul lmise en andf>r benodigdbede 
wat Of op dieselfde wyse weens 'n benede-produksiepeil Of 
deur die kringloop van ekonomie~;e prosesse onnodig duur 
gemaak word, wat daaronder ly nie. Dit is ook die werker 
self wat op sy beurt weer moct lewe van die produksle van 
ander werkers wat as gevolg van hierdie sielkundige sloer
staking in prys opgcjaag word. Dit is dus per s lot van 
sake 'n baie kortsigtige manicr van selfbeskerming - min 
of meer 011 een lyn met Simson se omstoting •Van die grond
pllare van die Filistyne-gebou. 

Dat gelykstelling van lone 'n onmoo·ntuke toestand skep 
bet selfs die Russiese Kommunisme al lanka! gclecr. In 
1935 het bulle radikaal afgcwyk van hul teorie dat aile 
werkcrs 'gelyk is. Hulle bet toe die sogenaamde Stakanov
stelsel ingevocr waarvolgens daar 'n standaard vir arbeids
prestasie vasgestel word deur uitgesoekte werkers wat 
besonder hoog prestcer. Lone is ooreenkomstig hierdie 
standaarde \'asge-;tel met 'n dating na onder ooreenkomstig 
mindere prestasie. Die man wat net die helfte van die werk 
kan doen wat 'n Stakanov-werker verrig, kry net die belfte 
van die vasgestelde loon. Dit was die mees brutale uit
bniting van arbeid wat die wereld sedert die slawe-tydperk 
aanskou bet, maar dit bet sy oogmerk bereik - boer 
arbeldsprestasie. 

LYNNA BO 

Vroeer of later sal daar in ons land en ander Iande 
wat ons stelsel volg, iets gedoen moet word om vlyt te 
bevorder, in plaas van soos die huidige stelsel doen, 'n 
premie op luibeid te plans. Soos sake nou staan, stuur ons 
af op 'n algemene volksramp met die werker inkluis. Dlt 
is nie nodig dat die Stakanov-metode met sy skaal na benede 
gevolg hoef te word wanneer die oeroue beginsel van groter 
beloning "\ir groter prestasie, dit wil se 'n skaal na. bo, die 
voor die handliggende is nie. Laat die swakkere werker 
beskerm word deur 'n minimum-bestaanbare loon, maar gee 
die bekwame en vlytige werker die uyheid om bokant daar
die peil meer te verdien deur meer te presteer en daardeur 
ook die swakkere werker goedko)lcr te laat lewe met sy 
klelner loon, want as die flukse werker twee artikels kan 
produseer teenoor die ecn van die swakkere in plaas van 
die twee wat bulle vandag onder vasgestelde lone tesame 
produseer, spreek dit vanself dat die pro<luksiekoste en dus 
ook die prys van die artikel ook laer sal wees. 

Die wortel van die kwaad le egter in die klasse-oorlog van 
die kapitalistiese orde. Baas staan teenoor werker, en solank 
hierdie gees gehandhaaf word, sal sake nie vlot nie. Dit is 
daarom verblydend dat daar in werkgewerskringe vandag 
ook al stemme opgann wat qie een of ander metode van 
deelgenootskap vir werkers en base bepleit, soos in die geval 
van mnr. N. C. Krone verlede week op Stellenbosch. AI 

(Vervolg in volgende kolom) 

fsoos pns Lesersl NAS. REGERING EN 
L Dit Sien J , KRUGERDAG 

, 1\lnr. \\! . S. Burger , Pk. Bysteek, pire Day" en ,,Kine;s's Birth· 
------------ -- oor BranclvJt>i, skry.f: day" deur die Uniewette be

skerm word. 

BOEKE 
ROMAN TE.E.N 

• 
AGTE.RGROND 
VAN OORLOG 
Met Rooi Verraad 253 blad

sye> deur Magda Boyce het die 
twcede uitgawe in die Vlam
reeks sy vcrskyning so pas ge
maak. Die bock wat teen 11/6 
posvry aangebied word, is 'n 
liefdesroman wat handel teen 
die agtergrond van die begin 
van die afgclope oorlog, toe 
hartstogtc vir en teen die oor
log hoog opgelaai hct. Die 
hoofkarakters is vurige onder
steuners van die Osscwabrand
wag en 'n seun uit 'n Engels
Afrikaanse huwelik wat by die 
lugmag aansluit uit oortuiging. 
Sy verloofskap met 'n Bocrc
nooi kom sodoendc in die ge
drang, en rondom hierdie ge
gebeurtcnis spec! die verhaal 
af. 'n Simpatieke voorstelling 
van die Engelsgesinde verloof
de gee die verhaal die nodige 
ewewig en dra by tot die deur
lopende spanning. Die bood
skap dat menghuwelike tusscn 
Afrikaners en Engclse tot on
stabilitcit in die nageslag lei, 
word sterk beklemtoon. 

Die bock kan sterk aanbc
veel word vir aangename ont
spannlng. 

Die derde uitgawe van die 
Vlambiblioteek <Posbus 1230, 
Pretoria) is 'n verhaal van H. 
S. van Blerk: .,Ek is tot die 
dood vcroordeel". 

AI dra 'n dominium 'n re
publikeinse ring, hy is en bly 
'n Empire-ding. 

(Vervolg van vorige kolom 

hierdie dinge dul op die nood
saaklikheid van 'n nuwe sa
melewingsorde waarbinne be
langhebbeqdes van 'n bepaal
de bedryf - sowel werkers 
as werkgewers - met me
kaar, eo nle teenoor mekaar 
nie, georganiseer kan word 
ter bevordering ' 'an bul ge
meenskapllke belange. Want 
dit is bloot natuurllk dat 
mense wat ult dieselfde bron 
lewe, gemeenskapllke be
lange moet he. 

Ek het onlangs gelees dat die Ek dink stellig dat dit nou 
Johannesburgse Stadsraad vir , hoogtyd \'ford dat elke republi
die derde jaar al besluit bet keinsgesinde Afrikaner - In 
om 10 Oktober as 'n vakansie- diens van die staat, al dan nle 
dag te hou. - handelend moet optree en 

Ons baa! ons hoed vir hulle eenvoudig weier om daardie 
af; maar waar bly ons nasiona- dag te veronagsaam . Daar is 
le regering dan? Die tlende 'n kans vir republikeine om lei
Oktober nader a! vir die tweede ding te gee en ons sal vera! Jet 
keer onder 'n nasionale bewind op ons senior O.B.·leiers. 
en nog is daar geen sprake om Gcbore onder 'n Britse oor
dit as 'n publieke vakansiedag hecrsing wil ons nic graa,g 
te proklameer nie, terwyl .,Em- daaronder sterwc nie! 

Dr. Malan En 
Mnr. Nossel 

1\lnr. J. P. Stassen, Pretoria, 
skryf: 

Geliewc so goed tc wees om 
vir informaslc van my en andere 
die volgcndc vrae in u geeerdc 
blac:Y te bcantwoord: 

1. \Vat was die aanleidendc 
oorsaak dat dr. Malan destyd~ 
in die Parlement die brief van 
wyle mnr. Johannes v. d. Walt 
voorgclees en ingchandig het? 

2. \Vat was die hulp of onder
steuning wat mnr. Nossel vir 
dr. Malan aangebied het en wat 
was sy prys vir die beloofdc 
ondersteuning? Het dr. Malan 
dit offisieel aanvaar? 

3. Mag 'n Jood lid word van 
die Nasionale Party in al vier 
die Provinsie.s? 

4. Mag 'n Jood lid word van 
die Afrikaner Party, en ook 

dr. Malan gehad het, gepubli
seer in sy uitgawe van 2 
Oktober 1948. Daarvolgens sou 
dr. Malan onderneem hct om 
Joodse bloedverwante die land 
binne te !ant en om 'n simpa
tieke houding teenoor die staat 
Israel in te neem. H y sou na 
'n vorige vcrklaring van hom 
verwys het dat die -regcring in 
gecn posigte teen die Jode sal 
diskrimineer nie. Volgcns 'n be
rig in die Engelse pers sou 
mnr. Nosscl gepraat hct van die 
hulp van Joodse miljocn~rs wat 
hy agter die H.N.P. inskakel. 

3. Met uitsondering van 
Transvaal word Jode wei toe
gelaat as !cdc van die H.N.P. 

4. Ja, van die A.P. maar nie 
van die O.B. nie, wat 'n Volks
bcweging is. -RED.] 

Walglik 
van die O.B.? 1\lnr. S. 0 . J. Peiser, 1\leJ\'ille, 

[1. Dr. Malan hct nie gcsl! Johannesburg, skry.f: 
waarom hy die brief voorleel> Die verkiesing In Mayfair is 
nie, maar te oordccl na sy toe- verby, en daarmee ook die poli-

spraak wat die openbaarmaking ~~~k~i!e~~;;P~a::g~~~~~g g~~~ 
van die verklaring vooraf ge- die verkeerde kant! 
gaan het, het dr. Malan die Gedurende die verkiesings
brief gebruik as verweer teen veldtog het ek op grond van 
die beskuldiging van O.B.-kant koerantvcrslae selfs gewonder 
dat hy op die Paarl mede-Afri- of die S.A.P.-kandidaat ook sal 
kancrs aan die vyand uitgelcwer slang om •n honderd stemme 
het dour sekere onthullings om- te kry, want volgcns regerings
trent die Ossewabrandwag te blaaie was die gehoor op 
docn, waarvoor hy later deur S.A.P.-vergaderinga grotendeels 
Ministers in die openbaar be- Nasionaliste. Waar die 4458 
dank is. Die verklaring mocs Sappe gedurende die Sap-ver
dan gedien het om te bcwys dat gaderings was, wect nugter. 
ook die O.B.-Ieiers .,verraad ge- Sics, wat 'n walglike spul en 
plccg het." sotagtige grootdocnery. Die 

2. Daar was allerlei bcrigte kiesafdeling het gewemel van 
in die pers omtrent die H.N.P. Jywige L.V.'s met agtcr hulle 
en mnr. Nossel, maar of daar gcskaar 'n spul stemvee met 
enige ,.amptelike" aanbiedinge politleke oogklappe. 
van hulp of vergoeding was, is Ons weet alma! dat, ons, die 
Die O.B. nic lnstsat om tc se liang gestorwc O.B.'s, die skuld 
nie. Die Burger het wei 'n sal kry. Gaan maar voort ons 
onderhoud wat mnr. Nosscl met leef. 

Voormalige Vriend Van Hitler Wil 
Beweging In Duitsland Gaan Lei 

Die moontlikheid dat Otto Sll·asser, voormalige vriend en partygenoot 
nn Hitler, eersdaags na buitsland sal terugkeer om ' n nuwe party te lei, 
word df"ur ons korrespondent in Duitsland herig. Strasser is in 1930 uit 
die party geskop omdat hy Hitler vanwec sy betrckkinge met die groot· 
kapitaal beskuldig bet dut hy die partyprogram ' 'erraai het. Hy i~ kort 
daarna na Kanada. 

Sedert 1947 probeer Strasser 
om na Duitsland terug te keer, 
maar totsover het die- Kanadesc 
regering nog steeds geweier om 
hom toe te laat. Sy vriende glo 
dat by dit nou reggekry h et om 
verlof te kry e n dat by iu die 
loop van September na sy vader
land sal terugkeer. Of die Brlt
te en Amerikaners hom sal toc
Iaat om daar te bly, is egtcr 'n 
vraag wat nog op beantwoor
ding wag. 

Die Strasscrgrocp in Duits
Iand is klein, maar hulle glo 
dat die beweging sterk sal aan
groel as Strasser eers sy ver
skyning maak. 

Dee! van sy bultelandse beleid 
is die herstel van die Dultse 
grcns soos dlt In Januarle 1938 
was - hoe dit moet geskled, 
word nle gese nie-en die on-

afhanklikheid van 'n sentralc 
Duitse regering sowcl as die 
terugtrekklng van aile besct
tingsmagte. 

H EELWAT STEUN 

Op die c-erste twce punte sal 
Strasser die steun ontvang van 
selfs dicgcne wat hom Hewer 
in Kanada as in Duitsland sien. 
Ten opslgte van die derde be
staan daar egtcr heclwat skcp
tisismc vera! sol'cr dit die 
Russe betref. 

Ten opsigte van sy binneland
se bclcid sal by klaarblyklik nic 
soveel sukses hi\ nic-. Die vrees 
word uitgespreek dat sy een
heldsbelcid, wat ' gegrond Is op 
'n regcrlng van bcroepstande 
ekonomleae ontwrlgting teweeg 
mag bring. 

KRITISEER OORWINNAARS 

Teen Strasser tel die bcwering 
dat by as voormalige fanatieke 
volgeling van Hitler bygedra 
het tot die ongeluk van Duits
land, maar hierteenoor voer sy 
aanhangers die argument aan 
dat by reeds met Hitler gebreek 
het toe etllke Geallleerde staats
manne nog met hom saamgc
werk- het. 

Steunde op hierdie argument 
oe.fen Strasser op die oomblik 
reeds van uit Kanada. skerp kri
tiek uit op die maatreiils van 
11owel die Russe as die Wellter
se moon<D1ede, wie hy van sken
ding van die l'Olkerea- beskuldig. 
Ook hierdie kritiek va) in d ie 
smaak van sel.fs die kringe wat 
Strasser se terugkeer tot die 
Dultse politlek nie pedkeur nle. 
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0 I E. DRINGENDE OPROEP . . 

OErE EU 
Sal Boerejeug-offisiere en lede, nsook van ons ouers wat 

SAA.'I llET DIE BOEREJEUG na. die Voortrekker-monument
onthulllng gaan asseblief dadelik hindie vormpie lnvul en aan 
ons pos? Indien u meer vormpies benodig, sal ons bly wees as 
u onmlddellik met BOEREJEUG-HOOFK\VARTIER, POSBUS 
3471, KAAPSTAD, in verbinding sal tree sodat on!'! meer vonnpies 
aan u kan pos. Ons het hierdid besonderhede nodig VOOR OF 
OP 20 SEPTElmER. 

AIPTEllll •••••• 
BYVOEGSEL TO't DIE O.B. VAN WOENSDAG, 31 AUGUSTUS 1949 Die reiskoste na. die fees sal O~GEVEER as ''olg wees: 

ONS VERVOLGVERHAAL 
Lede bo 16 jaar - £5_ Os. Od. (Vanaf Kaapstad). 

Lede onder 16 jnar - £3 Os. Od. (Vanaf Kaapstad). 

(Reiskoste soos hierbo gemeld is almal RETOER). 

LAERFOOIE: £1 lOs. Od. per kop. 
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DIE A VONTURE VAN KLEIN BEN 
DEUR H. S. VAN BLERK Die Stafhoof, 

HOOFSTUK V 

DIE NUWE HUIS 

By tant Annie se huis hct die 
groot oom Tcuns reeds vir bulle 
gewag. Hullc is alma! dadclik 
in sy motor gcbondel en toe 
ry bulle dat die pad hicr voor 
cintlik nou word. 

En hullo hct sommcr baic vcr 
gery. Hulle is nadcrband 
heeltemal uit die stad en vcrby 
die Jaaste mynhoop. Ai, en dit 
was lekkcr om so te ry! 
Bennie sc mammie het hom ge
vra hoc hy toe so gou van die 
speurdcrs af weggckom het. 
Hy het haar toe vertcl hoe bulle 
hom winkel-toe gestuur het om 
sigarcttc te koop en wat by toe 
gedoen bet. 

Oom Teuns het hieroor tog 
te lekkcr gelag en ges~: .,Ou 
Seun, jy sal eendag 'n uithaler 
Stormjaer word." En dit was 
vir Bennie te lekkcr. Want by 
wil ccndag 'n Stormjaer word 
soos sy pappie en oom Teuns. 

Toe bulle . al 'n vcr cnt uit 
die stad uit is, het bulle in 'n 
andcr paadjie gedraai en nog 
'n cnt tussen die borne gcry tot 
bulle by 'n withuisie met 'n 
platdak uitkom. Oom Teuns hct 
voor die deur stilgebou, uitgc
klim en vir klein Be~ sc 
mammie met die kinders uit gc
help. 

.,So-ja, nou is jy by jou nuwe 
buis, Ella. Jou man sal seker 
bier Iewers wees? Ek dink hy 
het gaan wegkruip toe hy die 
motor sien aankom het." 

En so was dit ook. Want bulle 
het nog voor die huisie in die 
verwaarloosdc blomtuintjie gc
prakseer hoc om in te kom toe 
klein Ben sc pappie en die 
omie wat saam met hom ont
snap bet, uit die bosse aangcstap 
kom. 

Ai, maar was Bennie nie bly 
toe bulle hclc familie weer by
mekaar is ni<'! Oom Teuns het 
dadelik gcgroet en gery nadat 
klein Ben se mamntie koffie ge
maak het. Sy mammic en 
pappie het toe begin gcsels en 
by het na buite gegaan om die 
nuwe omgewing te verken. 

En alles wat hy sien, hct hom 
sommer lekkcr Jaat vocl. Die 
hoe borne is vir hom tog tc mooi. 
En die voiiltjies wat daarin sing. 
Somtyds wens hy darcm dat hy 
'n vocltjie was. Om -so rond te 
vlie en so maklik in 'n hoe boom 
te gaan sit, moet darem Jekker 
wees! 

Maar dit was ook lckker om 
'n klein seuntjie te wees en te 
weet jou pa is 'n Stormjaer en 
baklci vir 'n goeie saak. Daar
by het bulle nou 'n koei wat 'n 
klein kalfie het en 'n paar osse 
waarmcc sy pappie die Jande 
gaan omploeg. En bedags speel 
hy en sy sussie op die kweek 
en op die blare onder die ou 
hoi' borne. Hy dra ook vir sy 
mammie water aan en gaan sock 
in die aand fynhoutjies, sodat sy 
pappie sommer maklik in die 
oggend vuur aan die brand kan 
kry. 

As sy pappie opstaan in die 
oggend staan by ook maar op. 
Want by moet help om te melk. 
Hy is mos nou 'n plaasseun. Hy 
bet ookal 'n paar keer tougelci 
voor die ou plaasosse met bulle 
lang borings. Hy is nogal bang 
vir bulle. Vera! die een ou wat 

so kwaai kan blaas as 'n mens 
naby hom kom. Maar hy is nie 
so bang soos sy sussie nie. Sy 
hardloop mos sommer huistoe 
as sy die osse sien. Sy het dan 
nou die dag glad vir die ou 
kalfie ook weggehardloop. 

Daar is nou altyd nuwe omies 
by bulle wat vlug. Somtyds 
gaan party weg maar dan kom 
daar weer ander. En sy mammie 
het bale werk om vir bulle te 
sorg. Maar sy docn dit graag 
want sy se dit is haar plig om 
vir die vlugteling-omies te sorg. 

Klein Ben en sy sussie bet 
natuurlik elke dag dieper en 
diepcr tussen die borne ingegaan. 
Vir bulle waa. dit die wonderlik
stc avontuur. Maar eendag het 
bulle somer regtig ver gegaan. 
Sommer tot by die ander punt 
van die borne. 

En daar bet hulle 'n paadjlc 
gekry wat at tussen twce rye 
borne loop. Hulle het 'n ent met 
die paadjie voortgestap -totdat 
bulle by 'n pick gekom het waar 
die borne nog jonk was en bai<' 
dig gestaan het. En tussen bier
die borne hct bulle 'n huisie ont
dek wat van sak gemaak was 
en 'n sinkdak gehad het. 

Toe Sussie skielik die vreemde 
huisie sien, bet sy so bang ge
word dat sy sommer begin hull 
hct en met gcwcld wou tcrug
harloop. Maar klein Ben, at 
bet sy hartjic ook geklop, wou 
darcm eers ondersoek instel 
voor hy tevrede sou wees. 

Hy bet haar handjie gevat en 
gese sy hoef vir niks bang te 
wces nie solank by daar is om 
haar te beskcrm nie. Toe bet 
bulle ~ bulle toontjies na die 
huisie gestap. Hulle het deur 
'n skeur in die sakmuur na 
binne geloer en 'n groot motor 
daar sien staan. Daar was ook 
nog ander goed in die huisie. 

Klein Ben bet sommer trots 
gcvoel omdat hy hicrdic plek 
ontdek het, en besluit om vir 
sy pappie hiervan te gaan 
vertel. Maar tcrwyl hy en sy 
sussie nog staan en kyk na die 
motor, hct bulle stemmc gehoor. 
Soos verskrikte basics duik 
bulle tusscn die digtc bosse in 
en Iocr vir die mans wat aan
gestap kom terwyl bulle har
tjies docf-doef klop. 

Klein Ben se cerstc gcdagte 
was dat dit spcurders moet 
wees. Maar wat was sy ver
Jigting groot toe dit niemand 
anders as oom At, ecn van die 
vlugtcling-omies wat by bulle 
bly, en sy pappie is nic! Sus
sic was so bly dat sy sommer 
wil opspring en na haar pappie 
wil hardloop. Maar klein Ben 
hou haar teen. 

stige bcswaar gekom. Boerejcughoofkwartier, 

Posbus M'H, 

KAAPSTAD. 

Van daardie dag at het bulle 
bale na die huisic In die bos 
gegaan. lets hct bulle onweer
staanbaar aangctrck daarheen. 
Somtyds wanncer bulle inlocr, Waarde Beer, 

Ek is van voorneme om snam met die BOEREJEUG na die is die motor daar. Maar dit 
gcbcur baie dat bulle daar kom 
en die motor nie daar vind nie. Voortrekkennonument-ontbullin&' te gaan teen die einde van die 
Dan weet bulle dat een van Jaar. Hieronder vind u verdere besonderhedl'. 
die omies Iewers heen is. En 
dit hct dan ook somtyds gc-

(SKRYF. ASSEBLIEF IN BLOKLETTERS) 

bcur dat daar plotscling nog 'n NAAl\1: ....................................................................................... ' 
nuwe omie kom om by bulle tc 
koln bly. Dan het klein Ben VOLLEDIGE AD RES: .............................................................. . 
sommer gewcct dat die motor 
wcg was om hlerdic omie wat .... ···· ··· ·· ................ ·· ···· ··· .. · ...... ·· .... ··· ·· ....... · RANG: ................... . 
vir oom Jannlc sc trop speur-
dcrs vlug, te gaan haal. Maar OUDERDOl\l: ........................... GESLAG: ............................... .. 

met Sussie hct hy nooit oor REIS U PER TREIN SAAM 1\'IET DIE BOEREJEUG? 
hierdie gcvolgtrekkings ge- (Ja of Nee) 
praat nie. 

Een middag loop by en Sus- OP \VATTER STASIE SAL U OPKLI:\1? .................................. .. 
sic weer in die plantasic. En 
sommer so sonder dat bulle dit (Tye van treine en verdcre besonderhcde insake die treinreis 
kon verhelp, kies bulle koers word later bekendgemaak). 

na die huisic tussen die borne. BRING U VAN U VRIENDE \VAT NIE-LEDE VA..~ DIE 
Vandag weer, soos al die a.nder 
dae, word hulJc doodstil en loop BOEREJEUG IS, SAMI? .... ... .. .. .. . .. ... ..... .. . (lndien JA, stuur 
amNr op bulle toontjies toe 
bulle naby die huisie kom. Dit 
is ook lets wat hulJe byna in
stinktief gcdoen het. Die ou 
huisie het vir bulle sy gehclm
sinnige bckoring behou. En 
bulle het hom dan ook nooit 
weer met die pa.adjie gcnader 
nie; maar met 'n wyc draa!, 
tusscn die bosse van die kant 
af genader. 

Bale vcrsigtig bet bulle na
der geslulp. Sussie sc hand
jie bet In syne gelE!, en bulle 
het o so suutjies en met hygen
de ascmpies al nader en na.der 
gekom. En in bulle kinderlike 
verbeelding was dit altyd 
moontlik dat 'n a.fskuwelike ou 
draak, of 'n potsierlike dwcrgie 
in die stil ou huisic mag skull. 
Maar daar was gcwoonlik niks 
as net die hoorbare stllte wat 
nog stiller geword bet as bulle 
bang Jangs die huisic staan. 

Dog toe bulle vandag nog 'n 
endjic van die huisie af is en 
hom nog skaars tussen die 
borne kon sien, boor bulle plot-

(vcrvolg in volg<'nde kolom) 

VER)AARDAG
KETTING 

-Ht~rdle maats w•rjaar &'edOI'end~ dlf' 
vlllRende week. On8 wens bulle varo 
horte geluk. 

SEI'Tt:MBER 

1. Johan Ro~souw, Kak&mas. 

asseblief dieseHde besonderhede soos hierbo uiteengesit, op 'n 

aparte vel papier saam met bierdie ,·ormpie wat u ingevul bet. 

Gebruik asseblief 'n nparte vel vir elke niend.) 

Sal OFFISIERE a!lflebiief toesicn tlat lede wat nie tlie blandjie 
te lees kry nie, ook bierdie besonderhede kry en 'n vormpie invul? 
La.at ons almal saamwerk, Boerejeug, om van hil'rdie onderne
ming 'n groot suk!les te maak. 

(vcrvolg van vorigc kolom) 

seling die growwe stemme 
volwasse manspcrsone. 

Sussic, lamgeskrik, wil uit 
die staanspoor begin huil. Maar 
klein Ben praat mooi. .,Dit is 
sckcr maar Pappic en een van 
die ander omies," fluister hy 
gerussteJlend. En dit bring 
Sussie ook sommer tot beds
ring. 

Maar huJle gaan nie 
nlc. Klein Ben vcrtrou die 
vrcde glad nic. Hulle staan 
nou so dat huJle 'n dee! van 
die huisie kan sicn, terwyl hul
lc self onsigbaar is. In adem
lose spanning hou klein Ben 
die huisie dop. Op die oomblik 
wect by rcgtig nie wat om tc 
docn nie. 'n Duisend gedagtes 
flits deur sy kindcrverbeelding 
en dit verg moed om daar te 
bly. Maar hy m6et weet wie 
daar by huJlc huisie is. 

(Word vervolg) 

• tm• nn·• ·, ~• .:.·• ·• ·r• • • • 
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Aletta de Jaker. P.K. Bo•h<><~k . 

~::~~';g~~an~~e~rb~!;rg~.plngton. Die 
Elizabeth le Roux, Bulttontefn, 

o.v.s. 
Antoine Coetzee. Potchefstroom. 
Daniel Coetzee .• P.K. Bosbokrand. 

.,Nee, Sussie," se hy, .,Pappie z. 
sal raas as hy ons hicr sicn. 
En Pappie hct ons mos nie 
gcsE! van hicrdic pick nic. 
Daarom moet ons niks hier- 3. Constance Coetzee, Stellcnboach. 

Calt'don-kommando hou 

FO:'IIDSDAG op 
10 SEPTE:\fBER 19•9 

te Hammansdal. 

• Stoere lUanlikheid kan u ook 
verkrJ van weet nie." Willem Bouwer, Kirkwood. 

SOfia KOI'kemoer. P.K. La Mette. OPENING om 3 nm. deur dr. 
Jan C&llt• , Oudt•hoorn. Hulle bet dus stil gele en wag 

totdat bulle pappie en oom At 
in die motor geklim het en 
wcggery hQt. Toe het bulle op
gestaan en terug gestap huis
toc. Maar langs die pad moes 
Sussie belowe dat sy nooit 'n 
woord tecnoor iemand sal rep 
van die huisic in die bossc nic. 

4. Johannee Celllers, Beaurort-Wea. Erica Theron. 
Hilda Bur~~:or. P.K.Brandvlel. 
Willem Botha. Suider-Paarl. 
Franco!• Both,.,, Paarl. 

5. Anette Pauw, Wellington. 
AA.''l>ETE: 5.80 nm. 

TOESPRAAK: 7.30 nm.-Adv. George Nleuwoudt, Diet. Vryburg. 
Francois Botha, Pa.arl. 
Roedolr v. d. Westhulzen, Dlst. 

Vryburc. 
Bennie 'Veldeman, Cradock. 

J. de Vos. 

6. Elsa Haaabroek, Paarl. • 
.,Want as ons daarvan moct 

weet, sal pappie ons daarvan 
vertel het," het klein Ben wys
gerig betoog. En Sussic het 7. 

onder die indruk van sy ern-

Wilhelmina Wagener, Ouduhoorn. 
Paul Pretoruls. P&:lrl. 
Magdalena Breedt, P.K. Bolohoek, 

Tv!. 

* Jl."KSKEl! 
* SKITSKJI:T! 

Andries du Tolt, P.K.Mal.llOeur. Heerlllu> bot'rt"Won ~ volop ekaap\'ltiA 
Gertrulcla Toerlen, Mlddelburg, Tvl. 
Chr!AtlllJln Bronner, Diet. Vryburg. ALLE AFBJKAI\'1'.:8.'1 WJ:LKOll! 
D:~.nle Roux. Franschot'k. 
Piet ErumWI, Frankfort, o.v.s. • nn•• nn·• nm• nO!IIllntlllllll• nm• tnll• nll'• lln:• nu 

' 

Skryf aan: 
Die Heter-lnsUtuut van Oeaondbeld en 
Llggaamaontwlkkellng, Posbus 34~. 

Kaapst&d. 
Stuur auebhef nadere bUonderhede ID 

verbaod met u kursuue. 

Naam (Mnr./Mev./MeJ.) .••.........•• 

Ouderdom: 
O.B. 26/6/48. 

, 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 31 AUGUSTUS 1949 

Diktator Kry Wat Rooi 
Duitsland Misgun Word 

Die belaglike en gevaarlike toestand waarin 
die Geallieerdes die wereld laat rondskommel 
met hul planlose beleid van wraakneming in 
Duitl'land waar fahrieke nog steeds afgetakel 
word om hy te voeg tot die werkloosheidsgetalle 
en oplaaiende haat van die Duitse volk, steek 
volke se hooding teenoor kommunistiese Iande. 

Staalfabriek 
Na 

joego-Siawie 
skerp af by dieself de 

OUD.STRYDfR 
OORLfDf 

Nog 'n oudstryder het wegge
val met die heengaan van mnr. 
J. D. M. Steyn van Prieska ver
lede Sondagnag in die ouder
dom van 75 jaar, na dric weke 
van sware lyding. 

Wyle mnr. Steyn bet aan <lie 
Twcede Vryheidsoorlog deelge
neem en was drie jaar lank 
krygsgevangene op Ceylon. As 
'n vurige Afrikaner het hy sy 
gcwig ook by die Ossewabrand· 
wag ingegooi waarvan by lid 
was tot sy dood. 

'n Wcduwee en vier kinders 
word nagelaat. Sy enigste seun, 
mnr. H. J. Steyn van Vasco, Is 
'n hoofkommandant in die Os
sewabrandwag en lid van die 
Goodwoodse stadsraad. 

Nie lank gelede nie bet betoging te bou teen die afta
Engeland nog steeds oorlogs- keling van 'n staalfabriek in 
goederc aan Rusland verkoop. Duitsland. Wie se hulp van 
Motore van spuitvliegtuie was die grootste waarde vir die 
onder mcer van die goed waar- Weste in 'n stryd teen Moskou 
van die uitvoer na Rusland is - Duitsland of Joego-Siawie 
verlede jaar eers stopgesit is. - is 'n saak waaroor daar nie 
Teenoor die uit en uit kommu- te redeneer val nie. Nogtans 
nistiese satelliet Joego-Slawie word tabrieke aan Tito "·erkoop 
wat op die oomblik wei 'n fa- wat in Duitsland atgebreek 
milictwis met Moskou het, word omdat dit oorlogsgoedere 
maar enige tyd net so rooi is kan vervaardig. En Duitsland 
as Moskou self, word 'n beleid se ,regering" staan boonop nog 
van grootmoedige hulpvaardig- onder toesig van Amerika en 
held gevolg. Daar word eint- Engeland! 
lik tussen Amerika en Enge
land g~wedywer om ekonomiese 
betrekkinge met Joego-Slawie 
te verbeter. En in bierdie 
wedywering is die kroon 'n paar 
weke gelede gespan deur Ame
rikn se verkoop van 'n staalla
brlek aan kommunistlese Joego
Slawil!. 

In dieselfde week wo.s 10,000 
Duitse werkers verplig om 'n 
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TOfSPRAAK 
ONDfRBRffK 

RAPPORTRIT SAL OOK 

Tydens 'n toespraak verlede 
Saterdag op Standerton bet dr. 
D. F. Malan 'n gedagte-onder
breking gebad toe hy besig 
was om te praat oor die ver
houding van die H.N.P. tot die 
Afrikanerparty. Dr. Malan bet 
oor die kleurvraagstuk gepraat 
en was besig om te vertel dat 
daar geen verskille tussen hom 
en mnr. Havenga Is nie, toe hy 
skielik vassteek in die middel 
van 'n sin. Hy het sy aante
keninge deurgeblaai, maar kon 
nie hervat nie, en bet toe vir 
omtrent agt minute gaan sit, 
waarna by weer aangegaan het. 

HE.RDE.NKING WE.E.S 
VAN VRYHE.IDSTRYD 
Die rapportryers na die Voor trekkermonument sal op 

Hartenbos, die hoofkwartler van die A.T.K.V., op 10 Oktober 
begin en daarrnee terselfdertyd die vyftlgjarige herdenking 
van die Tweede Vrybeidsoorlog lnlui. 'n Beroep word dan 
ook deur die reelingskomitee gedoen om by hlerdie geleent
beid ook die Vryheidstryd te herdenk. 

Ander rapportryers sal elders 
in die land en vanaf Suidwes
Afrika en Rhodesie op gesette 
tye langs 15 verskillende roetes 
aanruk na Pretoria. 

Wanneer die laaste rapport
ryers op 29 November vanaf 
Barberton vertrek, sal die Hoof
stad van byna a! die punte van 
die kompas benader word. 

In 'n omsendbrief wat 
die Rapportryersreclingskomi
tee ultgereik bet, spreek die 
komitce die hoop uit dat die 
verrlgtlngs 'n ware volksfees 
sal wees waarin die gemeen
skap 'n eenheid sal vorm en 
waarin volksgenote tot nuwe 
hoogtcl> opgevoer sal word. 

Plckke waarvandaan die ver
skill<'nde roetes gevolg sal word, 
met die datums van aanvang 
daarby in bakies, is as volg: 

Hartenbos (10 Oktober), 
Kaapstad (25 Oktober), Bellville 
<26 Okt.), Richmond (15 Nov.), 
Stutterheim (3 Nov.>, Oos-Lon
den (22 OkU, Durban (9 Nov.), 
Ladysmith (21 Nov.), Umtali 
(28 Okt.>, Bulawayo (1 Nov.), 
Cashel, Rhodesie (4 Nov.), Ban
dolierskop (26 Nov.), Barberton 
(29 Nov.), Springbok (2 Nov.), 
en Windhoek <15 Okt.). Vanaf 
Hartenbos word twee roetes 
gevolg. 

Die omsendbrief meld dat 
rapportryers by voorkeur in 
burgerlike ferweelpakke ge
kleed moet wces, en gecn 
hedendaagse uniforms of ge
deeltes daarvan, behalwe van 
die Voortrekkerbeweging, mag 
gcdra word nie. Die persone 
wat op 'n roetc begin, gaan nie 
dwarsdeur na Pretoria nie, 
maar die rapportryers van elke 
dorp necm die rapporte slegs 
na die volgende dorp, waar dit 
deur die plaaslike komitee oor
geneem word. 

RAPPORTE 
Aile Afrlkaanse kultuur-

, 

organisasies, Afrikaanse ker
ke, ens., Sjll geregtig wees om 
rapporte te stuur. Plaasllke 
reEHingskomitees stel een rap
port hieruit saam. 
Die Uniale rapportryers-

komitee het besluit dat slegs 
Totius en mev. (pres.) Steyn as 
indiwidue deur die Uniale 
komitee om boodskappe gevra 
sal word. Ook die adminlstra
teurs word deur die Uniale 
komitee genader. Provinsiale 
of Uniale liggame, met inslui
ting van die Afrikaanse kerke, 
sal ook genader word om 
boodskappe te stuur. 

In die boodskappe moet die 
begeerte van die plaasUke ge
mt'f'nsknppe uitgf'spreek word 
ten opsigte van h oe die Afri
kanE-rs as 'n volk In d ie toe
koms moet ontwikkel. 

VRYHEIDSOORLOG 

Plaaslike komitees se aandag 
word daarop gevestlg dat die 
Atrikanerdom vanjaar ook die 
Tweede Vryheid!loorlog herdenk. 
Dit sal dus gepas wees as die 
geskiedkundige gebeurtenisse 
van 1899--1902 by die fees
''ierings ingeskakel word. 

Die Uniale reillingskomitec 
beveel dus aan dat geleentheid 
geskep moet word tydens die 
verrigtings of op die pad van 
die rapportryers by geskied
kundige slagvelde, konsentrasie
kampe, kerkhowe en monu
mente, en ook geskiedkundige 
plekke uit die Voortrekkert;yd
perk of daarna, om rapport
ryers daar te laat aandocn. 
Oudstryders of ander personc 
){an gevra word om vertellings 
van die g('skledkundige gebeur-
tenisse te lewer. • 

Amptelike bladsakke vir die 
vervoer van die rapporte sal 
deur die Unlale reiHingskomltee 
verskaf word. 

In Februarie vanjaar bet dr. 
Malan 'n soortgelyke ondCT
vinding gehad toe hy in die 
parlement beslg was om oor 
Suidwes te praat. Hy het toe 
vir twee uur lank gaan rus. 

Prov. Raad Kry 
Allig Ook Sy 

Kommunis 
Die moontlikheid dat dit> 

Kaapland'!e Provinsiale Ra.ad 
eersdaags ook met 'n Kommu
nistie~~e verteenwoordigt>r sal 
sit, skyn taamlik groot te wees. 
Die Kommuniste bet hul Knap
stadse sekretaris, mnr. F. 
Carneson, benoem as kandidaat 
vir \\'es-Kaapland. Die ver· 
kicsing vind op 30 November 
plaas en tot verlede week is 
nog gecn ander kandldaat be
noem nie. Volgens berig in die 
Cape Times bet mnr. J. Nossel, 
die Joodse ondersteuner van die 
H.N.P., hom bereid verklaar om 
as kandidaat te staan indien die 
party b()m wil gebruik. 

Daar is twee naturelle-ver
teenwoordigers In die Provin
slale Raail. 

Die feit dat Kommuniste 'n 
maklike toogang tot die wet
gewende liggame ''an die land 
bet waar blokke nie-blanke 
kiesers 'n kiesafd¥ling vorm, 
is 'n teit wat die huidige rege
ring in aanmerklng moet neem 
wnnneer by praat van apartf' 
verteenwoordiglng van Kleur
linge in die parlement. :\let 
Kommuniste wa( frank en vry 
aan dle politick kan deelneem, 
skyn daar nie 'n sekerder Wt'& 
tot kommunlstlese verteenwoor
ding in die pa'rlement te wee!! 
nie as 'n stelsel van aparte 
kieserslyste vir Kleurlinge in 'n 
atmosfeer \'an Ol)'ltoking deur 
'n amptelike opposisie. 

1 ,.DIE O.B." word ,;edruk deur Pro 
Ecclesla-Drukkcry Beperk, Stellen· 
bolleh, Ylr die elenaara en ultgewere: 
VOORSLAG (ll:clme.) Beperk, Groote 
Kerltgebo\1 '103, Poeb1111 lUl, 
Xerkplelll. Xa&Pita4. 

Dr. Malan · Hernu 
Beloftes I nsake 

Apart .. eid 
'n Reeks beloftes in verband met die kleurvraa.gstuk 

is verle<le Saterdag deur dr. D. F. ~lalan op Standerton 
ten aanslen van die parlementsitting aanstaande jaar 
gedoen. Spr. het gese dat die regering besig is om die 
opdrag wat by van die kiesers ontvang bet, uit te voer. 
l\let die twee sittings wat agter die rug is, is 'n begin 
gemaak met die oplossing van die vraagstuk. 

Teen die instroming van na- · betretfende alle beginselkwes
turelle - ook uit die res van sies, saamstem. ,\Vaar ons ge
Afrika sal maatrems gctref staan bet, staan ons vandag 
en onderhandelings met buur- nog." In hierdie stadiwn bet 
state aangeknoop word. Die dr. ~(alan vasgesteek en eers 
vraagstuk van deurmekaarwo- na agt minute sy toospra.ak ber
nery van blankes en nie- vat. 
blankes in sekere stede sal ook 
aangepak word. Daarvoor is 
wetgewing nodig. Die Kleur-
linge sal op afsonderllke kie
serslyste geplaas word sodat 
hulle aparte verteenwoordiging 
sal kry, terwyl die naturelle
verteenwoordigers in die volks
raad afgeskaf sal word. Hulle 
sal slegs in die sc'Daat verteen
woordiging ontvang. Dit sal 
aanstaande jaar gedoen word. 

Met verwysing na aparte ver
voer in die Skiereiland het dr. 
Malan gese dat dit ook toege
pas sal word op busse en ander 
vervoermiddels. 

In verban<l met die aandeel 
van die Afrikanerparty aan die 
regering, bet dr. 1\lalan gest> 
dat hy en mnr. Hal'enga voor 
(lie verkiesing met mekaar ge
St'ls bet en tot die slotsom ge
raak bet dat bulle betreftende 
die k leurvraag11tuk, maar ook 

Polisie Sal Gauer 
Skiet 

Die Minister van Justisie, 
mnr. C. R. Swart, bet verlede 
week in Bloemfontein aange
kondig dat maatrems getref sal 
word wat polisielede sal magtig 
om in die vervolg gouer ge
bruik te maak van hul vuur· 
wapens wanneer hulle in gevaar 
is. 

Groter gebruikmaking van die 
leer in gevalle waar die polisie 
hulp nodig het, sal ook toege
pas word, in watter geval die 
soldate onde~;, polisie-bevele sal 
optree. 

DI T MOfT 'n 

PHILIPS WffS 

6-VOLT-STEL MOD EL 620 V 
• BATTERYTOESTEL Ml:.'T EKSTRA GROOT WYSTERPLAAT 

• LEWER 6-GLOETI.AMPIE-WERKVERRIGI!"O 
• OROOT LUIDSPREKER VAN 6 DUIM 

• VAN 16 METER - 550 METER 
• VOLMAAKTE OORSESE OPVANOS 

• AANTREKLIKE KABINET 

KONTANT £27-0-0 KONTANT 
O! Deposito van £5 2 9 en 20 maandellkse paaiemente van .£1/5/6 

Wlsselstroom- en Gelykstroom-modelle ook verkrygbaar 

( u )tn..tu sc f¥/J · .s ~ { 

P/if!.!l~fl~ .. u 
GROOTE KERK-WANDELGANG KAArSTAO 

POSBUS %1%1 OOK BELLVILLE EN PAARL 

AAN P Ul L l\IOKKEL, POSBESTF.Ll.ISGS.\FDELI~G. I'OSBl'S 2721, 
KAAPSTAD. 
Stuur asscbltcf besonderhMe omtrcnt: 

0 Eltktrlese Tafelradlo 
0 11-Volt-Tatelradlo 

O Tafelaramrad:o 

0 Lae Oraniradlo 

NAAM .............................................................. .. 

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

.......................................................... B30/I 

.. 


