
Gereglstreer aan cUe Hoofposkantoor as 'n Nnosblad. VOORTREKKERFEES WORD 
DEUR KLEURLOOSHEID 

Die VcHH'Irekker·fees aan die einde ~·an die 
juar dreig om deur am}ltelike kleurlooMheid ~·an 
aile• lewen!;krag ontneem te word. Dit ib ditt 
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Kommer Weens 
Vertraging Van 

Feesprogram 

ge\·ol~rtrckking wnar·toe men~ kom nn aanleiding van heri~rte wat die afge
lopt: week in die IH'l'S \'erl"kyn het en die afwe!;igheid \'an 'n volledige pro
grumaankondiging. Die bedoeling skyn al meer }lO~ I(• \'at dat die ,·crrig
tings geen na~ionale be~ieling moet uitstraal uie, JRaar dat dit 'n hlote 
formele ec•rhied!'lhetuigiJlg moet wees soos die ontbloting van die hoof op 
l'lruat vir 'n lykstoc•t wat verby beweeg met 'n ontl'!lapene aan wie mens 'n 
ncdc\·olle r·us toewt•mi hoewel jy hom n ie jui~ intiem gt•ken hN uie. 

Dit is nie anngenaam om in 'n saak soos hierdie 'n selfl!ltandige noot 
tc druk - tsclfs in ~n koor wat dreig om valt~ te word - nie, maar terwille 
van die Voortr~kkt•rs wat gehuldig gaan word en die ideale waanoor.: 
bulle ge8tuun bet, a~ ons dit noodsaaklik om 'u woord \'an })roles te laat 
huor. c•n ow' lam tlit gen•delik docn om.dat 01l$ t•oor mrs die t•oorbceM t'an 
1938 lwt. • 

Die gesloer met die bekendmaking van die \'olledige 
program van die ,·errigtinge by die inW)·diog no die 
\'oortrckkemtonument duur nog ~teeds voort. HoeweJ 
Afrikaners roods aangese word om !'tandplase op die fees
terreln te bespreek, en om tente te huur en hoewel daar 
oral!4 in die land J)}aa.<;like reeling!+ getref word \'ir die trek 
na die l\lonumt'.nt \'an sowel die rappq_rtryers as die publirk, 
weet nlemand nog wat alles tydeos die inwydiogsplegtighehl 
gaan plaas,·ind nie. 

In tren!lltt>lllng met din hoek- waur die \'Olk bomseU bo en 
steenll"gging wat 'n \.'Olksfees bulte die partypolitiek beroot
"115 waar die volksge\'Gel 11pon- dl"k bet, skyn die ontbulllng 
tuan opgclanl het tot nuwe \'llnjanr 'n kille staablonnali
krng en toe.komnerwacting, teit te wees waar politieke par-

(\•ervolg van vorlgc kol.) 
En dit U'n !ip.)1e \'Bn die ngter
dog by die volk dnt dlt• fees 'n 
klcurlo!W, tweetuligu stuutslunk· 
r.i.e gaan wees In stede \'an 'n 
beslelr.nde Afrlkaanse Volklofees. 

tye 'n ereplek sal \.ul. Die 
sprckers word blykbaar gckies 
op grond van bul partyleier
skap ten einde vertecnwoordi
glng aan alle belangrlke partye 
tc gee. Dit Is reeds nangekon
dig dat die Eerste Minister die 
hoo!-redenaar sal wccs en dat 
die opposisieleier, veldm. J. C. 
Smuts, ook as spreker sal op
tree, ter\\.oyl mnr. Havcnga glo 
ook genader is om te praat. As 
hicrdie manne ultgcnool was 
om as lndividue op te tree, sou 
ons dit onbetaamllk geag bet 
om die ultnodiging te krltlseer, 
maar die beweegrede akyn so 
klaarblyklik gegrond te W('('B 

op die fcit van hul partyleier
skap dat niemand dit andcrs 
kan vertolk nie. 

Daur is wei aangckondlg dat 
die Ecrste Minister en Icier van 
die H.N.P., dr. D. F. Malan, as 
hoofsprekcr sal optrcc. Mnr. N. 
C. H:IVcnga, min. van !inanslcs 
en Icier van cllc Afrikancrpnrty, 
sal glo ool< uitgenool word. 
Gcnl. J. C. Smuts, die Opposi
sieleier en Icier \'an die Ver
r.nlgdc Party hct aangckondig 
dat hy ook ey ,se by die monu
ment gaan sfl" en hy hct die 
hcle Verenlgdc Party en tcwcns 
die hele , Suid-Afrikaansc \'olk" 
opgcrocp om tecnwoordig te 
W('('S. \\'ant dit sal 'n 11taats
funk11ie Wf!f'!l. 

\'AN BELA..~G 

Sake wnt groot openbare be· 
lan~t"tellinJC genifot maar wat 
nog steed!! gcbcoim grhou word, 
I!! die 'I Be wut daar 1181 \\1lpper, 
die Uederc \\1lt danr gesing -.al 
word ('0 dlt' tnnl or tale \\11nrin 
tot"sprnkc gf'lewer "PI wor I. 
\'oorts wN•t. nicmnml of S) 
Eksellen11il', die G~wrrnrur· 
generaal, wnt Sy 1\lajcstt-il, 
Koning (;eorge \'1 in Suid· 
Afrika w:rh•rnwoordlg ook uit
l{enooi f;U) word nit•. Tydcns 
die afgelopc pnrlem<'ntllittlng h<>t 
dr. E. G .• Jansen, voorsilter van 
die Fccsltomltee op 'n vraug ge
antwoord dnt al die pnrlcments
lede uitgcnooi sal word. Sal 
mnr. ~am Kahn, dlt• Kommu· 
nistir11r nnhtrellevt•rtPenwoor· 
digl"r vir Wes-Knn11land ook uit
genooi word na die inwydlnr 
,·an tllP Y oortrekkermonuml'nt ~ 

Kommuniste 
Bedrywig In 

Poskantore 
Die regerlng bet reeds In lets 

mccr as die helfte \'an die 
Sk!l'n•ilnndsc poskantorc apnrtc 
bcdicnlng vlr nh!·blankcs !ngc
\'ocr. Van Kommunlsticsc kant 
word hard gcspook om gcvoc
lPns teen die mnatrcH opge
swct•p te kry, en volgens bcrig 
word, sal die groot knnonnc 
van hlerdic agitators clntllk in 
wcrklng kom wannccr die 
mnatreel in die hoofposkantoor 
ingevocr word. 

Dat hul agltasic vrugtc af
werp, kan al opgemcrk word 
ult die houdlng van nlc-blnnkcs 
In die hoofposkantoor waar 
vera! naturclle 'n vyandlge 
astrontheid openbaar tcenoor 
blankcs wat saam met hulle in 
cen of ander tou moct ataan. 
Sells dames word n!e ontslen 
In ~ledlgende ultlatlnga teen
ocr apartheid nie. 

IN 1938 . 
Die onsckerhcid oor die fees· 

program en die onrus wat ont· 
stcllcnde gerugtc oor moontlike 
gcbcurlikhede by die volk \'Cr· 
oorsnnk, hcrinncr onwillckcJrig 
ann die kritlck wat dr. D. !-'. 
.Malan op 26 Julie 1938 in dil' 
Volksraad uitgespreck IJ ·t ten 
aansll"n \'an die aansLc.nnde 
hockstecnlegging van die monu
ment. 

Oor die samestclling van die 
Fecsprogram bet dr. Malan 
toendertyd gcs6: 

\'OLKSI~Jo~ES 

Die fees wat In 1938 gehou 
ds - toe wyle gcnl. Hertzog die 
IEerste Minister wns- was 'n 
ware \'olksfces- hl'eltf'rnal 'ry 
van dhl (lllrlYJIOlltlrk. Wyle 
genl. Hertzog was 'n fynbc
skaafde man en toe sy gesklkt
lheld om die hoeksteen te 16 
bctwyfel Is, bet hy soos 'n hcer 
teruggt•staan vir die Vrou van 
Suid-Afrlka. Dit' Hntzog-ri'Jte· 
ht't bt'slult "dat nifomand wat 
aktlef aan die polltlek deel
neem- al~tesien \'an die 
Speak r, dr. J. G • .Janf!en In BJ' 
boedanlgbt'ld all \OOrsltteJI-Of 
wie se det"lname politieke kleur 
daarnan sou \'f'.rll'en, ult~te· 
nool fllll word om 'n leidtmde 
aandeel tP neem." En dat 'n 
Vrou wnt in noue verbnnd met 
die Groot Trel< staan, die hoek
sterm sal le. 

Hoe sal die fees lyk wat ge
hou gnan word onder die Eerste 
Ml'!!lsterskap van dr. D. F. 
Mnlan? AI wnt du•n-er llt'kl"r 
iK, i!l dat dr. :\fulnn In t•ln lywl" 
dit: monument gnnn inwy t·n 
dat grnl. Rmut11 daar 1ml op
treo us sprrk!'r. 

KLEURLOOS 

En dat die bedocllng dan ook 
Ia om die vel'l'lct1qe in 'n 
kleurlosc gees van wye om
enning te laat plaaavlnd, word 
bevesUg deur 'n hoofartikcl In 
Die Burger waarin die blad 
hom verheug oor gcnl. Smuts 
se beroep op sy mc.nse om dcel 
te ncem, en dan uitdruklik vcr
klaar dat die doc! nie is die 
bevordcring van die een of an
der groep se strewc nie, maar 
blote hulde aan ,.die manne en 
vroue wat die fakkel van 
Christelike beskawlng steeds 
dicper in ons land oor ons velde 
en vlaktes gedra het". In daar
die eerbewys, aldus die blad, 

,Dit was bekend dat die rcge
rlng by die hoekateenlegglng en 
later weer by die lnwyding hom 
die reg voorbehou bet-as voor
wanrdc vir sy geldelike bydrac
om scggenskap te he oor die 
l''ecsprogram. Elkeen hct d •1• 
geweet dat dit 'n saak is wanr
oor in die eerstc plek die rcge
rlng moet bcsluit en dl• was ook 
oor die algemeen bekend dut die 
r<'gt'rlng die ccrste starre 7C· 
nccm het in verband met die 
fecsprogram, want dit Is aan
gekondig dat die Ecrste Min. 
uitgenooi is en dat hy die uit
nodiging aangeneem hct om die 
hoeksteen by die gelccntheid te 
10. Die volgende stap moes wees 
die samestelllng van die verderc 
deel van die fcesprogram. Die 
punt wa'l of die GOt'\. ernf'ur
generaal ook daaraan l!Ou del"l· 
nrem en wnt by die geleentheid 
sou gebeur." 

Presies! Dit is di!' punt. 

GENL. SMUTS OOR 
· MONUMENT 

• 
'\'BEES 

Oor die onrustige vrees wat 
In 1938 gebcur bet- net soos 
dit \'andag ook beers, se dr. 
Malan: 

.,En selfs waar daar 'n hewigc 
ag:tasic was uit vrccs of onder 
die vcrstandhouding dat die 
E crste Minister sal konsekwenl 

Die Ieier nn die \'ereoigiJe Party, gent. J. C. Smut!i, 
bet verlede week 'n beroep op sy parlyl·olgelinge gedoen 
om die f«-e~\'errigtin~e aan die end van die jaar by die 
\ 'oortrekkennonument by te woon, aangCl;ien by self daar 
as spreker sal optree. ,Neem hartlik deel aan die groot 
gebeurtents in die geskiedenis, want die Monument bet 'n 
teken gcword waama ons almal strewe," bet by gese. 

wecs en , God Save the King" .,Dit is 'n monument van die 
danr wei Jaat spcel, in die ann· Verenlgde Rcgcrlng en Party. 
gcsig van daardie agitasie sii In die dae ,·an die strydende 
die regcrlng nie boe of ba nle. party, hct ons ..saamgekom en 
A'! dnar 'n ern!ltige, protes iM, rn die land gcred. By daa.rdie 
die prot~tt is f'rnstig l"n diep, regcring Is die gcdaglc gebore 
dan ,.;. f'k dit is die be<.luit- om plcgtlg te gt'denk die bc
looshehl en die \·ret's ¥an dit• staan van 'n groter Suld
rt'grring om in verband mrt Afrika. Die Vcrcnlgde Regc
hh•rdlr saak' 'n bcsllste Htnnd· ring het daardie monument op
punt in tf' nf'c>m ·wat oor!!Aal' IK gcrig ult die geld vun almal In 
danr,·nn." die land. 

In Julie 1938 het dr. Malan die .,Ondanks die kommer rn 
rcgcrlng van \\.oyle genl. Hertzog sorg, !nat ons weer groot wecs 
van .,vrees en besluitloosheid" en die monument feestclik ln
beskuldig omdat die Fecspro- wy. Ek sal dnar wecs en my 
gram \'an 16 Dcs"mber 1938 nog se sl! en ek hoop dat die hcle 
nle aangekondig was nle. In volk daar sal wec1, nle net een 
September 1949 bly dr. Malan sckslc nlc, maar die hele volk. 
se regering nog steeds in ge· Daar moet geen partyvcrdellng 
brcke om die Fee~rogram vir by die lnwydlng van die Monu-
16 Desember 1949 aan te kondlg., ment wces nle, maar oud en 

<vervolg In volgende kol.) jonk, moet daar wees. Daar Ia 

'n mate van twyfel en maling 
onder die volk oor die Monu
ment. Daar word gevrecs dat 
dit 'n seksionele Monument Is. 
maar ons moet dit nle toelaat 
nic, want die Monument Is die 
ultdrukklng van die hele volk 
dat uit rampe lets groots geborc 
word. Met 'n gees van volmocd 
en vertroue, moet ons na die 
Monument gaan. 

,Ek doen 'n berocp op die 
volk om by die lnwydlng van 
die Monument te wces. Dit Is 
lets ult die hart van die hclc 
volk, die hele Suid-Alrika moet 
daar wecs en verheug wees oor 
wat in die verlede oorkom Is. 
Die tcenwoordiges moet nie net 
van ('('n seksie wecs nle. Laat 
ons daar wees, volmoed vir die 
toekoms," bet genl. Smuts re· 
se. 

I 

,kan ons as 'n vcrenigdc nasle 
ataan." 

GEE.~ BOODSKAP 

lllerdie \"r)heldabelde sal dus 
net l'f'huldlg kan word vir llo

\'f'r bulle die Ohrl11telike beska
wlnl' bietJie diept-r ln&edra bet 
011 Jan \'an Rlebeeek 11e vrye 
Burtters. Dit Ill die betekenlll 
\'an die ataatabuldi«fnr op 11 
l)eM"mber. G~~en booclakap aan 
'n na«eslal' wat ult bul &"edag
tenifl ook be11iellnr wll put vir 
ay \T.)'heiclstrewe nle, wat wil 
wegtrek \'lln ondt'r die \'lac en 
kroon van dict~eUde ''eroweraar 
wat bulle die wUdemla lnge
dQ'f bet n ie. Polltleke partye 
sal met beheerste hofllkheid 
rondom die monument elkeen 
sy hulde bring aan . die manne 
wat die land oopgemaak bet 
vir boer en ultbuiter. 

Dlt! vt!rgesig word reeds 
deur die tekcnaar van die 
Cape Argus afgebccld In 'n 
prent waarln die vcraklllende 
polltleke partye elkeen op ay 
ele pad opruk na die bou
werk wc.t daar pryk as ge
meenakapllke b u I d e b I y k. 
Hlerdle totaal van party
paaic mank dan ,.die Pad 
van Suld-Afrlka" ult, wat, 
volgcns Langenhovc.n eintlik 
oor Slagtersnek na Bloed
rivier gaan. 
Die hulde wat die partylclers 

namcns die volk In ay verdeeld
heid moet bring, sal min of 
mecr In die objcktlewe gees 
moet geskled van 'n beoordelnar 
wat ay menlng uil.spreek oor 
tentoonstellingsvee - heelwat 
waardcring vir lets wat hy nle 
met hom saamnecm huistoe nie. 

KOUE GRAFSTEEN? 

1\laar die Voortrekkf'rs 111 nie 
'os tfl maak \ 'an hut ideal" nie. 
Daardle mf'nse bf't nie gely 
lmdat hullf' nuwe Wf'h elde 
~aan soek bet nit>. Bulle \\11"1 

n ,·olk op ""'"" na sy onal
!lankllke ~JIIt('mming, en us 
hif'rdie Mpt'k \ 'an bul lewe \.er
~WYil' moet word, as hil"rdie 
'»>dllknp \'an bul lf'wen!l nie 
opgevang en a11 be!lielinl' tf'rug 
renf'Cm kan word bui11toe nie, 
i11 die Voortukkf'nnonument 'n 
koue rratstet'n met 'n \·ingl"r
wylllnr sleg11 na agt04 

GENL. HERTZOG 

Dit was hlcrdle gedagtc wat 
~:esit bet agter die besware wat 
!!If jaar gelede gcopper 111 teen 
~en!. Hertzog se 'deelname as 
Eerate Minister aan die hoek
stcenlegging. Daardle bc~ware 
geld nog a11 dit toe gegeld 
het, en daarom is dlt reg dat 
daar weer beswaar gemaak 
word teen hierdle amptelike 
ontsieling van die tees. A11 
daannt>e ,·oortgt'gann word, dan 
1!1 'n apologifJ 'han die gP.dagte
nls \'an W,)'le renl. Herlsog ag
tl"rKtallilt'. want as hy a11 Eer..te 
:\linistt'r wat wrnntwoordelik 
was \.'ir die r;eldellke 11teun \.'an 
die staat \."lr die oprlgtin&" ,·an 

(vervolg op bl. 8 kol. 3) 
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Binne Bestaande 
Orde Vir Europa 

Geen Redding 
Stalin is geensins besig om terug te trek nie. Inteen

deel is ek van mening dat by net sit en wag vir die uitslag 
van die huidige ekooomiese slapte en krisis in die Iande van 
die Weste. Aldus skryf 'n spesiale korrespondent ~·an Die 
O.B., wat tans in Londen verkeer, in 'n onderhoudende oor
slggie van sy persoonlike indrukke oor sake wat ~·ir lesers 
van ons blad interessant mag wees. 

Stalin is besig om sy posisic Europa word die Amerikaners 
in die Verre Ooste te versterk of die Engelse as redders aan
en om intussen voorbereidsels gesien nie. Die gewone mense 
te tref in die Balkanlande. opcnbaar 'n eienaardige hou
Tito se Joego-Siawie is die vol- ding. Hullc verwelkom die hulp 
gende lont in die kruitvat. Hy van die V.S.A. maar hulle is nie 
verwag enige tyd moeilikhedc juis in hul siel dankbaar daar
met Albania en Macedonie. So- oor dat hulle dit moet ontvang 
danige moeilikhede sal natuur- nie - dit is glo juis vir bulle 
Ilk onder aanstigting van Rus- d ie swaarste van alles: om 
land plaasvind. Dit ly geen noodgedwonge bedelaar te 
twyfel nie dat die Nemesis van wccs. Daar bestaan geen hart
die Westerse volke nog stetdf. like Europees-Brits-Amerikltan· 
op hul hakke is. Hulle het ty. se samewerking nie. Die mat<' 
dens die Jongste oorlog willt'n~; van samewt'rking word b<'pnal 
en wetens vir Beelzebul binne dPur die matt' van agrtssie wat 
gehaal en nou vind bulle dit die Russiese kommuniste open· 
onmoontlik om met hom onder baar! 
een dak te bly. 

GEEN REDDERS 

In geen enkele land ,-an 

TE KOOP 
Velskoene! 

Almal met rlem ~rHIAAI. Bru'n of 
wit bo-;lffr met blon oole ~oo• at· 
IIMidm. . . . . . . . . • • . • 19/ 6. 
Bnlln or wit bo-leer md motorband· 
sole •ond~r hakke . . . . • • 18/ G. 
Pr:r&e pO&vry. Kontant met ~stelllng 

H. STEINMANN 
SENDING-WINKEL 

Ooed.erwadlt, oor :\loravla, K.P. 

\\'Al'I"'IOOP 

Die Duitsc volk is sovcr van 
kommunisme vcrwyder as wat 
hullc gedurende Hitler sc be· 
wind was, maar hulle is verslac 
en vra die een vraag onophou
delik: \"atter toekom<> I !I dnar 
vir on !II en wnarvoor werk ons? 
Die mense werk hard - die· 
gene wat werk bet - maar al
mal gaan gebuk onder die ont
stellendc las van die geestelike 
ontreddering wat sy oorsprong 
het in die algemene beset van 
die nuttcloosheid van alles in 
die aangesig van die sg. ge· 
alliecrdl's se onnosele optrede. 

J\USLUKKING 

I n Eng<'land is die pnrtypoli
tiE-kf' sosialisme 'n . hopelose 
mislukking. Dit ontaard in 'n 
soort van dwingelandy wat mag
teloos skyn te wees - hoe para
doksaal ookal. Cripps Is m.i. 

(vervolg in volgendc kolom) 

' Nuwe Tydskrif 
Die cerste uitgawe van 'n 

nuwe tydskrif, Tegniek, wat op 
Stellenbosch uitgegee word, het 
onlangs sy verskyning gcmaak. 
Die tydskrif word gewy aan die 
nywcrheldsontwikkcling van 
die Afrikaner en b<'vat hcel
wat interessante en bcsielende 
inligting. Uit die gcgewens 
blyl< egter die groot agtcrstand 
nog van die Afrikaner op bier
die gcbied. 

Ge-i nterneerdes 
Vergader 

Die Bond van Oudgei:ntcr
neerdes en Politieke Gevangc
nes hou sy jaarvergadcring op 
Satcrdag, 1 Oktobcr, in 'n ka
mer van die buitemuurse gc
bou van die Universiteit Preto
ria, volgcns 'n rondskrywe van 
die sekretaris, mnr. 0. L. ~cl. 
Die jaarlik~c dinec word die
selfde aand om 7-uur gehou in 
die Afrikaanse Koffiehuis. 

Die scl<retaris meld dat die 
interneringskamp op Koffie· 
fontein ann groot verwaarlo· 
sing onderhcwig is. Die helfte 
van die geboue is gcsloop, die 
draadversperring verwyder, tcr· 
wyl die terrein oordek is met 
'vuilgoed. Die peperboompies 
wat deur die gelnterneerdes ge
plant is, is al yslike borne. 

(vcrvolg van vorige kolom) 

die enigste man met verstand 
in die kabinet. Aile ecr aan 
hom - maar ccn swaeltjie kan 
nie somer maak Jllc. Die 
Engel!oe kan maar nic beset 
dat 'n nuwe bedeling nie uan 
die kapitalisme en die pnrty
politi<'k vusgeknoop mag wo)'d 
nie. 

Oswald :\losley \'f'rduidelik 
die huitllge toestaml bale mooi 
in sy bock ,The Alttrnative" 
waar hy aantoon hoc dit a t jn
gebort' by die Brit i!l om tnige 
,sterk regering" onmagtig te 
maak. 

In die wereld van vandag is 
dit weercens nodig dat .. sterk 
regerings" die massas tot be· 
sinning bring! 

BERODID ~n WELBEKEND 
oor di~ 66 jaar vir 

BESTE WAARDE 

in 

KLAVIERE 
VLEUELKLA.VIERE 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowcl as aile 

ander soorte 1\IUSIEKINSTRUMENTE en Toebehore. 
GRAMMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 

BLAD- en BOEKlUUSIEK in grootste verskeidenheid 

S pe.iale A.fdeling: 
~J;'$ ... , 
~-... WAPENS 

Jaghenodigdhede, VERKYKERS, 
Ongedierte, Jagmcssc, 

PATRONE, 
Sakmesse, Valle vir 

• 
Nuwe afdeling vir 

q 

Weerglase 
ens. 
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Unie Maak 
Brittanje 'n 

Groot 

Vir 
Vloot 

In sy jongste nuusbrief herhaal adv. Pirow sy vorlge 
waarskmling in ~·erband met mnr. F. C. Erasmus, die 
minister van verdediging, se rondreise. ,Dit lyk asof die 
planne i.v.m. Simonstad nie meer gekeer kan word nie. As 
dit so is, sal dit bale jammer wees. Dan sit ons onher
roepelik in die s lagyster van die Ryksverdedigingskema," 
skry( hy. 

.,Ek hoop net nic dat ons later 
nog meer Britse skepe gaan oor· 
neem en dan gaan vertel dat 
ons nou by Simonstad nog St. 
Helena en Mauritius gaan bykry 
nic. Maar as die nasionale ge
dagte nou in ccn opsig in diP 
slag gebly hct, Iaat ons hoor 
dat die Amerikaan.se onder
handclinge van die Minister ons 
nie in verdcre moeilikhede gaan 
bcland nie. Die Dollar Imperia
li!ome van die V.S.A. kan vir ons 
beelwat gevnarliker word a~ 

Jelfs tocgewings aan die oor
blyfsels van die Britse Ryk." 
<Die kursivering is mnr. Pirow 
s'n.) 

In 'n vorige nuusbrief het 
mnr. Pirow sy standpunt i.v.m 
Simonstad soos volg uitecnge· 
sit: 

SDIONSTAD SE PRYS 

Die Engclse koerante bevat 
berigte van ,.bcsondere geslaag 
Je ondcrhandelings tusser 
:1dvokaat Erasmus, die Unie sc 
Verdedigingsminister, · en die 
Britse outoriteite omtrent die 
rol wat Suid·Afrika in die 
Ryksverdedigingstelsel g a a r 
>peel." Daar word bygcvocr 
dat Brittanjc gevolglik Simon· 
stad aan die Unie mag oorhan· 
:lig. Dieselfde blaaic berig ool 
van die vloot wat Ceylon in die 
!ewe gnan roep met Britsc 
;kcpc, of liewcr met skcpe wat 
Brittanje aan die nuwe Domi· 
nium sal skenk of verkoop. Die 
Regeringsblaaie sal sondcr twy· 
fel die oorhandiging van Simon· 
3tad aan die Unie as 'n groot 
nasionalc oorwinning uitbasuin 
<:n so min moontlik oo1 
~esamentlike Ryksverdediging 
se. Ons gun die Regcring aile 
kredict vir ieder en elkc presta· 
sic wat hulle mog behaal en om 
sal hulle help om cnige sodanigc 
kordaatstuk ten voile te adver· 
tccr. l\laar ons vrees dat dir 
onderbandelings, as bulle sr 
verloop bet as wat die Britsc 
blanie voorspel, niles behahw 
'n oorwinn ing vir die Suid

koloncl Creswell hct hier die 
eenheid gehandhaaf. Teen 
hewige verset van Britse kan~ 
het ek d~ Suid-Afrikaanse 
vloot afgeskaf en gese dat al 
wat ons nodig het mynveers, 
bcvestigde hawcns en bomwcr
pers was. Daarvoor is voor
siening gemaak. 

s:UUTS SE \'LOOT 

Skaars was generaal Smuts 
weer aan bewlnd of ons kus
verdcdiging is so doeltreffend 
verswak dat dlt wei teen 'n 
Japanse kruiscr of 'n Duitse 
ponie-slagskip bestand ·sou wees 
maar nie teen 'n Britse slag
skip nie. Gelyktydig bet Suld· 
Afrika weer die kern van .. sy 
cie" vloot g<'kry. Daardie ,.cic" 
vloot handhaaf ons Regering. 
Dit word selfs uitgebrei en 
oefen op vcrsock van advoltaat 
Erasmus saam • met die Britse 
vloot. Nou gaan ,die Suid
Afrikaanse ,-loot" blykbaar nog 
heelwat Britse skepe met Brito;e 
bemannings oorueem en dun in 
die RykRver<ledigingstelsel in
geskakel word. Teen hicrdie 
prys kon ons lanka! Simonstad 
en nog wat vcrkry hct. Ons 
prestasie in verband met Simon· 
stad is van nog geringer waar
de as die verlof om 'n Koelle· 
republiek te mag stig. Die 
Nuwe Ordc het geen beswaar 
teen samcwcrking met Brittan
je nie - selfs nie op militere 
gebied nie - maar dan mott 
dit dee-1 wees v:in 'n Europel>e 
verdedigingstelsel en nic ntt 
van 'n Rykskema nil'. Die 
Nasionalc Party is klaarblyklik 
begaan om partypolitiekc krete 
soos ,.die Rcpubliek" en 
.,Simonstad" 'n skyn van wcrk· 
likhcld tc gee as om die daar
aan vasgeknoopte bcginsel· 
vraagstukke op 'n gesonde wyse 
op tc los. 

Britte Moet AI 
Troepe Gebruik 

>\friknanse stnnclpunt beteken Duitse workers het sovcel 
Die posisie is In wcrklikheic' versct getoon teen 'n aftake
~oos volg: Sedert 1912 en mccr lingspoging van die Britte in 
bcpaald sedert die Eerstr die Ruhr toe 'n skeilwndige fa· 
W~reldoorlog probeer Brittanjt brick in Oberhausen afgebreck 
die onderhoudskoste van sy moes word, dat die hulp van 
vloot onder die state van die trocpe in,geroep moes word. Toe 
Ryk te verdeel. So bet Austra· die aftakelingsgroep sy ver
lie ,sy" vloot en Kanada skyning maak, is hullc deur die 
sync" gekry. In tyd van oor· werkcrs van die fabriek onder 

log word die hele ding 'n ryl,s- klippe gesteek sodat hulle die 
vloot ond('r Britse bt"h<'<'r aftog mocs blaas. Later het 'n 
Generaal Smuts het ook dadelik afdeling Britse trocpc opgcdaag 
lngespring met die kern van 'n en beheer oor die fabriek ge-
.,Suid·Afrikaanse" vloot <'n necm. 

Rooies in Unie Ly Verdere 
Terugslag 

Die Suid·Afrikaanse Vak- en Kommuniste in die Raad wry
Arbeidsraad op wie die Kom- wing in die arbeidsgelederc 
muniste hullc in die verlcde veroorsaak. 
sterk toegespits het in hul po- Dertien val<bonde wat reeds 
ging om die land se nywer- verlede jaar uitgetree het, het 
heidslcwe tc beheer en hul eie verteenwoordigende lig· 
grootliks in hul doel geslaag llaam saamgcstel, die Koordi
het - het 'n verdere ontbinding neerde Raad van Suid-Afri· 
op die lyf geloop deur dat die kaansc Vakbonde. Hierdie lig
Suid·Afrikaanse Tipografiese gaam sto.an op die grondslag 
Vakbond besluit bet om uit te van apartheid, en aangcsien die 
tree as gcaffilieerde lid. Hier- Tipografiese Bond gecn kleur
die vakbond is een van die s!agboom erken nie, word nie 
sterkstes in die land. Die rede verwag dat by hierby sal aan
wat gcnoem word is dat die sluit nic. 
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HET DR. MALAN -TOEGEGEE S.A. E.NGELSE. HUlL 
AAN STRYDOM-DRUK? . ' OOR MOEDERSMELK 

V erlede Saterdag het 
dr. D. F. Malan in 'n 
toespraak op Standerton 
die verdere stappe ge
skets wat sy regering 
heoog ter uitvoering van 
die heleid van apartheid. 
Van groot poliLieke hc
tekenis is die volgende 
woorde van dr. Malan 
( aangehaal uit Die 
Transvaler) : 

,Dit is ook die voorncmens 
om Kleurlinge wat tans saam 
met blankcs op dieselfde kiesers
lys verskyn, aparte verteen
woordiging te gee. Naturelle
vcrteenwoordiging in die Volks· 
raad moet ook verwyder word 
en naturelle moet net in die 
Senaat verteenwoordig word. 

,Die plan is om dit alles te 
doen tydens di-e volgende sit
ting van die Parlement wat in 
Januarie begin." 

Tenspytet van die H.N·P. en 
die A.P. het dr. Malan gese: 
,Voor die verkiesing het die 
leiers van die twee partye 
spreker en mnr. Havenga 
mekaar ontmoet. Ons het 
mekaar die vraag gestel: 
Watter ernstige vraagstukke is 
daar wat opgelos moet word? 
Ons het tot die slotsom gekom 
die kleurvraagstuk is die be
langrikste. Ons bet verder met 
mekaar geraadplceg en gevra: 
Verskil ons? Die slotsum waar
toe ons gekom het, was dat op 
hierdie vraagstuk, maar ook op 
alle beginselkwessies, daar geen 
verskille is nie. Waar ons ge
staan het, staan ons vandag 
nog." 

STRYDOl\1-BELEID 

Dr. Malan se Standertonse 
toespraak is 'n navolging van 
die beleid aangegee deur min. 
J. G. Strydom, Transvaalse 
H·N.P.-leier en opvolger van dr. 
Malan as hoofleier van die 
H.N.P. op die jongste kongres 
van die Nasionale Jeugbond van 
Transvaal. Min. Strydom het 
gese: ,Om apartheid uit te 
voer, ook ten opsigte van die 
naturelle- en kleurlingstemreg, 
is dit die gesamentlike taak van 
die Jeugbond en die Party om 
die Nasionale Party sterk 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 hiervoor sal ver
kry", bet min. Strydom byge
voeg. 

Kommunistiese 
lnmenging Lei 

Tot Geweld 
Kommuniste bet 'n harige 

hand gehad in naturelle-onluste 
verlede Donderdag in Johan
nesburg toe een nature! dood
geskiet en verskeie ander, as
ook vier konstabels, beseer is. 

Die onluste het gevolg na 
aanhitsery van naturelle teen 
die ,uittartende daad" van die 
stadsraad om die bustarief met 
'n pennie te verhoog. Duisende 
naturelle het teen die aand 
saamgedrom en busse en polisie 
onder klippe gesteek. Voor die 
gebeure is pamflette van die 
Kommunistiese Party onder die 
naturelle versprei waarin bulle 
aangemoedig is om ,deur ver
enigde optrede, spanwerk en 
trou" te volhard in die stryd. 

Die Kommunistiese blad, 
Guardian, bet voor die onluste 
in verband met die ontevreden
heid berig dat die Kommunis
tiese Party saam met vyf ander 
organ isasies organiseer vir ' n 
boikot van die busdiens. 

Min. Strydom se woorde gee 
pront uit te kenne dat daar ver
skille is tussen die H.N.P. en 
die A.P· oor die kleurvraagstult. 
Vandaar sy uitdaging: ,des
noods op eie kragte." Dr. 
Malan se woorde getuig van die 
ouliker politikus. Hy beduie 
dat daar g~en verskille is nie. 

1\INR. HAVENGA 

Tydens sy groot toespraak 
voor die kongres van die Afri
kanerparty op Brakpan verlede 
jaar het min. Havenga sy apart
heids-beleid soos volg uiteen
gesit: 

,Ons aanvaarde en verkon
digde beleid van apartheid en 
die baasskap van die blanke is 
niks anders as die segregasie-

f:~:;;~::·::··:::::~~i 
~DEUR 'N MEDEWERKER! 

•••••••••••••••••••••• 
beleid van 1912 -1936 nie. 

,Die optrede van die Ver' 
:migde Party in verband met 
die toekenning van l ndHirver
teenwoordiging in die Volksraad 
Jn Provinsiale Raad van Natal, 
wat deurgeforseer was met 'n 
1lote partypolitieke meerderheid 
en nou weer vernietig is deur 'n 
:~.nder party-politieke meerder 
heid, moet vir ons die bewys 
1ewer hoe ongewens en gevaar
lik dit is om oor fundamentele 
klcurvraagstukke te besli~ 

Jonder inagneming van die be· 
1taan a l dan nie van 'n 
duidelike volkswil. 

,Ek is bewus van die feil 
iat dit aangevoer word op grond 
van 'n later beslissing van onr 
Appelhof dat dit sterk betwyfe! 
word of daardie grondwetlike 
bepalings- die verskanste klou
sules- en die voorsiening van 
'n gesamentlike sitting van di( 
twee huise van d ie Parlement 
vir die passeer van sekere wet
gewing nog van krag is, en of 
dit selfs veroorloof sou wees om 
van daardie prosecl\lre gebruik 
te maak. 

,lndien dit wei die bestaande 
juridiese posisie mag wees, dan 
bly tog nog seker bestaan die 
wenslikheid om soveel moontlik 
die gees en strekking van daar· 
die bepalings in ag te neem en 
nie tot so 'n stap oor te gaar. 
nie onder 'n samestelling van 
die Parlement wat n ie 'n gr oot 
genoeg meerderheid insluit wat 
beskou mag word as 'n duide
like en ondubbelsinnigc uiting 
van die volkswil op daardie 
punt en dus die moontlikheid 
nie uitsluit om weer vcrnieti;; 
te word deur 'n ander toevallige 
parlementere meerderheid nie." 

ONDUBBELSINNIG 

Min. Havenga het dus op on
dubbelsinnige wyse sy beleid 
neergel~ dat die rcgering se 
meerderheid ,nie 'n groot ge
noeg meerderheid is, om die 
verskanste bepalings van die 
grondwet te wysig nie en om 
bv· die naturelleverteenwoor
cjiging in die Volksraad af te 
skaf of die stemreg van kleur
\ing-kiesers in te kort nie. 

Dr. Malan bet nou op Stander
ton verklaar dat sy regering ten 
spyte van die k lein party-poli
tieke meerderheid aanstaande 
Januariemaand wetgewing gaan 
indien om juis hierdie dinge te 
doen. En hy se hy en min. 
Havenga verskil nie daaroor 
nie. Maar min. Strydom het ge
se dat die H .N.P. hierdie maat
reels gaan tref ,desnoods op eie 
kragte." 

Wat beteken dit alles? Be
teken dit dat dr. Malan op 
Standerton vir min· Havenga 
die deur gewys bet e n dat by 
hom neergele bet by min. 
Strydom se beleid van ,desnoods 
op e ie kragte.'"? 

WAAROM 

Dit is moeilik vir redelike 
mense om te verstaan waarom 
dr. Malan, juis na die ver
pletterende terugslag wat sy 
party in die Mayfairse tussen
verkiesing ondervind bet, bier
die koers op Standerton inge
slaan het. Maar miskien kan 
senator dr. H. F. Verwoerd, 
voormalige redakteur van Die 
Transvaler, die antwoord ver
skaf. Hy het op 18 Augustus 
aan Die Transvaler gese: ,In
dien daar <Ius 'n boodskap vir 
die regering uit die 1\Iayfairse 
uitslag te hale is, is dit n ie dat 
'n afwatering .van die H.N.P.
beleid noodsaaklik is nie, maar 
eerder 'n kragtige toepassing 
van die belei.d wat op 26 Mei 
1948 die oorwinnende geesdrif 
verwek bet. Voorts bet die 
senator die regering aange
moedig tot groter ,daadkragtig
heid·" 

Ocnskynlik het dr. Malan die 
,boodskap" van Mayfiar ter 
harte geneem en was sy 
Standcrtonse toespraak 'n 
toertjie in politieke daadkrag
tigheid. 

BLOEMFONTEIN 

Die feit dat die Verenigde 
Party, tot groot teleurstelling 
van die Vrystaatse nasionaliste, 
sy enigste Provinsiale setel, 
Bloemfontein-Sentraal, behou 
het, het ewe-eens tot geen eer
like selfondersoek gelei nie. In
teendeel, ander mense het die 
skuld vir die H.N.P. se neerlaag 
gekry. Die politieke kommen
tator van Die Volksblad erken 
dat ,die uitslag van die tussen
verkiesing in Bloemfontein
Sentraal 'n verrassing (was) 
vir die nasionale ondersteuners 
en organiseerders. Die alge
mene verwagting was dat oom 
Chris de Wet die oorwinning 
sou behaal." Maar hy verskoon 
die H.N.P. deur te kla dat 
,daar Afrikaners is wat buite 
stemming gebly het. Hulle het 
die nasionale saak verloen, 
maar daarby ook 'n goeie en 
bekwame kandidaat asmede die 
kiesafdeling in die steek ge
laat. Sommige van bulle het 
tangs die weg op kleinlike wyse 
wraak geneem op 'n man wat 
dit nie verdien het nie." Die 
kommentator noem nie die 
naam van die man wat wei die 
wraak venlien bet nie. 

Die toespraak van dr. Malan 
op Standerton sowel as die 
H.N.P.-blaaie se oppervlakkige 
bespiegelings oor die uitslae 
van die tussenverkiesings in 
Mayfair en Bloemfontein-Sen
traal is teleurstellend vir die 
nasionaalvoelende Afrikaner 
wat eenheid en verkiesingsoor
winnings begeer. 

Partyregering 
Ben ad eel H u I 

Lande / 
Die Londense Daily Mail 

toon aan dat Brittanje op sy 
beurt onder die sambok van die 
buiteland cleurloop weens voor
oordeel teen die party aan be
wind. Die blad verklaar dat 
Suid-Afrika swaar gely het as 
gevolg van die verandering in 
regering wat in Engeland be
skou word as anti-Brits te wees. 
Geld is toe deur Britse beleg
gers op groot skaal terugge
trek. P resies <lieselfde gebeur 
met Engeland ten opsigte van 
Amerika, waar beleggers hul 
geld weerh ou weens die wan
t roue van die publiek in die 
Arbeiders-party se bewind. 

Hoe graag Engelse Suid-Afrikaners nog die moedermelk 
wil drink het tans weer geblyl{ uit die agitasie wat gevolg 
het op die lofwaar<lige stap van die Radioraad om die her
uitsendings van die Britse uitsaaidiens aan die einde van 
die jaar te beeindig. 

Hierdie stap het gevolg op die 
misbruik wat dcur die B.B.C. 
gemaak is van die geleentheid 
om propaganda-toesprake van 
die Verenigde Party oor die 
Suid-Afrikaanse lug uit te saai 
op rekening van die Suid-Afri
kaanse uitsaaidicns, en sy 
astrante weiering om daarmee 
op te hou. 

In die Engelse pcrs woed tans 
'n geweldige storm oor hierd:e 
spening, en so hoog loop die ge
voclcns dat daar selfs sprake is 
van 'n georganiseerde boikot 
van die Suid-Afrikaanse radio
diens. Dit wil se Sui.d-Afri
kaanse luisteraars is bereid om 
geen gebruik meer te maak van 
hul radio's indien bulle nie ook 
'n paar minute per dag die stem 
vanaf Home uit hul radiolmstt 
kan verneem nie. 

aangegryp om die Engelse se 
Suid-Afrikaanse worteltjies weer 
uit te ruk. 

Hoe daar ooit gehoop kan 
word om 'n verenigde Suid-Afri
kaanse volk te laat ontwikkel 
solank die partypolitiek toege
laat word om die m ure tussen 
die bevolkingsgroepe steeds boer 
op te stapel, gaan die verstand 
te howe. 

Min. Havenga 
Lei Afvaardiging 

Op V.V.O. 
PARTYPOLITIEK Mnr. N. C. Havenga, Minister 

van Finansies, wat op die oom-
Deel van hierdie agitasie moet blik in Amerika is in verband 

egter op rekening van die Ver- met die vergadering van die 
enigde Party geplaas word wie Internasionale Monitere Fonds, 
se taak dit is om in sy hoedanig- waar hy hoop om 'n hoer prys 
heid as amptelike opposisie alles vir goud te beding, sal ook die 
wat die regering doen te ver- Suid-Afrikaanse afvaardiging 
oordeel en politieke munt daar- op die V.V.O. se algemene ver
uit te slaan. En aangesien niks gadering, wat op 20 September 
makliker opgesweep kan word begin, lei. Hy is deur dr. 
as rassegevoel in 'n land waa.r Malan gevra om dit te doen, 
die partypolitiek sy gedwonge maar kan weens drukke werk
verdeling op 'n rasse-basis vind saamhede net 'n paar dae oor-
nie, word hierdie gelecntheidbly. 

.-..PROBEER DIT!------. 
VIR OE-TOETS 

8 ~<:--~)> 

KAN USE WATTER LYN LANGER IS? 

VIR SMAAK-TOETS 
Neem twee skuiwe van enige 
soort sigaret, behalwe Kom
mando. Moenie die eerste skuif 
in trek nie, maar blaas dit saggies 
deur u ncusgate uit. Neem nou 
die tweede skuif, trek dit in en 
blaas dit dan deur die neusgate 

of deur die mond uit. Toets 
Kommando nou op dieselfde 
wyse. Let op watter sagte, 
geurige rokie u van Kommando 
kry. (Antwoord op oe-toets; 
Die twee lyne is in werklikheid 
ewe lank). 

RONDE 

Kommando 
lO vir 1/·, SO vir 1[4 

c . 300 
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Stok In 'n Bynes 
Op Standerton bet dr. Malan 'n reeks apartheids

maatreiHs vir die volgende parlementsitting in vooruitsig 
gestel. Hy het ook opgenoem. wat die regering in die 
afgelope twee sittings in die rigting gedoen het. Dat 
daarmee nog nie veel dieper as die buitenste rantjie van 
die vraagstuk aangeraak is nie, besef dr. Malan blykbaar 
self, vandaar sy verskoning dat die twee sittings eintlik 
nog nie veel geleentbeid gebied bet nie. Ons vrees dat die 
paar sittings wat voorle ook nie veel tyd sal bled aan 
daadwerklike maatreels as dit 'n berbaling moet wees van 
die wat agter die rug is, waar die twee politieke partye die 
kosbare tyd boofsaaklik benut bet vir hul mededinging om 
die guns van die kieser nie. En indien daar wei die een en 
ander die Jig mag sien, vrees ons dat dit so toegewikkel sal 
wees in amptelike opposisie-propaganda dat weinig goeds 
daarin \ir die publiek - en veral die nie-blanke publiek -
herkenbaar sal wees. 

Die Burger bet met betrekking tot bierdie saa.k verwys 
na 'n vroeere belofte van dr. Malan dat niks van die nie
blankes weggeneem sal word sonder dat aan bulle iets 
beters in die plek gegee sal word nie. Ons onderskryf graag 
so 'n belofte mits daar die sekerheid bestaan dat die 
transaksie op so 'n wyse sal plaasvind dat geen tydsruimte 
gelaat sal word tussen die wegneming en vervanging van 
regte wat intussen opgevul mag raak met twyfel en selfs 
vertwyfeling in die gemoed van die nie-blanke nie. 

PARTYPOLITIEKE ARENA 

As mondstuk van 'n Volksbeweging wat sy bedoelings 
nie eers deur die filtreerder van setel-oorwegings boef te 
laat drup nie, is DIE O.B. in staat om sy mening baie onaf
hanklik uit te spreek in 'n saak wat so na aan die wortcl 
van ons volksbestaan le. Die strydkreet dat ons blanke 
bcstaan op die spel is, bet al so afgesaag geword dat mens 
nie meer Ius voel om dit op die lippe te neem nie, en tog, 
dinge wat ten opsigte van "die kleur-vraagstuk vandag 
gedoen of nagelaat word, is \ ·an so 'n beslissende aard dat 
mens terugdeins as jy aan die gevolge van een verkeerde 
stap dink. Dit is daarom dat ons dit nie kan nalaat om by 
herhaling te pleit vir die uiterste versigtigheid in die 
bantering van hierdie vraagstuk nie, en as ons dan bedink 
dat partypolitici van albei kante die uitligting van die 
vraagstuk uit die ,party-arena" as voorwaarde vir die 
oplossing daarvan beklemtoon bet, maar, desondanks voort
gaan om die saak binne die~artypolitieke arena te verkne8s, 
dan is dit om te wanhoop aan die toekoms. En dit is 
ongelukkig presies wat nou gebeur. Een party wat nie eens 
die ondersteuning van sy bondgenoot ten opsigte van al sy 
metodes in verband met die kleurvraagstuk bet nie, wat op 
hierdie oomblik met 'n minderbeid kiesers agter hom sit, 
kondig aan dat hy by die eerste die beste geleentheid apart
heid gaan deurvoer ,desnoods op eie kragte", soos mnr. J. 
G. Strydom kortgelede van hom laat boor het. 

Dit help nle om \ir ODS te kom se dat die opposisie of die 
regering die uitnodiging tot gesamentlike optrede geweier 
het nie. Elkeen van die partyleiers het op sy beurt al 
gepleit vir uitligting van die vraagstuk, maar ons n ees dat 
dit elke keer op so 'n wyse gedoen is dat minstens een van 
hulle onder die indruk was dat dit niks anders as propagan
da is nie. 'n V oorstel soos hierdie kan geen nug afwerp 
wanneer dit in die vorm van grepe op die stoeimat van die 
parlement oor en weer aangebied word nie. Wanneer dr. 
Malan byvoorbeeld as antwoord op die gebruil!like mosie 
van wantroue van die opposisie met so 'n voorstel kom, soos 
aan die begin van die afgelope sitting, kom dit in die vorm 
van 'n teenaanval op die ,vyand" ,aan die oorkant van die 
vloer". 

GEEN WAARDE 

Ons wat behoort tot ,die volk daarbuite" beg nie 
die minste waarde aan sulke aanbiedinge van samewerking 
nie. Werklike samewerking word nie oor die stoeimat van 
die partypolitieke kryt beklink nie, maar in die kalme atmos
feer van persoonlike kontak. En as die partye werklik 
eerlik is met aanbiedinge van samewerking ten opsigte van 
die kleurvraagstuk, dan is daar binne die huidige stelsel net 
een pad om te volg en dit is die van genl. Hertzog in 1936. 
En solank hierdie pad nie gevolg word nie, vrees ons dat die 
kleurvraagstuk deur albei partyc uitgebuit word in belang 
van hulleself, en nicmand durf ons kwalik neem as ons hierby 
die woorde van dr. Malan van 'n paar jaar gelede in herinnc
ring roep nie. Op sy kongres in Pretoria het die H.N.P.
leier sy verkiesingstrategie as volg gemotiveer, volgens Die 
Burger van 21 September 1944: 

,In 1929 het die Nasionale Party die kleurvraagstuk 
op die voorgrond geplaas en die verkicsing van toe het 
die Nasionale Party 'n meerderheid oor aile partye 
gegee. Wat in 1929 Jl¥)ontlik was, is weer moontlik." 
Hoe dit ons ook al spyt om dit te se, solank met die 

kleurvraagstuk voortgewoeker word soos in die afgelope 
tyd sonder die minste in agneming van die gevolge wat dit 
op die nageslag moet afwerp, sien ons in die H.N.P.-ywer 
niks meer as wat bostaande aanhaling verklik nie - die 
plasing \'an die kleurvraagstuk op die voorgrond ten elnde 
'n meerderheid bo ander partye te behaal. 

(Vervolg in volgende kolom) 

BESETT~RS MAAK JODE 
GEHAAT IN DUITSLAND 

Dat die W esterse demokrasiee m et hul dwase ywer om m ense - en 
veral Jode - wnt onder die Hitlerhewind veronreg is, bo die Duitse ' 'olk 
te hevoorreg juis weer 'n nuwe anti-Joodse gevoel aanwakker wat op sy 
bem·t weer wrange vrugte moet ,·oorthring, hlyk nit ondcrstaande oorsig 
van hierdie vraagstuk dcur ons korrespondent in Duitsland. Dit is vcel 
eerder die hevoorregting van Joodse , verplaaste I>ersone" wat aanleiding 
gegec het tot nuwe wrywing as die politieke crflating van Hitler, word 
vcrklaar. 

'n Paar wekc geledc was daar 
in Miinehen 'n hewige opstoo
tjie tussen die pollsic en onge
veer 600 Joodsc betogers, en 
eers nadat Amerikaanse pant
servoertuie opgcdaag het en et
like betogers en polisie gewond 
is, kon die rus herstel word. 
Aanleiding hiertoc was 'n brief 
in die Siid-deutsehe Zeitung 
onder die skuilnaam Adolf 
Bleibtreu <Bly trou aan Adolf) 
met 'n heftige aanval op die 
Jode. Die vraag kom op of 
hicrdie voorval 'n bewys is van 
'n toenemende anti-Joodse ge
voel in Duitsland. Beantwoor
diging van die vraag is vera! 
belangrik omdat die buiteland
'IC pers holt!. in die jongste tyd 
met hierdie vraagstuk be:~ig 
hou. 

Wat is die ware toestand in 
vcrband met anti-Joodse gevoc
lens in Duitsland? Handhaaf 
die Dultse volk nog steeds die 
Hitler-rassc-beleid? Om die 
vrasg te kan beantwoord moet 
teruggcgaan word in die ge
skiedenis van antiscmltlsme 
vera! in Duitsland. 

POLITIEKE A.~TISE:\U
TISl\IE 

Die Dultse anitsemitisme het 
met die rasse-motiewe van die 
Hitler-beleid niks in gemeen 
nie, en dit bet ook nic bygedra 
tot die Nasionaal-sosiallstiese 
denkrigtlng nie. Die Hitler-

<Vervolg van vorige kolom) 

DIE VOORWAARDE 

lndien die H.N.P. werklik 
die vraagstuk wil aanpak in 
belang van die volk, dan bly 
daar, met die kcnnis wat dr. 
Malan destyds al gehad het, 
naamlik dat ook ,die groot 
gros van die Sap-party" met 
ons oor die klcurvraagstuk 
saamstem, net ccn van twec 
wee oop: om die samewer
king binne die huidige stelsel 
te soek op die HertLoggrond
slag van 1986, of om die re
publlkeinse stelsel van volks
regering, waarbinne geen 
,amptclike opposisies" aan
gehou was nle, in te voer 
sodat die volk die \Taagstuk 
kan aanpak sonder oorwe
gings van meerderhede bo 
ander partye. Dan kan die 
drade van die vraagstuk ook 
vanaf die beginpunt ontrafel 
word en nie van die kant wat 
toevallig die naaste aan die 
partypolitieke sker Ie nie -
met ven\·oestende gevolge 
vir die nageslag. Want die 
oplo~sing van die vraagstuk 
Ie nie in 'n afskortlng in 
hierdie poskantoor of 'n 
eersteklas-wa op daardie sta
sie nie, maar dit le in die ont
wikkelingsmoontlikhede wat 
vir die nic-blanke op sy eie 
terrein aangebied word op 'n 
wyse wat vertroue skep en 'n 
begeerte by hom wek om 
mee te help. Dit wil se om 
eers aan hom te gee voordat 
van hom weggeneem word. 

. 
gedagte of politieke antisemi
tisme het in die Duitsland van 
voor 1933 op bra swakke bene 
gestaan: die Antisemitiese 
Volksparty wat voor die ccrste 
wereldoorlog tot stand gckom 
het, het a! in 1916 gekrimp van 
18 tot 8 verteenwoordigers. 'n 
Latere poging van die Duits
nasionale Vryheidsparty het 
dieselfde weg gevolg, sodat toe 
Hitler in 1933 aan bewind ge
kom het, daar met uitsondcrlng 
van sy a.anhangers geen noe
menswa.ardige politieke anti
l!emitismc bestaan het nic. Die 
opvatting omtrent die Nordiese 
ras was ook nie 'n idee wat net 
aan Hitler eie was nlc. Die 
Amerikaner Madison Grant, het 
reeds in 1916 in sy werk ,On
lergang van die Groot Ras" 
breedvoerig da.aroor uitgewei, 
en wie sal wil betwis dat Hitler 
in hierdie gcskrifte nie krag 
vir sy rasseleer geput hct nie? 

O~TEVREDENHEID 

In elk geval kan nou reed~ 

vasgestel word dat die politieke 
:mtisemitisme van Hitler die 
Duitse volk vee! mlnder bei'n
vloed het as wat in die buite
land aangeneem word. Uit die 
~eesteshouding van die brief 
van Adolf Bleibtreu blyk selfs 
dat hy eerder uit ontevreden
heid as oortuiging sy haat be
hou het. 

Die Amerikaansc deskundige 
Jack Hain, wat onlangs 'n on
dersoek in Duitsland ingestel 
het, het in verband met die 
Jode ·tot die volgende slotsom 
gcraak: Die Duitse werkge
wers, betsy privaat of amptelik, 
maak geen verskil tussen Jode 
en Duitsers nie. Ook in die 
vrye beroepe vind Joodse dok
ters en andere dit nie alte 
mocilik om praktyke op te bou 
nie, boewel dit met Joodse be
sigheidslui daarenteen moeilik 
caan. 

WIE GEHAAT WORD 

Wanneer van die Jodc in 
Duitsland gepra.at word, moet 
daar onderskei word tussen die 
20,000 inwoners en die 30,000 
Jode wat in kampe of in da.ar
toe opgekommandeerde stads
dele woon. Wat die hcer Haln 
berig bet, hct betrekking op die 
20,000 Joodse inwoners. Die 
30,000 in kampe is 'n groep op 
sigself. Hulle wag nog op pas
sate na Amerlka, Australie, ens. 
maar hoofsaaklik na Palestina. 

Die afstand tussen bulle en 
die Duit!>e ,·olk is eerder toe te 
skrywe nan die asosiale bou
ding van hierdie , ·erplaaste 
persone as ann bul afkoms. 
Toe die besettingsmagte deur 
middel van UNRRA in 1945 in 
sy ywer om die regte te herstel 
van politiek-vervolgdes 
waartoe die vrywillige Poolse 
arbeiders in Duitsland bulle 
baie gou gevoeg het - die rant
soenc van ,verplaastc persone" 
verdubbcl en verdrievoudig 
net, het die groot hongersnood 
vir die Duitse volk begin. In 
~ie woonbuurtes \·an die ver
plausto persone daarenteen bet 
tleels uit die oorskiet ,·an hul 
.rantsoene en deels uit oorlogs
win"mukeJ"y bloeiende winkels 
()ntstaan wat alles teen hoe 
swartmarkpryse uangebied bet 
waatvan die hongerige toe
skouers met wettige middele en 
eerllke arbeid verstoke moes 
bly. Terwyl aun die eenkant 
honder-duisende vlugtelinge en 
bombeskadigdes in skuilkelders 
en gate moes woon - en van
.laar nog woon - bet die woon
buurtes van verplnaste persone 
vir sulke doeleindes oopgestunn, 
nnnr nie vir die Duitse poli!iie 
aie - hulle is <leur die militPre 
regering toegang verbied. Die 
optrede \·an die besetters om 
.lie verhuising van hierdie ver
plaaste persone vir so 'n lung 
tyd teen te stuan, bly een van 
die om·erklaarbnre dinge. 

Is dit dan in sulke omstandig
hede te verwonder as spanninge 
ontstaan? En aangesien dit by 
hierdie verplaaste persone vern! 
om Jode gcgaan het, is niks 
makliker as om hierdie span
ning, wat hoofsaaklik van so
'liale aard was en nog is, son
der meer op rekening van 
Duitse anti-Joodsheid te plaas. 
In Duitsland bestaan daar geen 
twytel oor die herstcl van reg
te van werklike politick-ver
volgdes onder die Nazi-bcwind 
nie, manr dit bly 'n dwase 
soort regsben,tel wunneer die 
<luiwel met BeiHsebul uitgedryf 
moet word en <laardeur in 
Duitsland 'n nnti-Joodse gevoel 
ontstaan wat van binne heel
wat nnders lyk as van buite. 

• Hulle wat in on& blad 
adverteer, het die 
eerste aanspraak op 
ons geld! 

O.B.-FONDSDAG 
Kom geniet 'n aangename dag saam met die Goudini 

kommando's. Op Saterdag 10 September 19-19 om 10-

uur vm., op die plaas van mnr. Koos de Wet, 

Houmoed, Rawsonville. 

Skyfskiet, jukskei en toutrek. 

Verversings tcord verskaf. 

' SPREKER: Prof. D. van Rooy van Potchefstroom. 

Om 2-uur nm. 

AL~IAL WELKO~I. 

Soiets, vrees ons, kan ai
leen met 'n algeme-nc volks
aksie bewerkstellig word, en 
solank die moontlikhede 
daarvoor nie geskep word 
nie, is enige partyaksie aan 
die oppervlakte van die 
vraagstuk niks anders nie as 
die steak met 'n stok in 'n I 
b~es. ~_._._._._._._.~_..__.._._.__._.~ 

·• 
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Gea/lieerdes Onthuts 
Oor Verwikkelinge In 

Duitsland 
Berigte uit Duitsland lui dat die opheffing van 

lisensH5ring van koerante in Britse en Amerikaanse Duits
land die heruitgawe op groot skaal van voormalige Nazi
koerante tot gevolg sal he. 

'n Britse woodvoerder het sal die hoofredakteur wees van 
verklaar dat net twee van die die Neurcr Kurier wat in 
53 dagblaaie in Brits-Duitsland Neurenberg uitgegcc sal word. 
hul eie drukperse het en dat 
dit stcrk betwyfcl word of 
meer as 'n paar van hierdie ge
lisensieerdc koerante sal kan 
voortbestaan wanneer die voor
malige Nazi-koerant hcrver
skyn. Verwag word dat 80 per
sent van die koerante wat in 
Hitler se Duitsland uitgegee is 
weer onder hul oorspronlike 
name sal verskyn en in baie 
gevallc onder redaksie van die 
toenmalige rcdaktcurs. 

Die bekcndc anti-Joodse blad 
Der Steurmer sal weer uitgc
gee word deur die voormalige 
drukker en uitgewer daarvan, 
Willmy. Die voormalige redak
teur van die Deutsche Allge
meine Zcitung, Ottman Bast, 

)ODE.. VRE.E.S 
DUITSLAND 

Die mening dat Duitsland die 
grootstc gevaar vir die Jode
dom inhou, is verlede week 
deur dr. Goldman, waarnemen

HITLER 

In 'n onderhoud het Bast hom 
soos volg uitgedruk oor die bc
leid van sy blad: .,My koerant 
sal die Duitse volk vertel wat 
bulle verloor hct in Hitler." 

Die bcsettingsowerhcdc is erg 
bcsorg oor die herverskyning 
van hicrdie blaaic op die 
vooraand van die herrysenis 
van die sg. Federale Republiek. 
Dit word geglo dat hierdie 
koerante ultra-nasionaal, op
swepend, anti-demokraties, 
anti-Joods, anti-verplaaste per
sone en anti-Geallieerdes sal 
wccs. 

Die uitgewers van die vrye 
Duitse blaaie het hulleself ge
organiseer in 'n Persvereniging 
onder voorsittcrskap van dr. 
Walter Jaenicke, wat vcrklaar 
het dat dit die doe! van sy 
verelllgmg is om die gelisen
siecrdc kocrante te bevcg tot die 
bitter einde toe. 

OOK BEWEGING 

de president van die Joodse Voorts word berig dat 
wereldkongres, uitgespreek. Joachim von Ostau 'n nuwe 
Denazifikasie was 'n volslae organisasie wat nazisticse be
mislukking en vandag is daar ginscls bely, gestig het. Die 
al weer Nazi's op sommige ge- naam van die organisasie is dil 
biede aan die hoof, ondanks die Arbeidersparty vir Volkseenheid. 
verhoor van oorlogsmisdadigcrs Die doe! van die organisasie i~ 
het hy gese. Die gevaar be- .,die samcsnoering van aile 
staan dat Duitsland die sen- nasionalistiese rigtings en die 
trum van die verspreiding van daarstelling van die voorver
antisemitsme dwarsdeur die eistes vir 'n magtige volksbe
wereld kan word, selfs a! sou wcging." Op die stigtingsver
daar gcen enkele Jood meer in gadering het Ostau gese dat dit 
Duitsland agterbly nie. kortsigtig van die besettings-

ALMAL afhanklik van Assuransie ! 

Die JONDJIE-vir die sekerheid van 'o geldelik 
versorgde !ewe, al is die ouer dan oie meer daar 
oie. 

Die SKOOLSEUN-vir 'o opvoediog wat oie oo
derbreek sal hoe£ te word oie. 

Die STUDENT-vir 'o beveiligde loopbaan. Sy 
~tudiegel~ word g~dek deur die polis wat in sy 
Jeug ai wtgeoeem 1s. 

Die EGP AAR-vir die geldelike beveiligiog van die 
gesiooetjie en die eiendom wat bulle met soveel 
sorg en opofferiog opbou. 

Die WEDUWEE-vir 'n leeftog vir haarself eo 
baar kroos, wat sy bymekaar kan bou eo onder 
baar sorg kan opvoed. 

Die GRYSAARD-vir die onbekommerde oudag 
wat by oou kan geoiet, danksy die polis wat by 
nog u joogman uitgeneem het. 

Vir ELKEEN Is daar 

~n SAN LAM-Polis! 

9725-4 

owerhede is om ontwakende 
nasionale e n rewolusionere ge
voelens te onderElruk. Sodanige 
onderdrukking sal die Duitse 
jcug in die arms van die 
kommuniste jaag. 

Besluit Oor 
Rantsoenering 

Van Petrol 
Reeds Geneem 
'n Berig in die Engelse pers 

meld d.at die regering reeds 
klaar besluit bet op die in
voering van petrolrantsoe
nering, maar dat dit nie voor 
die einde van die jaar ingestel 
sal · word nie. 

Volgens die bcrig hct daar 
onlangs 'n geheime vergadering 
in Pretoria tusscn verteen
woordigers van die motorhandel 
en die regering plaasgcvind 
waarop 'n nuwc skcma van 
rantsoenering voorgele is. 
Besonderhede van die stelsel 
het nie uitgelek nie, maar na 
verwag word sal die verant
woordelikheid vir inkorting op 
d~ oliemaatskappye en pctrol
pompe geplaas word. 

Die berig voeg daaraan toe 
dat die regering se motorvocr
tuic se petrolverbruik met 50 
persent sedert 1947/48 toegc
neem het, en dat verwag kan 
word dat amptelike motors 
die voorbeeld vir bcsparing sal 
stcl. 

Pihrolverbruik in die Unie 
hct van 250,000,000 tot 360,000,000 
gelling toegeneem sedert twE;e 
jaar gelcdc. 

Partypolitiek 
Dwipg Mense 

Tot Swye 
Die uitbuiting van sekere 

vraagstukke, veral die in ver
band met kleur, het reeds so 'n 
indruk op die volk gemaak dat 
vooraanstaande persone nie 
meer bereid is om 'n mening 
uit te spreek daaroor nie uit 
vrees dat bulle in die party
politieke vaarwater mag beland. 

Hierdie tocdrag van sake is 
geopenbaar toe die voorsitter 
van die S.A. Landbou-unie, mnr. 
G. J. Rossouw, nic sy organisa
sie se standpunt ten opsigte 
van naturelle-vakbonde wou 
ge·e toe hy daaromtrent gevra 
is deur die voorsitter van die 
ondersoekkomm1ssie insake ny. 
werheidswetgewing. Mnr. Ros
souw het gese dat dit 'n baie 
netelige saak is vir 'n organi
sasie wat steeds uit die party
politick probeer bly, om 'n me
ning daaroor uit te spreek. 

Besondere Aandag 
Aan Afrika 

Mnr. Charles te Water, 
buitengewone gesant van die 
Unie, hct by die Ecrste Minister 
aanbeveel om 'n afdeling vir 
Afrika binne die Departement 
van Buitelandse Sake in die !ewe 
te roep. Hy het ~se dat daar 
deeglik met Afrika rekening ge
hou moet word in ons buite
landse beleid. Ten spyte van 
skadelike bcrigte in die noorde
like gebiede het hy daar 'n 
sterk begeerte aangctref tot 
nouer samewerklng met die 
Unie. 

Skokkende Lektuur 
Vir V.S.A.-Jeug 

Die soeklig op die betreurenswaardige leesstof wat in 
Amerika onder jongmense versprei word,, word gewerp deur 
die Britse blad Peoples Post in sy uitgawe van Julie. Die 
blad verklaar dat mens min of meer gewoond is aan die 
oppervlakkige aard van meeste van die artikels in Ameri
kaanse tydskrifte ten spyte van · die hoogstaande tegniek 
daarvan. Maar die skrywer was geskok om 'n aantal tyd
skrifte vir jongmeisies van skoolgaande ouderdom onder 
oe te sien . 

Liefdesverhale daarin beskryf hul liggame te verslank met be
die blad as ongelooflik laf en, hulp van patente-middcls en 
in tccnstelling met goedkoop boeke te koop wat hulle Jeer 
Iektuur van hierdie aard in .,Hoe om hom aan die raai ie 
ander Iande is daar geen pre- hou" en .,Hoe om hom 'n 
tensie van liefde of eer nie, dog liefdesverklaring te laat doen." 
slegs 'n verheerliking van ge-
slag en geldmakery. 

Daar is artikels wat die 
meisies adviseer oor kleredrag, 
grimering en die kuns om kerels 
te lok. Onder die opskrif ,.Terug 
na die Skool" raai 'n artikel 
die dogters aan om hul wcnk
broue swart te smeer, 'n lip
stiffie en rcukwater te gebruik. 
Die model wat die artikel ver
gesel word beskryf as .,kerel
lokaas." 

I n dieselfde gees word skool
dogtcrs aangeraai om hul 
telefoonnommcr op die bors te 
steek. Dit sal dan 'n groot 
aantal vcrrassingsoproepe van 
vreerrldclinge besorg. 

Atoombom Se 
Dodelys 3 

Maa/ Hoer 
Daar is tussen 210,000 .en 

240,000 Japanners in Hirosjima 
gedood, toe die atoombom op 
5 Augustus 1945 daar afgcgooi 
is, het die burgemeester van die 
stad, Sjimzo Hamai, in 'n uit
saaipraatjie verklaar. 

Amerikaansc owerhede het 
die sterftesyfcr amptelik be
raam op tussen 70,000 en 90,000. 

Die advertensies in die blaaie Hamai verklaar dat sy skat-
oortrcf nog die. leesstof. Skool- ting gebaseer is op die aantal 
rokke word uitsluitlik ger.d"O'cr- rantsoenkaartjies wat voor en 
teer vir die vermoe wat bulle 

1 

na die ontploffing uitgereik is. 
het om kerels aan te trek. Hy het verklaar dat daar 
Kinders word aangcmoedig om 30,000 troepe gcdood is. 

Sorgvuldige adressering 
verseker 

korrekte aflewering 
Dit is 0 NSEKER 

Moenie afkortings gebruik nie. 

Moenie pakkette met ou name en 
adresse of etikette daarop versend nie. 

Moenie dun etikette gebruik wat 
swak aangeheg is nie. 

Dit is VEILIG 

Verf of sjabloneer aile name en 
adresse duidelik en volledig op 
die pakkie self, waar moontlik. 

Verwyder of wis aile ou etikette 
of merke uit. 

Ge/Jruik sterk et1kette wat aan albe1 
kante stewig met draad vasgemaak is 

ONTHOU TOG OM U VRAGBRIEWE TE HOU 

As u pakkie die moeite werd is om te versend, is dit die moeite werd 
om vcilig versend tc word. Pak sorgvuldig, bind dit 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 tweede in 'n reeks wenke, geplaas deur die Suid-Afrikaanse 
Spoorwee, en gemik op die veilige vervoer en snel/e ajfewering 1·an goedere. 
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rARIEif HR GEKLASSIFISEJ::RDE AD\ 'ERTENSIES: 

llulehoudcllke Kennlll&'ewlnrs: 
(Verlowlng, buwellk, geboorte, atertgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plasing. Voorultbetaalbaar. VIr 
herhalings 2:> pst. atslag. 

Jlandel'la4.-ertenstM: 
Eerate plaslng, 2d. per woord. Vir berballngs 2~ pat. arslaog. 

Int<"kOOiteld op ,.D!e O.ll." <nnkyn we..kllkll): 12/6 per ja.ar ot 6/3 per 
6 mannde. Vooruitbetaalbaar. Stuur advertensiegeld, bestelllnga, en lntekengeld 
na HXIR-.L.\G (ED)I~.) BPK., l 'o&bus 1411, Kaapstad. 

TE KOOP 

TN·kam~r op boot Tuln li<J<'te In 
pragtlsste dee! van ons land tussen 
,Knrana en Wildrrnls, lle{llke weer 
die brle 1aar deur. Vulop vis en 
naby die see. Bemeuhelterde nuut ge· 
boude bout Bangnlow met l>oorgat. 
Goele tuln~;Tond 60 x 100 vL, ~0 goele 
16 htnne lngesluiL Dulatnde karre 
gaan hler verby. I'I')W fl,GOO. 
l:>keyr aan X.Y.Z., Ulf' O.B. l '011bus 
1111, Kaapslad. 7/9/1 

TE KOOI> 
BEESTE: Opre«ltteelde Jeraeybeeste 

ult die beste bloed en melk-rekords. 
Koele en verse. - Zeeman, Robertaon. 

1/12/TK 

BJ:."ESTE: Opreggeteelde ongeregl-
atreerde Frlrslanclbulletjles, nege maan
de oud; Brakronteln·Bottermyn·bloed 
ult 8-10-gelllnskoele • Ook koeie en 
verse. :ueman, Robertson 13/7/T.K. 

ALS.\.TJAS-HO~DJIEs ult kamploen
sl.al:nboekouers. Kwaal en waaksaam. 
ReuntJ;ea £5/5/-, teflea £3/3/-.
Ze..roan, Itob4>rt'IOn. TK/30/3 

BOER~IEF.L met ons bekencle steen
meule ~emaal 21/7 per 100 lbs.; geslrte 
meel 2V9; wttbroodmeet 26/5; 28/1 
algar 100 lhs. - LG·meel 26/6; Melk
meel 22/6; Vark·vetmaakmeel 22/6 
algar 150 lba. - Welcome Dover Kom
bu~stowe met al<oorsteenpype: Groottc 
7 - £6 6/-: Grootte SA - £7 10/-. 
Sluit asaebllel bllnltkommlssle In en 
stuur gebrulkte sakke terug. K.M.B. 
- MI•slon !;tor~. Ellm, K.P. 

PATATR.'\~KI::- Sesmaande 83 lb. 
7/·; drlemu.nnde wit 83 lb. 8/-. 
Steggles re10 vir plant ses- en drle
maande 6/- per 1000. Borrie 7/-. 
Gelewer SJ<:RPENTINE. K.M.B. 
Tevtedenhel<l l(ewo.arborg. B. II. 
Gcrbt·r, 0/Hn., P.K. Hoekwll, 0f(Jrooe. 

24/8/TK 

WAT'U.I.l'.o\I.E EN SPARRE. -
Hoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 clulm 
bokant dlkte 2/- ~tuk. 
Gewone palo 6 voet tank, 4 tot 6 
dulm bokant d1l<tc 9d. stuk. 
Spanpaaltjiea 4 voet lank. Hi tot 2~ 
dutm bokant dtkte £3 10/- per 1000 
met b11a. 
Spealale strlngstokke vir tabak 4% or 
5 voct lengtea £2 15/ - per 1000, met 
h&1. 
Gelewer Charlestownstasle. Bee ttl van: 
J,.,s. UU)'H, Amajuba, 1).K. Charlf"111town. 
Kontant met bcstclling. 31/8/TK 

GROE:NTESAAD 
VAR'i GOEWEIDIENTSGE~ERTII'I

SJ:F.RDE GROEI\'TES.\AD: Chantenay 
Wortel G/6; Detroit Beet 1:>/6; Ice 
Cream WaaUemoen 8/6; Wonder en 
Tom Wataon Waatlemoen 7/6; Uonty 
Dew Spawopek 7/6; Little Oem, Lans
wltbos en Groen Hubbard Skorale 8/-; 
Mnrvel Tamaotle 30/-; Benuty and :lolar
globe 32/6 lb., 9/- ~l lb. poevry. Vol
lcdl~:e pryslys gratia van K!L'\;GO 
SAAUKWEKEBS, Posbua 107, Oudts
hoorn. 1317/T.K. 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

Chanten11y-wortels 0/·; Detroit-beet 
4/- ; l3taarslaal 17/6; Spltskopkool 8/
per pond, poavry. Verkry volledl&'t 
,..ryslya van P rem.len, P.K. Seboemans
aoek , Oudtaboorn. ~TK 

GRYS HARE 

GRl'slt\RE berate!, skil!ers ver· 
wyder, haregroel bevorder, jongvoor· 
koms wrotktr. dlt waarborg GR\:s
IL\.AR\\ONDt: R , die jongate kuna
ma.tlge wereldwonder baar· en kopvel 
voedlngamlduel u, skadeloos, kleurator
vry, 1:>/- per bottel geld met beatelllng. 
Boerl"rrowesnllddels, P osbos 421%, 
doha nnt4burr. C/l/9/49 

MEDISYNE 

Verwyder die wortel van u kwa•l 
or alekte en herstel u regmatl~;c 
errenla GESONDHEID; ons be~tklk oor 
die mlcldela en beha.ndel aile alrktea. 
6kryr, lnllgtlng gratls.-~l'f'l'f'DI'<'4-
mlddell, l 'osbull 4%72, JoluuaM~burc. 

A/l / 9/49 

MEDISYNE 

Voor u alle hoop \'an gt-ne"'"ll' lt\nl 
,·aar , en u aan die ergste onderwcrp 
akryr, dan vir oulaa<•, raAdplceg 
Die ~revrou, Boo 715159, .lohanncsbur~t. 

(Nr.l) 1/9/49 

MEUBELS 
MEUBELS. - Beter meubela teero 

>llllker pryoe. Babawatntjlee, otoot
<arretjlea, drlewlele, llnoleuma, tapyte, 
•na., oolt a ttyd In voorraad. Oeen 
o\:at.&logua. Meld waarln u belangstel. 
-VISSEB-MEUBELS, Lanaetraat ~1. 
<aapatad. 8/12/ ll 

RADIO 
LOO\V EN LOUW, die Beroemde 

U.dlo-ln«enleuro, Btulewec, PAROW, 
ftrkoop en berotel RadiO'I en Elek trteae 
roeatelle. Oerectatreerde Elektrtaltelta· 
&anoemer s. P'ooll t -843:1. 

80UT 
SOUT v1r dadellke a flewertn« In 

~oele olllkke. Bra ndwacte, om •n 
terlllte beataan te maak vr& ek u 
rrlendellke oncle reteuniDI deur vao my 
oout te beatel. llpeola le A1 80/-; 
l!neeuwlt No. l 70/-; Wit No. 2 
fKJI- per toa "'l'relaal. Boutwerke 
tnndenbeld c - aarborr . AdrN: 
1[-.lte. Ill_.. Jlllartla V•ter, POU&k 
!(o. X._ Art*4alooll, Bloemtoatetn. 

11/ 1/ TK 

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

VUL ASSEBLIEF BlEB IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) Bpk., 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B 

tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby 

ingesluit vind u die bedrag van ...... ... ....... ........... .. .. •.. .. 

vir die eerste ............ . .............. maa.nde. 

NA.AM..: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
(Naam en Adrea in Bloklettera> 

POSADRES: .... . . ........ . ...... ... ......... ....... . .....•. . ... ..•.. •..•. . 

............................................................... 

................................................................ 

······································ ··············· 

lntekengeld: 12/6 per jaar of 6/ 3 per halfjaar. 
Voeg asaeblfsl Kom~ by platteloadee tie"-· 

SUID-AFRIKA WORD 
TfRINGLAND 

'n Waarskuwing dat sonnige Suid-Afrika vlnnig besig 
is om 'n land van teringlyers te word, spreek uit syfers wat 
in die afgelope tyd deur deskundiges op hierdie gebied ver
strek is. Die siekte is besig om so 'n omvang aan te neem 
dat dit dreig om een ,·an die dringendste vraagstukke van 
die land te word. Omdat ondervoeding 'n belangrike faktor 
in die verspreiding van <lie siekte is, bring dit mee dat bier· 
die vyand hoofsaaklik op die ekonomiese terrein aangedurf 
sal moet word. 

Volgens die Sekretaris van 
Gcsondheid, dr. G. W. Gale, is 
dit hccltemal moontlik dat 'n 
kwartmiljocn mcnsc in die land 
tering in een of andcr vorm 
onder !cdc bet. E lkc dng ~>terf 
dnar SO men!>e in die l Jnie aan 
terlng, volgem1 m nr. G. E. Stent , 
~«>kretaris van die vereniging vir 
be!!tryd ing van te r ing in 'n 
lef;ing. Die jaarlilcse sterfte
syfer aan hierdic sickle is 20,000, 
en dit trcf vern! mnnlike per
sene tussen die ouderdomme 
15 en 40 jaar. 

Die hoe sterftesyfer in die 
stcde is gelykmatig versprei on
der die verskillt-nde rasse. Of 
daar 'n rassefaktor tecnwoordig 
is, kan nog nie met sekerheid 
gcse word nie. Moontlik is die 
oorsprong te vindc in die swak 
behuisingstocstande en onder-

Regering Wil 
Cowboy-Perde 

lnvoer 
I 

Ryperde van die soort wa t 
deur CO\\ boys gebruik word sal 
uit Amerilm inge\'oer word so-
1m tlie )'('gering 'n lening in 
lie V.S.t\. lmn kry, word berlg. 
Die <lot>l is om perde v ir teel
doelein<les in te \'OCr met die 
oog op gebruik in die komma n
tlo'A. Jlulle is glo taaier en "·in
niger oor lang afstande as die 
kla<; perd wat tans gebruik 
word in ons land. 

In 'n personderhoud hct dr. 
P. J. Schroeder van die Depar
te ment van Landbou, gese dat 
dit noodsaaklik is dat boere in 
die Unie meer aandag skenk 
nan perdeteelt. Mcganisasic 
van die boerdery is oorsaak dat 
daal' 'n agteruitgang in ons 
pcrdcboerdery is, maar in Ame
rika wat die mees gemegani
>ccrde Iandboubedryf het, het 
lie meeste perde-tclcrs. Slcgs 
10.8 persent van die Amerikaan
se plase is ten volle gemegani
seerd teenoor 39 per~ent waar 
uitsluitend diere gebruik word. 
Op die res word albci gebruik. 

voeding van nie-blankes. Die 
mening dat blankes gerus kan 
wees is verkeerd. Ons behoort 
die sterftesyfer wat by ons blan
kes as gevolg van die siekte 
voorkom, te vergelyk met oor
eenkomstigc inkomstegroepe in 
Europese Iande. 

Ons moet byvoorbeeld op die 
volgende feite let: Terwyl die 
sterftesyfer vir aile rasse in 
Durban 382 per 100,000 per jaar 
is, is die syfer vir blankes ~. 
IndWrs 243 en Bantoes 928. 

BEDRE IGING 

,.In Oos-Londen is die sterfte
syfer vir blankes 65 en vir nie
blankcs 931, wat die gemiddeld 
vir die verskillende rasse op 
457 slcl. In P ort Elizabeth Is die 
syfer (ook per 100,000) vir blan
kcs 80, Klcurlinge 657, Bantoes 
900 en aile ander rasse 482. 

In Londen is die sterftesyfcr 
vir alle rasse 64 per 100,000 per 
jaar en die sterftesyfer onder 
gcsinne in die inkomstegroep 
vanaf £300 tot £1,000 is tussen 
een en twee. 
Ons moet in S uid-Afrika die 

t~rnstige berlreiging begyyp wnt 
bla nkes moet ve rduur in 'n om-

Vryheidsoorlog 
Berdenk Op 
Klerksdorp 

Die Paul Krugerdag-vereni
ging van Klerksdorp gaan 10 
Oktober vanjaar vier in die te
ken van die uitbreek van d ie 
Tweede Vryhcidsoorlog 50 jaar 
gelede. 

Die verrigtlnge begin om 8-
uur in die oggend met 'n optog 
van perderuiters en motorkarre 
vanaf die Adamaykoppic tot by 
die Voortrekkermonument op 
Paul Kruger-plein, waar 'n 
godsdiens rede gehou sal word. 
Die res van die verrigtinge vind 
plaas in die Schoonspruit-saal. 
As redenaars sal onder andere 
ook optree min. J. G. Strydom, 
min. P aul Sauer en mnr. Jim 
Fouche. 

Watervermoe Van 
Unie Ondersoek 

Die Besproeiingsdeparte
ment is besig met 'n lands· 
wye opname van ons water· 
bronne. 

Dit is reeds 'n jaar aan die 
gang en 'n voltydsc personcel 
van navorsingsingcnicurs en te
kenaars is in die veld gcstoot . 

Die verslag, in die vorm van 
kaarte met vcrduidelikende 
aantekenings, sal moontlik oor 
'n jaar verskyn. 

Doe! met die opname is om 
'n grondslag te verkry vir toe
komstige beplanning vir die 
ontwikkeling van ander hulp
bronne. 

Die opnamc is deels gebasecr 
op rekords betreffende stroom
vloei, rel!nval, verdarnping, slik 
en vloede van riviere sedert die 
dae voor Unie. ·weens die wis
selvalligheid van natuurver
slcynsels is dit nou slegs moont
lilt om die rekords op landswye 
grondslag vir ontleding beskik
baar tc stel. 

Een belangrike gevolgtrck
king waartoc reeds gcraak is, 
is dat daar water vir aile ver
bruikers is indien hulle hul bc
hoeftes kan reel ooreenkom
stig die mate waartoe r lviere 
ckonomics gereguleer kan word 
met bchulp van opdammlng. 

ARl\IOEDE 

Die ~linister van Lande, mnr. 
.J. G. Strydom, bet op die kon
gres va n die Landbou-unie gese 
dat elke druppel wa te r In die 
Unic wa t na die see loop opge
gnar sal moet word indien OruJ 
'n bevolking va n 20,000,000 In 
die Unie wil opbou. Ons land sc 
waterarmoede blyk uit die feit 
dat die Zambcsi aileen net so
vee! water see toe vocr as al die 
rtvtere in die Unie tcsame, en 
dat al ons besproelingsdamme 
tesame maar iets meer as een
tiende van die water in die 
Boulderdarn in Amerika bevat. 

DURBAN SES 
MAAL ERGER 

AS LONDEN 
gewing wat besmet is met te
ring. Dit is om hierdie rede dat 
die Suid-Afrikaanse Vereniging 
vir die Bcstryding van Tcring 
gestig is het mnr. Stent ver
klaar. 

Hy het gese dat die saak dcur 
sakelui gedien kan word dcur 
die fonds tc steun, deur die 
voedingstoestand te ondersoek, 
om die wydverspreide instelling 
van regstreekse voeding van 
nrbcidskragte aan tc moedig en 
werkgewers te steun wat grctig 
is om gesondheidskemas vir hul 
eie werkncmers te stig. 

Paartjie Verbied 
Om Te Trou 

'n Paartjie is by die Randfon
teinse magistraatshof verbicd 
om in die huwclik te tree, om
dat albei die ouers van die voor
gcnome bruid in hul huwelik
sertifikaat as van gemengde ras 
beskryf is. 

Toe die me1s1e se moeder 
haar huweliksertifikant voor
gele het, het die assistent
magistraat, mnr. J. C. van der 
Walt, verklaar dat sy en haar 
eggenoot op die sertifikaat as 
van gemengde ras bcskryf word 
en dat haar dogter derhalwc 
ook van gemengde ras is. 

Kragtens die Wet op Ge
mengde Huwelike, word haar 
dogter nie toegelaat om met 'n 
blanke te trou nie. Die moeder 
het hewig beswaar gemaak, 
maar die magistraat het ge
wcier om die huwelik te vol
trek. 

Dit is die tweede geval sedcrt 
die aanname van die wet dat 
'n huwelik verbied is. 

Spesiale Howe 
Straf Swaar 

Speslale howe vir oortrcdings 
van die prysbeheer-maatreiHs 
het verlede week met hul werk
saamhcde begin. Die bcleid Is 
om swaar strawwe toe te pas op 
swartmarkbcdry\\righedc. In 
Kaapstad is boetes wat wis.~cl 

van £45 tot £2 10/- opgcll\. 
Omdat hy 'n skoonmaakmiddel 
6d. bo die vasgestclde prys vcr
koop hct, is 'n handeluar by
voorbceld met £30 bcboct. 

VERVOERDIENS 
Vir algemene karweiwerk en 
ook vervoer van meme tree in 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus 64 • - Telefoon 9.-8S511 

PAROW 

G. A. FICBARDT 
Bpk. 

HANDELAARS 
BLOEMFONTEIN 

PLUIMVEE 
Qle Be41te FJnna om ll PLUIMVEIC, 
EIEB8 ea U Mr PBOD UKTE ._ 

&e otau Ia: 

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

IIOit.EIII.a.:aJI: l ..... u UN) Jl--... 

• Hy wat in ,Die 
0 .8." adverteer is 
werd om ondersteun 
te word! 
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ONS VERVOLGVERHAAL 

DIE A VONTURE VAN KLEIN BEN 
Ja, u hct seker nog nic daar

aan gedink dat daar maar nog 
net drie maandc oor is voordat 
ons na die Voortrckkermonu
mentsonthulling gaan nic, nie 
waar nie? En hoc kort is die 
tyd nie vir die rcuseorgani
sasie-werk wat nog voorl~ nic? 
Hierondcr volg 'n paar wenke 
wat u kan volg, wat baie sal 
help om onnodige werk uit 
tc skakel: 

DEUR H. S. VAN BLERK 
HOOFSTUK VI 

Sussie se ogles is nou so 
groot soos pierings. Sy lyk net 
soos 'n hasl'c wat gereed is om 
met die gcringste geluidjic, te 
Jaat spaander. Maar haar 
handjie rus vertroulik en ste
wig in haar groot boetic se 
hand. Sy kylt nie na die huisie 
nic. Sy ltyk na hom. 

Op ccns vcrstyf klein Ben. 'n 
Man hct tot Jangs die huisie 
bcwccg. Bly klop sy hartjic 
toe dlt vir hom lyk of dit een 
van die vlugteling-omies is wat 
nou by hulle woon. Maar toe 
skrik hy baie groot. Die man 
het na bulle gedraai en klein 
Ben sien sy hele gesig. Outo
matics koes hy agter die bos In 
en trek vir Sussie plat langs 
hom. \Vant die man kan bulle 
sekerlik sien, dink hy. En die 
man is die spcurder wat die 
mdrc gesit en slaap het toe hy 
hullc so Jaat skrik het langs 
die muur in die sonnetjic. 

Nou klop Bennie se hartjie 
soos hy nog nooit geklop het 
nic. So bang en benoud soos 
hy nou is, sal by seker noolt 
weer word nie. ,Is dit ' n moor
dcnaar?'' vra Sussie en haar 
gesig vertrek sommer, gereed 
om tc grens. 

,.Jy mocnie nou huil nie, Sus
sic, want dan vang die speur
dcrs ons en stop ons in die 
pick-mic-up," waarsku klein 
Ben. 

Hy is nog heeltemal dom en 
wcct regtig nie wat om nou te 
docn nic. Vaag wonder hy wat 
die ou slaperige speurder eint
lik hicr by bulle boshuisie kom 
sock. Toe bcsluit by dat bulle 
dadclik huistoe moet gaan en 
vir sy pappie moet gaan vertel 
dat die speurders al weer hulle 
boshuisic ook wil kom vat. 

Want sy pappie-hulle sal nic 
weer vir die speurders wcg
hardloop nic. Hy het mos self 
die scs gcwerc gcsien wat hullc 
een nand in die huis skoonge
maak en olie gegee het. Nee-a 
sy pappie en die ander omief 
sal die ou speurders die keer 
laat hardloop. En miskicn nog 
vir oom Jannie ook. En dan 
sal bulle sicn waar by met sy 
bakl~icry kom! 

Maar toe val dit hom by dat 
sy pappic vrocg die oggend al 
van die huis af weg is. En sy 
papplc hct sweerlik die kar ge
bruik wat hulle hier wegsteek. 
En as hy terugkom, sal hy rcg
uit hierhcen ry en die kar weer 
kom bCrc. En sy pappie sal 
kom en niks weet van die 
spcurdcrs nie en nie eers 'n 
gewecr by hom he nie. En ... 
Aan die res wou klein Ben 
maar nic dink nie. 

Nog twee ander speurders 
het langs die eerste kom staan 
en klein Ben het hulle dadelik 
herkcn as die ander speurders 
wat hy saam met die eerste 
ccn, die oggend so die loef af
gcstcek hct. E~ vir bulle is hy 
tog nlc so vrceslik bang nie. 

Hy en Sussie het net gewag 
totdat hulle weer verdwyn en 
toe hct hulle opgestaan en bale 

BRIEWE-KOLOM 
As gevolg van drukke 

werksaamhede moes die 
Eriewe-kolom oorstaan t()t 
aanRtnande week. 

verslgtig die terugtog in die 
rule bosse aanvaar. Klein Ben 
se plan is dan ook reeds klaar 
uitgewerk. 

Hy redeneer so: D ie speur
ders wag vir sy pappie by die 
huisie om hom daar te vang as 
hy die kar wil here. En nou is 
sy plan om daar 'Waar die plan
tasiepaadjie begin, net voordat 
'n mens tussen die borne in
draa!, vir sy pappie te wag. 

En as sy pappie kom, sal hy 
hom voorstaan, en vir hom s6 
Jat die speurders vir hom by 
lie hulsle wag. Dan kan sy 
pappie en die ander omies bulle 
;cwere gaan haal en bulle vang 
~n bulle arms aanmekaar vas
:>ind soos bulle, die speurders, 
met die ander omies gemaak 
tet wat hulle gevang bet. 

Hy en sy sussie het gcloop 
.ot waar die paadjie tussen die 
)Ome indraai. Dit was nou al 
aat want hulle moes 'n bale 

vcr ent geloop het. Dit het 
)Ok koelerig geword en toe 
bulle 'n rukkie gesit het, het 
3ussie begin kla dat sy koud 
kry. Klein Ben bet sy baadjic 
litgetrek en vir haar gegee om 
l.tln te trek. Hy bet haar ook 
tcrtel dat hulle hier moet wag 
;,m bulle pappie te waarsku an
lers ry by in die spcurdcrs sc 
tande vas en word doodgeskict. 
!lln dit wil sy tog nie he nie. 

Maar sy pappie het nie gou 
ICkom nie. Dit het naderhand 
\I regtig Jaat geword. Die son 
ltct al onder gcgaan en nog hct 
3Y papple nie gekom nic. 

,Bennie, ek word bang", hct 
Sussie in 'n baie klein stemmc
.jic gcse. 

En dit is presies net hoe 
1dein Ben gevoel bet. Maar hy 
hct darem moedig berispe. ,Ons 
noet nie bang wees nie, Sussic, 
:ms pappie is dan 'n stormjacr." 

Maar by het bale bang bc
Iin word. Dit het nou skemer 
gcword en hy was so bang sy 
pappie kom dalk nic terug nic. 
En s6 nou maar net hullc twcc 
noct aileen in die donker deur 
Jic bos loop? Hy sal mos nooit 
lie pad kry nie. Hy het begin 
Jink aan die storie wat sy 
mammie hom vertel het van 
Jie twee weeskindertjies wat in 
Jie bos verdwaal het en hoc 
hulle toe dood is van honger 
'n hoe die vocltjies hulle met 
olare toegemaak het. En nou 
hct hy ook begin koud kry -
Jommer bale koud kry. 

nic sc pappie het vir Sussic 
styf in sy arms en troos haar 
tcrwyl sy nog onbehccrsd huil. 
Maar klein Ben is alrccds oor 
sy cerste trane. Sy pappic vra 
hom nou uit; en hy vertel allcs 
omtrent die dag toe hullc nic 
huis ontdek bet, hoe hulle nic 
daarvan wou praat nic omdat 
sy pappie bulle nQg nlks van 
die huisie vertel hct nfc. Maar 
dat hulle elke dag na die huisic 
gcgaan het en · vandag die 
spcurders daar gckry hct en 
toe besluit het om hullc pappie 
voor te staan en tc waarsltu 
sodat die spcurdcrs nie vfr hom 
en die andcr omies kon vang 
nic. 

Sy pappie bet nie dadelik 
lets gcse nie. Maar na 'n ruk
kie vra by aan die ander omic. 
,Gicl, wens jy nie jy het al so 
'n flukse seun en dogter nie?" 

En die ander omie was net 
so bly vir wat hulle gedocn hct. 

Hullc bet toe maar met 'n 
ander draai direk huistoc gcry; 
want klein Ben se pappic hct 

(vervolg in kol. 5) 

1 OFFISIERE: Sien on-
middellik toe dat al u Boerc
jeug-lede 'n vormpic In die 
hande kry, invul as hul saam
gaan, en dadelik pos. U !{an 
help deur al die vormpies tc 
kollekteer en gesamentlilc ann 
ons pos VOOR 15 September, so
dat dit Boerejeughoofkwartier 
nie later as 20 September be
reik nie. 

2. Same! sovcel geld in deur 
middel van funksies sodat !cdc 
wat nie a! die reisgeld en laer· 
fooic kan betaal nie, gehclp kar. 
word. Gebied A se of!isier<' 
kan hlerdie geld inbetaal b) 
Gcbicdshoofkwartier Posbm 
1411, Kaapstad. Meld cgtcr dal 
die geld vir die ,.16-DESEM 
BER-FONDS" is. Hierdie gclc! 

DRING EN DE OPROEP 
Sal Boerejeug-offisicrt> ~>n lede, asook van ons ouers wat 

SAA!\1 1\[ET DIE BOEREJEUG na. die Voortrekker-monument
onthulling gaan asseblief dadelil( hierdie vonnpie invul E'n nan 
on!l pos? ludien u meer vormpies benodig, sal ons bly WI'I'H a'! 

u onmidde1lik met BOEftEJEUO-HOOFKWARTIER, POSBUS 
S<l'71, KAAPSTAD, in verbimling sal tree sodat ons meer vormpies 
aan u kan pos. Ons het hierdi~ besonderhede nodig VOOR OF 
OP 20 SEPTE:\ffiER. 

Die reiskoste na die fees sal ONGEVEER as volg wees: 

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

Lede onder 16 Saar - ts Os. Od. (Vanaf Kaapstad). 

(Reisl<oste soos h it>rbo gemeld is almal RETOER). 

LAERFOOIE: t1 lOs. Od. per kop. 

Die laer duur van 12 Desember tot 18 Descmber. 

Die Stafhoof, 

Boerejeughoofkwartier, 

Posbus St7I, 

KAAPSTAD. 

\\'aarde Hcer, 

Ek is van voornemt" om &aa m met die BOEREJEUG na. die 

Voortrekkermonument-onthulling te gaan teen die einde van die 

jaar. Hieronder viml u \'crtll're besonderhede. 

(SKIWF ASSEBLIEl' IN BLOKLETTERS) 

NAMI: 

VOLLEDIGE AD RES: .............................................................. . 

.................................................................. RA..VG: .................. .. 

OUDERD0:\1: ........................... OESLAG: ............................... .. 

Maar toe sien hy 'n yslike gc
vaarte in die skemer aankom. 
Hy skrik hom boeglam. Sussic 
klou aan sy arm vas en wil net 
skree. Maar by se: ,Dit is 
pappie met die kar." En hy 
spring ook op en keer die sta
digbewegende kar voor. 

tog REIS U PER TREIN SAA:\1 MET DIE BOEREJEUG? ,Pappic! Pappie! Hou 
stil!" skree hy angstig. 

Sy papple hou stil. ,.My he
mel, Bennie, my kind!" sc sy 
pappic verras. ,Wat sock jy 
hicr?" 

,Pappie die bos is vol spcur
ders en hulle wil Pappic vang." 
H y sukkel om te praat want by 
bewe; en noudat die gcvaar 
verby is, wil die trane net kom. 
Sussie kom ook nou by, maar 
sy grens onkecrbaar. 

Hulle pappie maak die motor 
oop en hulle klim in. Daarna 
draai hulle kortom, en ry terug 
in die rigting van die stad. 

Die andcr omie bestuur. Ben-

(Ja of Nee) 

OP WATTER STASIE SAL U OPKLIM? ................................... . 
(Tye van treine en vcrdcrc besonderhcde insake die trcinrcis 

word later bckendgemaak) . 

BRING U VAN U VRIENDE . WAT NIE-LEDE VAN DIE 

BOEREJEUG IS, SA,\:\1? .......................... (lndien ,JA, stuur 

&!'.l>Cbllef <lieselfde bcsonderhcde l\oos hierbo uiteengt>!lit, op 'n 

aparte \'Cl papicr saam ml't hit>rdit> \'Orropie wat u inge\'ul het. 

Gebruil{ asseblief 'n aparte \·el ,-ir elke vriend.) 

Sal OFFISIERE asseblief toesien dat lede wat nie die blaadjie 
te lees kry nie, ool{ bi('lrdic lx'sondcrhede kry en 'n vormpil' invul? 
Laat ons almal saamwl'rk, Boer('ljeug, om van hierdic onderne
ning 'n groot sukses te ml\ak. 

\..... 

word aileen gebruik om u af
deling se Jede te help. 

3. Volg die instruksies, soos 
uitecngesit in 'n omsendbrief 
wat u eersdnags sal bereik, 
noukeurig na. 

4. Reageer onmiddellik op 
enige Bevel of kcnnlsgewing 
wat aan u gestuur o! in DIE 
BOEREJEUG geplnas word. 
Indien u te lank wag veroor
saak dit onnodlge vertraging en 
dit hou a! die ander organh 
sasie-werk agter. 

5. Skryf onmiddelllk aan 
Boerejeughoofkwartier, Posbus 
3471, Kaapstad indien u enige 
kennisgewing nie duidelik gc
noeg vind nie. Moenlc versuim 
om te vra indien u duidelikheid 
oor een of ander punt wll weet. 

6. Skryf aan DIE BOERE
JEUG-REDAKS:p::, POSBUS 
3471, KAAPSTAD en vcrtel 
watter rei.i!ings u afdelings tref. 

7. Lede wat die uniform wil 
aankoop moct nangemoedig 
word om dit dadelik te bestel 
van Boerejeughoofkwartier. 

8. Docn gerecld huisbesoek 
en moedig die ouers nan om 
hulle kindcrs sanm met DIE 
BOEREJEUG te laat gnnn. 

9. Rig u man:,knppe af so
dat elkeen in staat is om vlag 
te hys en te stryk. Sorg dat 
alma! goeic kennls dra van 
paradewerk. 

VERJAARDAG- • 
KETTING 

Hierdie maats het gt>durende 
llie afgelope wrl'k Yt>rjaar. 
Ons wens bulle van "liarte 
geluk. 

SEPTE:\IBER 

8 Maria Fouric, Luckhoff, 
o.v.s. 

Esias van Rooycn, Stellen
bosch. 

Etienne von Weilligh, 
Paarl. 

9 Anita Hugo, Frnnschhoek. 
10 Jacobus van Zyl, Paarl. 

Stefanus Koekemoer, La 
Motte, K.P. 

Magdalena van Niekerk, 
Middclburg, Tv!. 

11 Yvonne Ekstccn, Fransch
hoek. 

12 Giliomcc van Rcnsb'urg, 
Frankfort, O.V.S. 

Roelfie van dcr Mcrwe, 
Slabberts, O.V.S. 

j, H. Sohnge, Stcllcnbosch. 
Theunis Swanepocl, Paarl. 

14 Pierre Theron, Sutherland. 
15 Johanna Landman, 

Humansdorp. 

(vervolg van kol. 3) 

gese bulle moct gou maak want 
sy mammic stann seker 'n 
vreeslike onrus uit omdat haar 
kinders nie tuis is nic. 

Die volgendc dag het hulle 
toe maar weggctrck van die 
huis tussen die bome en weer 
·ewers in die slad kom bly. 
Hicroor was klein Ben bale 
spyt. Maar vera! het dit hom 
teleurgestel omdat sy pappie
hulle nie die speurders daar 
gaan wegboendcr hct nic. Hy 
bet daaroor met sy pappic ge
praat; maar sy pnppic het net 
gese: ,.\Vag tot jy groter is, 
my dapper seun, dan sal jy ver
staan." 

(Word vervolg) 
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Partypolitiek Gaan S. W .A. STALIN SE. MOLLE 
NOG STIL ONDANKS 

TROEPE-VERTOON Uitmekaar Skeur · 
Dat die V erenigde Pat-ty van elke moontlike 

verskilpuntjie geln·uik sal maak om tweedrag 
in Suidwes-Afrika te saai met die oog op 'n 
stemme-oes in die verkiesing van ses lcde vir die 
Unie-volksraad aanstaande jaar, kan afgelei word 
uit 'n berig in die Cape Times waarin oor die 
kanse van die Verenigde Party u itgewei word. 

. . 

V.P. Lek Lippe 
Af Selfs Vir 

Godsdienstige 
Verskille 

Selfs die godsdiens sal nie }mite rekening gelaat word nie. 

,Die Kominform wou he dat clie Joego-Slawiese volk 
teen me Ieiding van TitO" in opstand moes kom, maar bulle 
het net die teenoorgestelde bereik. Hulle het die eenheid 
van die volk en sy leiers stewig gemaall:. So 'n groot mis· 
lukking het bulle woedend gemaak en bulle daartoe gelei 
om ons te dreig." Dit is die real{sie van Mosja Pijade, lid 
van die Joego-Siawiese Kommunistiese Party, op die Rns
siese ,nota" aan sy land en op die :Russiese troepesame· 
trekkings op die grens. 

Dit is duidelik dat partypolitiek nie net diep skeure in die bevolking 
van Suidwes sal nalaat nie, maar hom ook sal laat geld ten opsigte van die 
betrekkinge tussen die twee gebiede. 

Die Russiese .,nota" bcskul
dig die regering van Maarskalk 
Tito van vyandige gesindheid 
teenoor die Sowjet-Unie en van 
.,konkelwerk" met die Weste. 
Die .,nota" is opgcvolg deur 
Russiese divisies wat op die 
grense saamgctrek is. Die Rus
se probeer 'n .,vyfde kolonne" 
teen Tito in Joego-SlawH~ 

organiseer. Hierdie ,;vyfde 

kolonne" moet dan 'n .,insident" 
veroorsaak wat aanleiding kan 
wees vir die Russiese troepe op 
die grens om op te ruk teen 
Tito en sy bewind omver te 
werp. Die berig meld dat die kanse die invoerbeheer vind geen on

vir d ie Verenigde Party baie dersteuning ver al by die Duit
gunstig lyk, aangesien dit wil sers nie, wat graag wil help om 
voorkom of die Herenigde Par- Duitsland se uitvoer herstel te 
ty hom deerlik misgis bet toe· kry. 
by gemeen bet dat die meerder- ,,Daar word ook tot 'n mate 
heid van die ses setels nasio- staat gemaak op die feit dat 
naal sal wees. 'n Duitse onder- tweederdes van die Duitse 
steuner van die V.P. meen dat bevolking van 5,000 Rooms
laasgenoemde vier en miskien katolieke is wat vyandigge
vyf setels sal kan wen. sind is jeens die Ieerstellings 

Die korrespondent verklaar van die Nederduits Gerefor
dat waarnemers van mening meerde Kerk. 
is dat die Verenigde Party 
,.'n slinkse set uitgevoer het" 
deur met 'n beleid van Suid
wes eerste na die kiesers te 
kom. 
Daar is 'n st-vk plaasllke ge

voel van patriotisme en trots, 
en die Duitsers, aldus die kor
respondent, sal net so gou as 
enige ander groep wees om 
kwaad te word vir enige poging 
om die gebied as 'n aanha~gsel 
van die Unie te beskou. 

LIEFS DUITSLAND 

'n Ander gunstige aspek vir 
die Verenigde Party is die eko
nomiese kwessie. Die Unie se 
ekonomiese moeilikhede het 
hom nie juis aanbeveel by die 
bevolking van Suidwes nie, en 

Onmoontlik 
Te Regeer 

Se Dr. Steyn 
Die.ening dat die grond

wetlike en ekonom iese toestand 
van die Unie aileen op 'n breer 
grondslag as die huidige party
politieke ''erdeling opgelos kan 
word, is vcrlede week deur dr. 
Colin Steyn in Durban uitge
spreek. Waarnemers sien sy 
uitlating aan as 'n wenk vir 'n 
koalisie. Dr. Steyn het gese dat 
tensy die een of ander besten
dige vorm van regering in Suid
Afrika ontwikkel kan word, be
staan daar weinig hoop dat 
daar weer vertroue in die land 
sal kom. Hoewel hy meen dat 
die regering se krag aan af
neem is, vrees hy dat daar in 
die Unie altyd twee sterk blok
ke teenoor mekaar sal staan 
wat geen regering, ongea,g wie 
dit is, in staat sal stel om die 
land behoorlik te regeer nie. 

,KLEIN DINGETJIES" 

.,Selfs klein · dingetjies soos 
die dranklisensie-wette van die 
Unie, so word gevoel, sal mee
help om die stem-slinger te 
swaai." 

Bostaande verkenning van 
die politieke terrein met die 
oog op die aanstaande veld
slag tussen die twee partye, gee 
'n treffende aanduiding van die 
verwoestende werk van die 
partypolitiek wat selfs nie eens 
.,klein dingetjies" soos drank
reelings buite rekening laat in 
sy totale oorlog - om nie eens 
te praat van groot dinge soos 
die godsdiens nie. Elke naat in 
die volkslewe, h oe s tewig of 
versteek ook al, word deur die 
partypolitiek onder die ver
grootglas gebring in sy poging 
om volklid van volkslid te 
"skeur. 

TWEED RAG 

Die parlementere konstitusie 
vereis nou eenmaal dat die volk 
in twee teenoor mekaar vegten
de groepe verdeel moet word. 
As die politieke eenheid va.n die 
volk te stewig is om so 'n bur
geroor log moontlik te mask, 
dan sal daar desnoods gegryp 
word na godsdienstige leerstel
lings en , klein dlngetjies" om 
skeuring en tweedrag in die 
volk te bewerkstellig - en dit 
alles net om 'n ver-'luderde, u it
heemse stelsel werkbaar te 
maak! 

Terwyl alma! - soos selfs in 
die parlement gcqlyk het - 'n 
nouer samewerking tussen 
Suidwes en die Unie begeer, lek 
een party nou a! sy Iippe af in 
die vooruitsig dat hy stemme 
sal kan slaan uit die Duitsers 
se begeerte om Hewer nouer 
met Duitsland saam te werk -
juis een van die redes waarom 

0.8.-DAG FUNKSIE! 
Saterdag 17 September 1949 

om 

7-uur nm. op die plaas van 

Komdt. C. P. J. du Toit, Houtbaai, Malanstasie. 

AANDETE EN BRAAIVLEIS. 

TOESPRAAK: W. R. LAUBSCHER. 

Alle offisiere en Brandwagte van omliggende 
kommando's word uitgenooi om mee te doen. 

Opbrengste gaan vir O.B.-dag Fondse. 

hierdie selde party Duitsers tien 
jaar gelede gelnterneer en later 
gedeporteer bet! Vandag kan 
hierdie hooding weer aange
moedig word omdat dit 'n paar 
stemme kan br ing! 

Tot dusver het die taktiek nog 
nie geslaag nie en die ,.senu
wee-oorlog" tussen' Tito en 
Stalin bet 'n dooiepunt bereik. 

VOORTRE.KKE.RFE'ES 

Intussen hou die ministers van 
buitelandse sake van die Wes
terse land die situasie deeglik 
dop en daar is selfs sprake van 
'n geheime hulpooreenkoms 
tussen Brittanje en J oego
Slawie. 

(vervolg van bl. 1 kol. 5) 
die monument geweer moes 
word weens die politieke of 
amptelike kleur wat by met 
hom sou meebring, dan is dit 
'n onreg aan sy nagedagtenis 
dat nie net die Eerste Minister 
van vandag kan doen wat hom 
indertyd ontse was nie, maar 
dat selfs d ie Ieier van d ie op
posisie die plek kan gaan vol
staan wat aan hom as groot 
Afrikaner geweier Is. 

WAT GAAN VOLG? 

Die hoeksteenlegging van 
1938 het ons volk nie net op
nuut besiel in sy roeping nie, 
maar het hom ook sy waarag
tige eenheid bokant kunsmatige 
partyverdeeldheid laat ontdek. 

Maar wat belowe 1949? Die 
eenheid wat clli.lir sal .b eers, is 
die wat gevind wor d op 'n tuin
party van die Goewerneur
generaal, waar k ollegas van 
teenoorgestelde paztye glasies 
kllnk om die volgende dag me
kaar weer met partypolit ieke 
modder te betake!. Geen mag
tige eenheidsdrang uit 'n h er
ontdekking van ons broeder
sk ap kan uit hierdie fees ge
bore word n ie, geen gelofte om 
meka.ar se h ande nimmer te 
laat los nie. In teendeel. Op 
die gelofte van 16 Desember 
sal weer volg die ,gebruiklike 
mosie van wantroue" op 16 
Januarie. 

HONGER 

In plaas van die 
volksbewuswording van 
wat opgebeur het na die idcale 
wat die Voortrekkers as erfenis 
nagelaat het, sal die nageslag 
van hierdie vryheidshelde gees
tclik leeg en honger terugkeer 
om die pad van partypolitiekc 
verwarring verder te bewandel 
en saam met die• politiekc par
tye op die ,.pad van Suid
Afrika" te kla oor die .,onge
lukkige volksverdeeldheid" -
tensy die r egering die voor
beeld van genl. Hertzog volg en 
d ie fees in die hande laat van 
die volk. En aangesien die pro
gram nog nie aangekondi,g is 
nie, kan die verkeerde bedoe
lings nog betyds gewysig word. 
Dit is geen kwessie van diskri
minasie teen die Engelsspre
kendes nie. Die Voortrekkers 
bet 'n boodsk ap om te oorhan

DAG SAL KOM 

Maar die dag sal kom wan
neer die Engclssprekendes in 
ons midde, so dan nie hul kin
ders, saam met ons sal optrek 
na Monumentkoppie om daar 
in ,gees van die Groot Trek 
hulde te bring aan die manne 
wat ons beseil het om die pad 
van Suid-Afrika enduit te be
wandel, wanneer 'n vrye en 
groot Suid-Afrika sy leiersplek 
sal inneem in die sclfstandige 
ontwikkeling van hierdie vaste
land. 

Dit was mos ook wat min. 
Havenga beklemtoon bet toe by 
in verband met die Suid-Afri
kaanse burgerskap gepraat bet 
van die pad wat die Afrikaner 
nog altyd mocs loop waar op 
die ander eers later gevolg bet. 

Daarom kan ons ons nie op 
L6 Desember laat bind aan die
gene wat nog op die pad van 
Brittanje staan om sodoende 
saam met bulle agtcr gehou te 
word nie. 

E.uropa Nog 
Sonder Du its/and 

Die Europese Raad sien nog 
nie kans om te gesels oor die 
voorstel dat Duitsland uitge
nooi moet word om sitting op die 
liggaam te he nie, en dit is 
uitgestel tot aanstaande jaar se 
sitting. 

Soos 'Onlangs berig het Win
ston Churchill 'n vurige pleidooi 
gelewer vir die insluiting van 
Duitsland as lid omdat sender 
Duitsland daar feitlik geen 
sprake van 'n Europa kan wees1 
nic. 

Hy het gese dat dit miskien 
sal blyk daat aanstaande jaar 
te laat sal wces om nog te red 
wat gered kan word en dat dit 
miskien nodig sal wees om 'n 
buitegewone sitting te hou oor 
Duitsland. Dit is egter hoogs 
twyfelagtig of so 'n sitting gehou 
sal word. 

SKENK 

MERINO- en KARAKOEL WOL 
\ 

0 

VIr 

DU ITSLAND 

Hierdie vrou(ms en kiuders is besig om met wol van Suid
Afrika tc brei. 

dig aan . hul nageslag, en wei 
met veel meer reg as wat die 
Br itse koning 'n boodska p oor
handig bet aan die Engelsspre- • 
kendes van Suid-Afrika - ook 
met staatsgeld. e U wolgcskenk sal nie net klere en k omberse beteken nie, maar 

oo), werk vir duisende arme bannelinge. 

I ,.DIE O.B." woro gedruk deur Pro 
Eccleala-Drukkery Beperk, Stellen· 
bosch, vir dte etenaa.rs en uttgewers: 
VOORSLAG (Edma.) Beperk, Groote 
Kerkgebou 703. Poabua HU, 
Kerkpleln, Ka.a.pstad. 

e Merinowol is noodsaaklik om Kar!)koelwol doeltreffend te 
verwerk. 

Merk u wol 

D A H A 

D A H A en stuur dit na u eie 
stel 9ns daarvan in kennis. 

HOOPSTRAAT 105B 

makelaar en 

KAAPSTAD 




