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NUWE BEGRIPPE 
NODIG VIR 'N 

""" NUWE WERELD 
Die Ossewabrandwag glo nie aan die leiers en stelsels 

van die verlede wat die huidige chaos veroorsaak het nie. 
Die nuwe wereld wat moet ''olg op die uininding van die 
atoombom vereis volke wat as eenhede optree in gemeenskap 
met familievoike. Dit gee aan die Afrikanervolk en die 
Ossewabrandwag 'n spesifieke taak ten opslgte van Afrika, 
bet genl. W. R. Laubscher, voorligtingsoffisier, \'erlede 
Saterdagaand op Wellington gese. 

Saterdagaand teen skemer 
bet die. Iede van Wellington se 
O.B.-kommando op Houtbaai, 
die plaas van kommandant 
Chrlstiaan du Toit, gesellig by
een gekom om saam die aand
ete te nuttig en saam te !ulster 
na die boodskap wat Voorlig
tlngsoffisler genl. W. R. Laub
scher gebrlng hct. 

Komdt. du Tolt bet alma! 
welkom geheet en die O.B.'s van 
sy kommando geluk gewens dat 
bulle nie in die ontblndingspro
ses wat Afrikaners uiteen
skeur, meegevoer Is ole. 

Genl. C. Pretorlus van die 
Paarl bet die groete van sy 
kommando oorgebrlng. Spr. is 
nou meer as oolt tevore oortuig 
van die suiwerheld van die 
O.B.-gedagte. As ons nie beset 
dat die partystelsel uitgedlen Is 
ole, is ona gedoem. As voor
beeld van die saambindende 
krag van die Ossewabrandwag 
bet spr. die felt genoem dat dit 
die cnigste &ebied verskaf 
waarop die Paarl en Welling
ton as gclykwaardige broers op
trce. Voorts beet spr. vir genl. 
Laubscher welkom wat 'n week 
se siekte ten spyt, oorgekom 
bet om as verpersoonliklng van 
die agressiwitelt van die O.B., 
die Wellingtonse kommando 
met nuwe ywer te beslel. 

U06 INOESAMEL 

Genl. Laubscher het Welling
ton gelukgewens met die mooi 
bedrag van £105 wat ingesamel 
is. Spr. meen dat dit passend 
is om by gcleentheid van die 
O.B. se elfde verjaardag te wys 
op daardie cienskappe van die 

O.B. wat verhoeq bet dat die 
mokerhoue wat dft in sy vcel
bewoe bestaan verduur bet, uit
klophoue geword bet. Die ge
slag wat nou fanatics in die 
O.B. glo, is gebore gedurende 
Wereldoorlog I wat gevoer is 
om ,,aile oorloe te beiHndlg" 
maar inteendeel Wereldoorlog 
II gebaar bet wat weer op sy 
beurt ,die tirannie" vir goed 
moes verdelg, dog die grootste 
tiran van aile tye, Josef Stalin, 
op die voorgrond gestoot bet. 
Die O.B. glo dus nle in die 
leiers en die stelsels ,·an die 
verlede wat die chaos van van
dag ten gevolge gehad bet ole. 
Vir ons is die verkiesings en 
partybedelings dinge van ver
bygaande aard, omdat ons glo 
dat die O.B. 'n nuwe wereld sal 
bou. 

ATOOliBO)I EN O.B. 

Soos die uitvinding '\'an bus~ 
kruit die ou stadstate laat ver
brokkel bet, so sal die atoom
bom nasionale state as genoeg
same entiteite omver werp. Nou 
ttroepeer volkefamllies in vas
telandsblokke bymekaar. Die 
huidige wereldtoestande vereis 
dat elke vo!k as 'n eenbeld 
moet optree en hom skakel by 
sy volkefamilie. 

Die partystelsel wat 'n volk 
kunsmatig verdeeld hou, is 
dus uitgedien in die atoom
ceu. 
'n Mens kan dus tereg se 

dat die ankers van ons Volks
bcwegin,g diepgeworteld is ole 
alleen in ons volksgeskiedenis 
nie, maar ook in die tydvak 
(Vervolg in volgende kolom) 

Sterlinggebied Laat 
Homself Bloedlaat 

E.n Hoop Vir Beste 
Nadat kragte vir die afgelope maande al aan die wet·k was om Enge

land tot devaluasie van sy pond te beweeg en die Britse regeriug die indru'• 
probeer skep bet dat by viervoel voor so 'n geheurlikhcid vasstcek, is oor 
die naweek aangekondig dat sowcl Brittanjc as Suid-Afrika, Australic, 
Indie, Ierlaud, Egipte, Noorwee, Denemarke en lerael met dcrtig persent 
gedevalucer bet ten opsigte van dollars en goud. In plaas van die 4.03 
dollar wat die pond voorbeen werd was, sal hy nou maar 2.8 dollar werd 
wees. Dit beteken dat Suid-Afrika vir al sy invocre van uit Amcrika ez1 
Kanada nagenoeg ecn-derde mcer sal betaal, tcrwyl pryse van goedcre uit 
Engelaud min of meer onveranderd sal bly - voorlopig. Goud wat na 
die sterling-lande uitgevoer word, sal van £8 12s. 3d. tot £12 lOs. styg. 

Hoewel nou al vaarestel kan 
word in watter mate die uit
werking van die devaluasie hom 
in sekere opslgte sal laat geld, 
is daar soveel onsekere faktore 
dat blerdle drastlese maatreel 
min of meer die vorm aanneem 
van 'n mlddeleeuse bloedlatlng 
by 'n tandarts - die pasient 

(Vervolg van vorlge kolom) 

waarin ons lecf. Die uiteindeli
ke taa.k van die O.B. sal wees 
om toe te slen dat Afrika ver
westers word en sy ontsaglike 
natuorbronne inwerp agter die 
Weste In sy stryd teen die 
Ooste. Daarom is dit pateties 
om te slen hoc die cncrgle van 
ons volk afgclcl word van sy 
hlstorleso roeplng In die nletige 
bane van partypolltleke twiste. 
Ons ploetert In verydellog met 
oergens 'n ultkomkans na na
sionale verwesenliklng ole, so
lank ons blind volhard met die 
partystelsel 

LEWENDE MONUMENT 

hoop maar dat by beter sal voel 
daarna. 

Van uit Suid-Afrika se stand
punt word gehoop dat dit gro
ter beleggings tewccg sal bring 
wat saam met die verhoogde 
inkome uit goud - ongeveer 
£40 miljoen - sal help om ons 
ongunstige betalingsbalans ult 
te wis. Die goudnywcrheid is 
dan ook die mees begunstlgde 
in die nuwe toestand en aan
dele-spekulateurs sal, naas die 
staat met sy inkomste-bclasting, 
waarskynlik die grootste oes in
same!. Aan die ander kant sal 
duurder betaal moet word vir 
masjinerie vir die nuwe mync 
in die Vrystaat. 

Onder die goederc wat 
duurder sal word is Ameri
kaanse motors en plaasmasji
ncrie, petrol en ook brood, 
veral ~t brood. 
Die algemene uitwerking vir 

die gewone man sal wees dat 
die lewenskoste of nog verder 
sal styg, Of vir geruime tyd In 
elk geval nie sal daal nie -
'n neigiog wat op die punt ge
staan bet om te ontwikkel. 
Die vraag is egter of die uitge-

puttc beursc van die gesinne op 
die duur, ten spyte van 'n tyde
likc verhoglng in lewenskoste, 
nic tog maar die pryspeil om
laag sal dwing weens 'n ge
dwon,ge verlaging van die le
wenspeil nlc. 

Gaping Groter 
Die gaping tussen die Britse 

In- en uitvocr bet gedurende 
September weer aansienlik ge
rek. Dit is £18,200,000 meer as 
wat dit In Julie was. 

Die samesprekings verlede 
week tusscn England, Amerika 
en Kanada het juis gcgaan oor 
die tocstopping van bierdie 
gaping., 

:Misdatle van onsedelikbeid en 
aanranding moet toegeskryf 
word aan die vcrtoon van naakt
hcld In tydskrlfte en koerante, 
bet eerw. H. P. Junod verlede 
week op 'n konferensie van 
vrouc vcrklaar. Hy het gese 
dat naaktheld in die koerante 
algemcen is en dat die uit
tarting gans te groot Is. 

Ten slotte bet genl. Laubscher '+++++U++t+t+++ot+U++++O 1 o++•+•U+O o OUU+f tU 
verwys na ons binnelandse I ~ 
aangeleenthede in die jare QPTJMISME . 
1938-l!K9. Dia nog net die 
O.B. dat volhard op die pad van 
Suid-Atrlka sooa aangedui deur 
die oplcwlng tydens die Osse
watrek. Toe bet ons opgeruk 
na Monumentkopple om harts
togtelike bulde te bring aan die 
ontslape draers van die Afri
kaanse vryheidsvlam; nou gaan 
ons alllg kouc ccr bcwys aan 
veeboer-pionlers. Toe was ons 
trots op die Boerevolk; nou is 
ons Suid-Afrikaners. Die O.B. 
moet brandwag staan sodat 
eertydse rcpublikelne nlc 
mlsklcn handhawers van die 
Britsc konncksle word nie. ,Die 
~rrootste monument vir die 
Voortrekkers is in 1938 opge
rig toe die Ossewabrandwag in 
die lewe geroep Is. Laat ons 
kamcraadskap ons saambind 
en voorstu om ons historiese 
taak to volbrlng," het spr. be
sluit. 

Devaluasie 'n Wanhoopsdaad: 
Speel In Stalin Se Bande 

Boewel van Britl!le kant aan
gekondig Is dat die beslult om 
te devalueer geneem is voor die 
konferenaie tussen Amerika, 
Engeland en Kanada tleo dae 
gelede, Is dit 'n felt dat die stap 
gedoen Is op aandranc van 
Amerlka wat aan Brittanje die 
altematief gestel bet om bf 
goedkoper produkte te lewer bf 
sy geldwaarde te vermlnder. 
Die enlgste voordeel wat Brit
tanje hoop om ult devaluasle 

. te bebaal, is 'n moontlike groter 
af!l\ ~t In dollar-lande - en na
tuur• 'lk nou ook 'n groter afset 
In st erlioglande as gevolg van 
1ie cesamentllke devaluasle. 
Hierdi.e voordeel kan ecter 
~poedh· weer uitgeskakel word 
dem •-... ''erlai'lne vao Am•rl· 
ball8e pl')-.e. 

EkoooDM in BriManje Ia dan 
ook clad ole lD bul aJdk met die 

joogste ontwikkeliog nle. Bulle 
spreek die vrees uit dat deva
luasie die middelklas sal 
ruineer en net in die hande van 
Stalin speel. 

'n Welbekende finansier in 
Londen, Eddington-Behrens, het 
volgens Review of World Af
fairs 'n paar weke gelede die 
volgdnde opmerking gcmaak: 

,Elkcen praat asof devaluasie 
van Europese geld die eintlike 
oplossing vir Europa se ekono
miese moeilikhede is. Niks is 
verder van die waarheld ole. 
Devaluasie van sterling en an
der Europese betaalmiddele aa 
geisoleerde maatree1s sal 'o 
wanboopsdaad wees. Die koste 
van Amerikaanse invoer sal 
styg en sal nie vergoed word 
deur 'n ooreenstemmende ver
hoogde uitvoer nie. Devaluuie 

in hierdie omstandlghede sal 
gevolg word deur 'n verhoging 
van die lewenskoste, arbelds
onrus en 'n nuwe dollar-krlsis 
in ernstigcr omstandighede." 
Hy vocg daaraan toe dat die 
ckonomlese krlsls die gelcent
held Is waarop Rusland sit en 
wag. 

Die redakteur van genoemde 
blad voonpel dat 'n geweldige 
veranderlng Brlttanje voor die 
deur staan. Elke stuklde grond 
sal bewerk moet word om voed· 
set te produseer, ,en mans, 
vroue en klnden eat van sonop 
tot sononder werk.'' ,Dlt sal 
nie meer lank dour voordat die 
relsiger ldnden S.terdagoggeo
de in die tu1n eat slen werk In 
plaaa van bulle in toue Toor 'n 
bloakoop te aien ataan lo Uef· 
like aomerweer nle." 

In die aangesig van die llas aangekondigde devaluasie 
van die Britse pond spreek bostaande toneel van 
besondere optimi!?me. Gone muntstukke bet in Brit
taoje lir baie jare al van die toneel verdwyn, maar 
nit vrees dat sy vakmanne die kuns om gone geld· 
stokke te mont, sal afleer, is oniangs 'n groot aantal 
gone tiensjielingstukke gemunt. Dit i<~ egter nie in 
sirlmlasie gebring nle, maar in die skatkamers terug-

geplaas as deel van die krimpende i!'nllldl~flf>~en1•e 
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, Onsku ld ig, 
Edelagbare! " 

'n Pnar mannde geltde bet 'n 
BritM~ ondersoekkommis10ie na 
die \\trkinge ,·nn die pef'll "l 
'f'r'!lug uitgf'bring. Aile dur
bluuie ht>t die \Oigf'ndt'l dalf met 
~eroot op.,krifte aun,;t>kondig 
dat dit' kommio;.,ie bt'\\YII dut 
daar gt'f'n fout m('t dlt' Brit!le 
Pt'N te vind io; nil'. 1)11' publlek 
hf't duarna. mf't groot gt>rust
ht'id .,die wnnrhc-id l'O nik!l an
dent R'! die wnarheid ni"" in die 
dagblaaie gl'IC'f'll. 

HERMANN GOERING SPREEK UIT 
DIE GRAF TOT CHURCHILL 

Onderstaande brief is deur nu.tar·skalk Hermann Goerin~ ~e!'lkryf "·yf 
dae "·oor sy dood in Neur~nhf'r~. Die hf'staan daar·van was hekt•nd. maar 
die inhoud is sorgvuldig "·erhorge gehou totdat die Britse Macl lncleJ;Cn
dent National dit kort gelt-de mt>t groot mot-ite en koste opge~})OOr en 
openhaar gemaak het - hyna drif' jaur uadat dit geskr}'f wa"'. 

'n Lid vnn die kommio,'!ie, sir 
George \Vnters, \Ul'l t'ft('r diep 
ge'!kok oor hierdi«~ eensytUge 
Vt'rtolking 'nn dill n•n.lag, 
want dit wno; ann kl('lntr week
blanie oorgc-11\Rt om tile Hkn.<lu
kant van die verHing te open
boar. Sy opm('rking wus: 

,.Ek was dlt>p ge!ikok oor die 
eensydige Ct'bruikmukinr v-an 
dit'l ver..lltg deur ko('rante ('n 
rf'd:lktf'unt. nit~ kommis,.ie se 
bf'dot>ling \\11!1 nooit om die pen. 
te vergof'lik nil', f'n die \er..lag 
is dit ook nie. ::'\'ogtano; is dit 
as 'n rt'lf\'l'rtliglng 'an die pen. 
, ·erwelkom. Hit i., nlk., v-an die 
nard nit>. Dic-.~tc-ne wut so se 
kon nie die H~r-.lug in loY geheel 
gell'e!i bet nil'." 

On"' bet bll'r 'n "tukkie ironie 
wnt min of mf'f'r ooreen.,tem 
mt>t 'n hot wunr die be'>kuldig
de dip jurie lltl be' in ding ann 
die rf'gtu moc-t ,·ertolk. 

TE I{OOP 
Velskoene! 

AJmal m~l rl..n ftGUI, Bro:n of 
•11 ~>oo~rn nwt bloa IIOie _,. ar
I>Htclln~: ...... ,. , .. Ull, 
llruln of toll ~ltn IIW1 motorband
""'" ll<mdrr hakke , , • . • . Ill 1. 
l'r)oe pc:,.,.,., Kontant m<'t bnll'lllnc 

H. STEINMANN 
Gol"d,r.maf'ht, oor ~lura,l.a, K.t•. 

.,Mnr. Churchill, u sal nou 
die voldoening smaak om 
!anger te lecf as ek en my ka
merade in rampspoed. Ek aar
se! nie om u geluk te wens met 
hierdie persoonlike oorwinning 
en die taktvolle wyse waarop u 
dit tewccggebring bet nle. U 
en Groot Brittanje het groot 
koste moes aangaan om hierdie 
sukscs te behaal. As ek u een
voudig gcnoeg sou beskou om 
m(er betckenls daaraan te hcg 
as die van 'n skouspel wat u en 
u vrlende verskuldig was aan 
die volke wat u in die oorlog 
gt>maneuvreer bet teen die 
Groter Duitse Ryk, en aan • u 
Joodse en Bolsjewistiese bond
genote, dan sou my verklarlng 
nan u, in die voorlaaste uur van 
my !ewe ook in die oc van die 
na.geslag, verkwis wees op 'n 
onwaardige persoon. 

.,My trots as Duitser en as 
een van die mees verantwoor
dellke Duitse Jeiers in die hls
torlese wereldstryd laat my nie 
toe om 'n enkele woord te mors 
oor die onterende Jaagheid van 
die proses soos toegepas deur 
die oorwinnaars vir so ver as 
dit ten minste my eie persoon 
anngann nie. Maar, aangeslen 
dit die verklaarde doe! van 
hierdie regspleging Is om die 
Duitse volk in die bodemlose 
dleptes van ballingskap te werp, 
en bulle deur die vcrwydering 
van alle verantwoordelike per
sone in die Nationaal-sosialis
tiese staat, vir eens en vir al
tyd van aile moontlikhcde vir 
toekomstige verdediging te be
roof, wil ek, onder die oordeel 
waaroor u en u bondgenote 
vooruit besluit bet, 'n paar aan
merkings voeg by hierdie histo
riese gebeurtenis. 

.,Ek rig hierdie opmerkings 
aan u, omdat u, hoewel een van 

dlegenc wat die beste op hoog
te Is van die werklike agter
grond van hierdie oorlog, en in 
die posisle was om dlt tc voor
kom, of dit op so 'n stadium 
te be{llndlg dat dlt nog draag
llk vir die toekoms van Europa 
sou wees, geweier het om onder 
eed getuienis af te 14! voor u 
eie rcgbank. Ek sal daarom 
nie in gebreke bly om u voor 
die Rcgbank van die Gesklede
nls te roep nlc, en ek rig my 
vcrklaring aan u omdat ek wcct 
dat hierdie regbank binnckort 
u sal uitwys as die rna~ wat 
met ambisle, lntelllgensle en 
energle die Europcse volke on
der die wiele van bultelandse 
moondhede ncergcwcrp bet. 

.,Voor die Geskiedenis wys ek 
u aan as die man wat lnderdaad 
die vermoc bcsit het om die val 
van Adolf Hitler en sy politieke 
werke te bewerkstellig, maar 
wat nletcmln nlc daarin sal 
slang om as plaasvervanger van 
die gevalJe man die bcskermon
de skild op tc he! teen die 
Asiatiese oorstromlng van 
Europa nit'. Dit was u ambisie 
om u posisle oor Duitsland 
dC'llr middel van die Verdrag 
van Verealllcs te handhaaf; dit 
sal u lot Wt'C'II dat u daarin ge
slang ht>t. U verpersoonl k die 
hardnekklge kopplgheid van u 
ou baasvolk, maar u vcrper
soonlik ook die koppigheid van 
sy oudcrdom wat gerig was 
teen die laaste groot poglng 
van die ht>rle<'fde Germaanse 
mag om In die hooglande van 
Asii! te beslis oor die toekoms 
en vcllighcld van Europa. 

VERt\~TWOORDELIKIIEID 

Lank nadat my verantwoor
delikht>ld onderwerp sal wees 
aan die onpartydige regter van 
verdero ontwikkelinge, sal u 
verantwoordelikheid moet aan
vaar vir die felt dat die afge-
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lope bloedigc oorlog nie die 
laaste een was wat geveg moes 
word vir die lewcnsbelange van 
die Vasteland op sY eie bodem 
nie. U sal \'erantwoording moet 
doen vir die felt dat die bloed
bad van gister gevolg sal word 
deur 'n nog groter een en dnt 
Europa. sy lewe sal moet verde
dig, nie nan die \Volga nie-, 
maar in die Pirenie. Dit is my 
hartlike Wl'ns dat u ten minstc 
sal !ewe om die dag te aanskou 
wa.arop die w~reld, en vera! dil' 
\Vesterse volke, deur bittcre 
ondervinding sal moet leer dat 
u en u vriend Roosevelt ter 
wille van 'n goedkoop oorwln
ning oor Nasionaal-sosiallstlesc 
Duitsland hul toekoms verkoop 
bet aan dlc Bolsjewisme.f Hler
dle dag sal gouer aanbreek as 
wat u bcgeer en ten spyte van 
u gevorderde ouderdom sal u 
waarskynlik aktief genoeg wet's 
'om dit bloedrooi ook oor die 
Britse eilande te sien aan
breek. Ek is daanan oortulg 
dat dit u nl daardie v rf't>llllkf' 
verra!IHings sal besorg wat u, 
W t't'D"' die afsku van die DuitHt' 
lf'erowerheid vir 'n totale ,·t•r
wording ,·an die stryd tull!lt>n 
fnmilie-,·olke, vrygesprlng bet. 
iUy kennis van die nard E'n om
\'BnK \'an die nuwe wa pt-ns t>n 
projektiele wat grootllkll n11 

gevolg van u militflre hulp in 
die bande van die Rool Lt'er gt"
' 'ul bet, stel my In staat om 
hit>rdie \'oorspelling te maak. 

.,OORLOGSHERIXXERISGS" 

.. U sal, soos dit u gt>woonte is, 
sonder t\\-yfel geen tyd last ver
lore gaan om gocie herinne
rings te bock te stel nie, en u 
sal bulle des te beter kan skryf 
omdat niemand u nou sal kan 
hinder in die aanhaling of weg
lating van feite soos dlt u be
haag nie. Nietemin, u sal mag
tcloos wees teen die korreksies 
wat die verloop van gebeurte
nisse wat deur u tewel'ggcbring 
is, sonder vrees sal aanbring. 
Dit sal dan u 11nak wee!! om 
teenoor die volke die , ·rae t f' 
beantwoord wnt u \'OOr u eie 
skynibof gewt>i('r bet - nie ter
wille van on!! nic-, maar terwillt'l 
,·an <lie gf'skif'(lkundige waar
heid. 

.,U dink dat u die dinge bale 
slim gereCI het deur hierdie hls
toriese waarhede op die ont
leedtafel te goo! vir die gereg
telike drogrl'denasil's van 'n 
handvol ambisieuse juridit>se 
ondergcskiktes, en om toe te 
la.at dat dit vcrval tot 'n dlalt>k
tiese verhandeling van para
graaf-woordspelinge, hoewcl u 
as Brit en staatsman maar te 
decglik be'A'US moes Wl'cs dat 
die belangrikste vraagstukke 
van die volkere in die verledc 
langs hierdie weg nie opgelos 
en beoordeel kon word nie en 
dat hulle ook nie in die toekoms 
so opgelos sal word nie. Ek 
het 'n te grondige opvatting 
omtrent u vermoe en die ge
slepcnheid van u verstand om 
te dink dat u die vulgere slag
spreuke kon glo waarmee u die 
oorlog teen ons gevocr het en 
die oorwinning oor ons met 'n 
sirkusngtige spektakel probeer 
vier. 

DWARSBOMING 

.. As een van die hoogste mill
t6re, politieke en ekonomlese 
leiers van die Groter Duitse 
Ryk verklaar ek wecrecns met 
nadruk dat hierdie oorlog onaf
wendbaar was aileen aa gevolg 
van die beleid van Groot Brit
tanje wat onder u peraoonllke 
lnvloe\1 en die van u aan-

hangers, hardnekkig op aile 
terreine gerlg was op dle 
dwarsbomlng van die lewen.s
belange on die natuurlike ont
wikkellng van die Duitse volk, 
en dat u, vcrvul met 'n afgc
leefde amblsle om die Britse 
heerskappy tc behou, 'n tweede 
w~reldoorlog verities het bo 'n 
verstaridhoudlng - wat ons so 
Bl\nhoudend begccr het - op 'n 
grondslag wat vir die twee 
groot volke aanvaarbaar sou 
gewccs en rekening sou gehou 
het met hul natuurlike take en 
behocftes. 

;;li:k vcrklaar hler wcereens 
met die grootste nadruk dat die 
enlgste skuld van die Dultse 
volk vir hierdie oorlog, wat 
dcur u afgedwing was, Is dat by 
gepoog het om finaal 'n end te 
maak aan die ewigdurende 
t>llcndo wat u openlik aan die 
gang gehou en op sluwe wyse 
vuwek het. Dit is onnodig vir 
my om die oorsake, noodsaak
likhede en motiewe met u te 
beapreck wat in die loop van 
dte oorlog gelei bet tot die poll
tkkc t'n mllit~re moeilikhede, 
wa.arvan u geregtelike dwepers, 
so seker van hul doe!, nou sulke 
eensydig gebruik maak ten kos
te van die Naslonaal-sosialistie
se regering en die Duitse volk. 
Die verwoeste dele van die 
Europese beskawing en sy his
toriese skattc wat nou In puin 
1@, Is vandag in die eerste plans 
getuienis van die wanhopige 
bltterheld waarmeo 'n groot en 
trotse volk glster met onver
gelyklike selfopoffering geveg 
het vir sy blotc bestaan. Mare 
sal dit getulenis wecs van die 
gewetenloosheid waarmee, aileen 
met die hulp van die groter 
getallc wnt deur u in die veld 
gelei Is, die onderwerping en 
vertrapplng van die regte van 
die volk teweeg gebring kon 
word. ~laar oonnore sal die 
puinhope die cetuienis wees van 
die \ 'errand wat .Europa oitge
lewer bet aan Rooi Asie. 

,.Die Dult11land wat juDe ,·er
slaan ht>t, tJBl Juis deur ay in
stortlnc hom op u wreek. 
Want u bet nog 'n beter beleid 
as ons gl'had nog bet u getule
nls gelewer van grotcr doeltref
fendheid en dapperheid. U bet 
nie u oorwinning te danke aan 
dlo beter gehalte of denkbeel
digc voortrcflikheld van u eie 
krag en bekwaamheid nie, maar 
slegs na ses jaar, aan die oor
wl,g van u koalisie. Moenle glo 
wat u probeer voorgec nle. U 
en u land sal spoedig die vrugte 
pluk van u politieke bekwaam
held. \Vat u, 'n gebarde sinikus, 
nic wou aanvaar as geldlg in 
ons geval nie (naamlik: dat ons 
stryd in die Ooste die hoogste 
vcrdcdigingsaksie was, nle net 
vir Duitsland nle, maar terself
dertyd vir Europa en al daardie 
dade en maatreCls van die 
Duitse oorlogvoering regverdig 
wat u \'an u kant so kort en 
bondig in bcsonderhede veroor
decU sal u huidige bondgenoot 
en vrit>nd Stalin spocdig aan u 
en die Britse Ryk bewys. U sal 
dan ondervind wat d1t bcteken 
om teen hicrdic tl'enstander te 
veg en u sal leer dat u nood 
ook geen wet ken nle en dat u 
hom nog met regsgelcerde ver
drae nog met die gewlg van · 
Groot-Brlttanje en sy Europese 
dwcrge suks<'svol kan wecr
staan. 

RF.SUL'IAAT 

,.U bet ann die Duitse · "olk• 
voorgehou dat dit vir u l~Joof
saaklik gaan om die hersb .I van 
sy demokratlese lewenswyse. U 
het egter gecn enkele woord 
geuiter dat u bcgaan Ia oor .ile 
herstel van 'n redelike lewens
best.aan waarvan by vir 'n 

<vcrvolg op bl. 3 kol. 1) 
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CHURCHILL SE MISDAAD 
<vervolg van bl. 2 kol. 5) 

kwartccu lank beroof was nie. 
U naam staan onder alle be
langrikc dokumentc van die 
buidigc tydpcrk van Britse ge
brek nan begripsvermoo en ja
locsie op Duitsland. U naam 
sal ook onder die rC'Sultaat 
staan; dat hicrdie tydpcrk van 
die uitwissing van Dultsland 
uit die geskiedenis ook die 
voortbcstaan van Europa in ge
vaar stcl. 

kwidering van Duitsland ook 
die likwidering van die Britse 
wereldmag sou meebring nie. 
Ons het ons eie plekke inge
neem en elkeen volgens sy eie 
wet gehandel - ek volgens die 
nuwe wet, waarvoor hierdie 
Europa reeds te oud is; u vel
gens die ou wet, waarvoor bier
die Europa nie meer belangrik 
gcnoeg in die wereld is nie. 

,.Ek sal my pad tot aan die 
cindc bewandel in die vaste 
oortuiging dat ek as Nasionaal
sosialis ten spyte van allcs 'n 
vee! bcter Europeaan was as u. 

Ek laat die beslissing hieroor 
met gerustheid aan die toe
koms, waartoe ck van aile harte 
hoop u sal behoort en so lank 
as moontlik sal lowe. Miskien 
sal die noodlot u dan die ge
leenthcid bled wat u ann my 
gebied het: om in die bouvalle 
'n waarheld na to laat." 

<Hicrdie brief word in Engels 
in pamflctvorm uitgcgce dour 
Johan Schoeman, P.K. Broeder
stroom, distrik Pretoria, aan 
wie die kopicrcg behoort. Dit 
kos 1/- per ckscmplaar of 25/
per 50 ckscmplaro). 

,My vertroue in die lcwcns
krag van my volk is onwankel
baar. Hierdic volk sal stcrker 
woes en Ianger Joel as u. Maar 
dit doen my Iced aan dat hulJe 
aan u uitgelewer is sonder die 
middele om :Qulsclt to vcrdcdig 
en dat hullc nou ook een van 
daardie ongelukkige slago!fcrs 
geword hot wat, danksy u suk
ses, nou nic 'n eeu van welva
rende arbeid tegemoct gaan tor 
bereiking van daardic gcmcen- • 
skaplike taak wat deur goeie 
verstand vereis word vir die 
volke van die Weste, nie maar 
die grootste gesamentlike katc
strofe van bul gemccnskaplike 
geskiedenis. Ek weerhou my
self van te rcdetwis oor die 
buitcnsporigbedc waarmcc, reg 

50 Jaar Gelede 
AI Volksvreemd 

In Hul Oe 
of verkeerd, u ons verwyt en 
wat nog dour my nog dour die 
Duitse volk goedgckcur word, 
en ook die bultensporighede 
wat aan julie kant, en aan die 
kant van u bondgonotc gcplocg 
is tcenoor m!ljocnc Duitsers. 
Want ek wcet dat onder die 
dokmantcl van hlcrdic voor
wendsel, u die hole Duitse volk 
onderwerp hot aan gcsamontli
ke buitensporighcdc wat hul 
weerga nercns in die ganse gc
skicdcnis vind nic, en dat ook 
sonder hierdie voorwendsel u 
rue anders sou opgetree bet in 
die bebandeling van Duitsla nd 
nie omdat seder t 1914. u onwTik
baar en ha rdnekkig geen ander 
doel nagestreef bet n le as die 
vernietiging \ 'an die Dultse 
Ryk. 

GROOTSTE FOUT 

,Hierdie lewensdoel van u 
ontse aan u die reg om as reg
tor te sit oor die vcrmydelike 
en onvermydelikc gcvolgc wat 
u koelbloedige en bardnekkige 
nastrcwing van u oogmerke 
veroorsaak het, of wat later 
dour u verwelkom Is as gotuie
nis vir die vcrdcdiglng van u 
strewc. Ek betreur vandag as 
my en die Nnsionaal-sosialls tle-
86 regering 86 6rnstigst6 t out 
alleen die n oodlottige vergis
s ing wa t ek en ons beleid be
gaan bet in die ska tting van u 
ondersk eidingsvermoe as 'n 
staatsman. Ek bctreur dit dat 
ek aan u die oordcclsvermoe 
toegeskryf bet om die politieke 
noodsaaklikheid te kan bescf 
van 'n tevrcdc en wclvarende 
Duitsland ook vir die voortbe
staan van die Britse Ryk. Ek 
betreur dit dat ons vermoe en 
middele nie groot genoeg was 
om, al was dit maar in die 
laaste minuut, u tot die betere 
oortuiging te dwil)g dat die li-

.. 

Ons Beweging moes reeds 
heelwat kritiek verdra van 
Afri.kaners van Nederlandse 
afkoms en ook van Afrika
ners wat in Nederland stu
deer b et. Ons dink bier by
voorbeeld aan die ba ie gesie
ne Afrikaanse dame, van 
Nederlandse h erkoms, wat 
eendag 'n O.B.-funksie byge
woon het; toe sy aldie vaan
dels sien was haar opmer
king : , Hoe eg Duits !" 

V order dink ons ook aan 'n 
Afrikaner van hoe akademiesE 
status wat die Boerejeug sien 
marsjeer het met 'n Krugerdag
vicring en toe dadelik daarna 
'n boek van die Nederlandse 
3krywer Huizenga gaan naslaan 
:-tet om te sien wat hy van 
,militarisme" se. Natuurlik 
.vas hy daarteen! 

Vanselfsprekend bet regtE 
~cderlanders dieselfde soort 
triliek. Ons het eenkeer vir die 
:>ret 'n Nederlandse predikant 
1a ' n Boerejeugkamp geneem. 
)aar aangekom, het hy dadelik 
>cgin rondkyk of daar nie erens 
n gaskamer is nie--want 4iie 
).B.-vlag: groen, oranje, wit en 
>lou was die ,vlag der N.S.B. 
net cen groene baan ernaast." 
/erder hct hy ,een wolven
douw" ontdek op die Boerejeug
tcntcken ! 

BOEREVRIEND SE OORDEEL 

'n Mens kon bale ongerus ge
Nord hot weens a l bierdie k rl 
~iek. H ierdie soort kritiek is 
··gtcr al meer as 50 jaar oud. Dr. 
I'. J. du T. Spies haal in sy 
Jock die volgende aan oor die 
ndrukke wat die Nederlander, 
ir. Hendrik Muller, opgedoen 
hot in Bloemfontein in 1898 
1.w.s. in die dae van die Repu
blick. Onthou moet word dat 
dr. Muller 'n groot Boerevriend 
was wat homself besonder be
ywer het in E uropa vir d ie 
Boeresaak. Hier volg dr. Spies 
sc verhaal van Muller se in
drukke (ons kursiveer): 

NET 'N PAAR ITEMS 
~~~ om u in s taat t e st el om ons pryse te vergelyk 

Boston Potlood-skcrpmakcrs 000 000 000 000 oo. @ 15/- elk 
Mercury Draadhcg-masjicnc 00. 00. 00. 00. 00. (ii) 29/ 6 elk 
Dub bole Glas-lnkpottc 00. 00. 00. 00. 00. 00. 000 00 . (ii) 6/ 9 elk 

' Afrolpapicr, 13 dm. x 8 dm. 00. 00. 00 . 00. @ 7/ - per Riem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. 00. 00. oo• oo• (ii) 7/8 per Riem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm. 00. 00. 00. 00. @ 5/ 7 per Riem 
Losblad Grootbockc - aile groottcs in voorraad, 

pryse vanaf £8/5/-

Aile KantoorbCinodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u rolgende bestelling 

by OilS te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou 822, KAAPST AD Telefoon 2-70?1 

,'n Besondcrheid in die stad 
is die Artillcriekorps. Die eerste 
dag mcrk hy hulle al in die 
kerk op, bulle uniforms totaal 
en totaal Duit~slcgs 'n oranje
bics en Vrystaatsc wapcn. Die 
hoof van die artilJcrie, is dan 
ook 'n Duitscr, Majoor Albrecht, 
intertyd dour Hamelberg uit 
Berlyn ingcvocr. Hy het dan 
:>ok alles op Duitse lees geskoei". 

BE ROEMD 

Dit was die iudruk van bier
die Nedcrlandcr. In die Anglo-

Deur 
A. J. van Rooy 

Boerc-oorlog hot hicrdic ecnheid 
homself tcrdei! ondcrskci. Dink 
maar aan die onvergcetlike 
Gideon Schccpcrs. 

Dr. Muller hot in Transvaal 
dieselfdc soort ding opgemerk: 
.,Om cen-uur die dag word hulle 
aan die Pretoria-stasie afgchaal 
deur ondcr-staatsckretaris van 
Boeschoten, en 'n 1\la joor E ras
mus van die ~<taatsartillerie, 

laasgenoemd6 in ' 11 Oosten
rykse a rtillerie-uniform". 

Afrikaners wat In Holland 
doktorsgradc gckry het, of wou 
kry, Is gcwoonllk nie bale 
vleiend oor ons Bcweging en sy 
Icier nie. Hullc is inteendeel 
bale krkics. Walter gewig 
moet ons hcg aan hulle oor
decl? Let op wat die groot 
Nederlandsc Boercvriend dr. 
Hendrik Muller gese hot van 
Paul K ruger. Hy het hom gc
sien met sy vierde inswering as 
president. Dr. Muller se in
drukke van Kruger, die grootste 
van aile Afrikaners was: 

, HORRmEL" 

, Hy is horribel, oud, gcbogcn, 
met wasigc, half geslotcn oogen, 
grijs stijf haar, maar met vas
ten, stevige tred gaandc, con 
zwart pak nan, en een ouder
wetsche hoogc hoed op. . . E n 
heme!, wic ter wereld heeft hem 
~esegd zig zoo toe to takelen. 
Een koTossalc groene sjerp, 
bijkans 1 voet breed, met 
goudcn kwastcn van onderen, 
onder hot crop gcborduurde 
wapen en als schouderbedek
king ook al cen gouden tressel 
heeft hij om, en bchalwc dat 4 
groote kruiscn, waarvan de lin
ten in aile richtingcn zijn ge
speld, opdat zij zichtbaar zouden 
zijn. " 

,U?I.'IEK" DOG • . • 

Ook die ou staatsprcsident se 
3kitterende rcdcvoering is nle 
deur hierdie hecr uit H olland 
gespaar nie. , lk beb seltlen in
ten!ler gt>note n dan van deze 

(Vervolg op bls. 6 kol. 5) 

REGVERDIGHEID IS 
VOORWAARDE VIR 

APARTHEID 
Die aanvaarding en deor voering van die kopsepsie van 

apartheid is onderhewig aan een voorwaarde, skryf mnr. 
Willem van Heerden in Dagbreek na aanleiding van die 
naturellevraagstuk en die afgelope H.N.P.-kongres in 
Transvaal. 

Dit is 'n voorwaarde wat gc
rus nou beklemtoon moot word 
omdat sommige vo~rstanders 
van a pa r theid klaarblyklik nie 
voldoende rekening daarmec hou 
nie. Sowel dr. Malan as minis
ler E . G. Jansen bet dit in die 
afgelope week se besprekings 
gcnoem, maar geen van bcide 
bet dit in die omstandighcdc 
genoegsaam benadruk nie. Die 
voorwaarde is die volgende: 

Nie net naturellc-mening 
nie; ook nie net blankc 
openbare mening in die alge
meen nie, maar openbare 
mening binne die Nasionale 
Party sal vereis dat apartheid 
'n regverdige oplossing ook 
vir die naturellebevolking 
moet blyk te wees. 
Apar theid sal ge!>ien, ver tolk 

en nagestreef moet word as op
lossing van 'n menslike pro
bleem- 'n maatskaplike ekono
miese en politieke probleem

TAAK BEl\lOE ILIK 

Dit is in h ierdie opsig dat 
sommige l)('skrywingspunte en ' 11 
aansie11like deel van d ie bespre
kings oor naturellesake op d ie 
afgelope kongres n ie d!e taak 
gaan vt'lrgemaklik van die 
mann6 wat besig is om die 
gro11dslae van apartheid te pro
beer le nie. Daar is d inge ge
!k, f'l1 &ommige sprekers bet 'n 
bouding tecnoor naturelle aan 
die dag gelC. wat nie net aan 
"'l·andige propugandiste die ge
leentheid versknf het om blanke 
mening te bevooroordeel n ie, 
maar wnt ongt>twyfe ld ook d ie 
i11druk moet versterk wat reeds 
'>0 dit>p by die n ie-blnnke be
volking po<,gevat het, namelik 
dat Afriknanssprekende Suitl
Afrika be!>iel i<, met onwil teen
oor bulle en dat apartheid op 
OI1Wt>lwillt>ndbeid berus. 

met erkenning van menslike Dit is mcrkwaardig, en net so 
aansprake en beboeftes weder- ongclukkig, dat swakhede in ons 
sy:ls. Op enige ander basis kom bcnadcring van die kleur
dit in botsing met die funda- problccm wat nagenoeg iedere 
mentcle beginsels waarop die individu insicn en onderling met 
blanke beskawing self bcrus, sal mckaar bcsprcek, totaal uit die 
dit nie op die stcun van 'n oog Vl'rloor word Rodra on~< op 
blanke mecrderheid kan reken vt•rgu.dt>rings is en toesprake 
nie en is dit bestem om te hou en be11krywingspunte vir 
misluk. I kongrt>o,se Op'>tt>l. 

-----PROBEER DIT!~ 
VIR OE-TOETS 

8 ·<: 

" KAN USE WATTER LYN LANGER IS? 

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

of dcur die mond uit. Toets 
Kommando nou op dieselfde 
W}'se. Let op walter sagte, 
gcurigc rokie u van Kommando 
kry. (Antwoord op oc-toets; 
Die twce lync is in werklikhcid 
ewe lank). 

fl of MAtJ fl BE/JR/Etl'MAAR 

t/ KAN STAAT /111/1/IK 01' 1./ J'IMAK 

RONDE ' 

Kommando 
20 vir I f•, II Ylr 2/4 

c . lOti 
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Nuwe Taak Vereis 
Vir Vakbonde 

In tye van ekonomiese ontwrigting is dit die gewone 
werker wat dit eerste moet ontgeld hetsy dat sy lone ver
minder word of dat by op straat gestoot word. Dit is een 
van die redes waarom die toevlug tot vakbonde geneem 
word, en daarom ook te ver~taan dat die werker nie graag 
aan sy vakbond laat torring nie. 1\laar selfs vakbonde is 
nie magtig genoeg om ekonomlese instortings te voorkom 
nie, dit wil se om grootskaalse werkloosbeid te verboed nie. 
En nou is dit 'n feit dat daar in die afgelope maande al 
meer berigte in die pers verskyn het omtrent 'n toename in 
werkloosbeid. 

Dit sal dus goed wees as die vakbondleiers ook aandag 
sal wil gee aan ander metodes van behartiging van bul lede 
se welvaart as die blote eise om boer lone waarmee hulle hul 
in die verlede tot so 'n groot mate besig gehou het. Die 
Ieiers moet bulle daarvan vergewis dat die werker ook 'n 
rat in die ekonomiese masjien is en ook sy bydrae in minder 
of meerdere mate lewer tot skommelings op hierdie gebied. 
Die boubedryf lewer hiervoor 'n uitstekende voorbeeld. 
Tydens die oorlogsjare en daarna toe daar 'n groot tekort 
aan huise en ook vakmanne was, kon eise om boer lone met 
weinig moeite deurgevoer word. Maar die metode van loon
versekering bet mank gegaan aan die ernstige gebrek dat 
die vakbond nie ook toegesien bet dat die boer lone vergesel 
word van boer prestasie nie. Inteendeel, daar was 'n merk· 
bare agteruitgang in die gebalte en hoeveelheid werk wat 
deur individuele vakmanne gelewer is, en in sommige 
gevalle was daar selfs getuienis dat persone rondgegaan 
het om werkers aan te moedig om bulle nie te ooreis nie. 
Ons wil nie beweer dat die vakbonde daarvoor verantwoor
delik was nie, maar wat wel beweer kan word is dat daar 
geen waarneembare aksie van die vakbonde uitgegaan bet 
om die werkers tot groter inspanning aan te moedig nie. In 
die aangesig van die verset van vakbond-kant jnis teen enige 
aanmoediging by wyse \'an bonusse, selfs op hierdie stadium, 
kan die publiek tot geen ander gevolgtrekking kom nie as 
<lat die vakbonde traagbeid in die bedryf goedkeur nie. 

TOT EIE SKADE 

Daarmee bet bulle die werker geen goeie diens bewys 
nie, want iemand moet vir die boer lone en laer produksie 
betaal, en daardie iemand is Jan Burger - wat in baie 
gcvalle 'n mede-loontrckker is. ~laar Jan Burger kan nie 
aanbou vir duur huise betaal nie en ook by bet maar net 
een wapen om homself teen nitbniting te beskerm en dit is 
om te staak: by laat nie meer bou nie, en dit is dan wanneer 
werkers wat deur die vakbonde beskerm word, werkloos op 
straat ronddwaal en in weke alles verloor wat bulle aan 
boer lone oor maande en jare gewen bet. 

Dit sou veel beter wees indien die vakbonde nie net 
die lig laat skyn op die regte van werkers nie - waarmee 
die regte van ander werkers so dikwels ook getref word -
maar ook aandag wil gee aan die pligte van werkers wat 
op die ander kant van die skaal geplaas moet word om die 
lewe te laat balansecr. 'n Eensydige opstapeling van regte 
aan die een kant van die skaal laat <lit deurslaan en die 
bele boel regte tuimel op die grond. Dit is wat ons nou 
reeds in die boubedryf ondervind waar met werkloosbeid 
betaal moet word vir pligte wat versuim is in tye van 
voorspoed. 

SPOOR WE~ 

Wat vir die boubedryf geld, geld vir aile ander beroepe 
ook vir die Spoorwee in verband waarmee so pas 'n 

dringendc beroep van die hoofbestuurder uitgegaan bet om 
groter besparing. Spoorwegwerkers sal hulself 'n baie 
groot diens bewys indien bulle uitvoering aan die oproep 
wil gee. Hoer lone en sekerheid van werk kan aileen 
gehandhaaf word indien dit vergesel gaan van boer 
ins panning. 

BROOD OP DIE WATER 

In die lig van ons waarskuwing is dit verblydend om 
te merk dat daar inderdaad 'n nuwe geluid waarneembaar 
is in werkersgeledere - al kom dit van heeltemal nuwe 
kant. Ons verwys na 'n berig onlangs in die pers van die 
stigting van 'n gilde van motorwerktuigkundiges wat in die 
eerste plaas 'n boer gebalte werk as sy oogmerk stel. Hierdie 
nuwe vakbond begin met sy aanvoorwerk op die regte plek. 
Hy beset dat die lewe nie 'n eensydige stroom Yan ,ont
vang" kan wees nie, maar <lat daar 'n gesonde wissel
werking van ,gee en neem" moet wees om die bloedstroom 
van die samelewing te Jaat vloei. Dit is daarom goed dat 
sy eerste doelstelling_ gemik is op die gee van goeie diens, 
want ook volgens die Bybelse belofte sal die brood wat op 
die water gewerp word, uiteindelik weer terug ontvang 
word. 

Laat ander vakbonde hieraan 'n voorbeeld neem. 

Gevaar Dat Du itsland Sy 
WesterseGevoel Kan Verloor 

(Jian Ons Korrespondent in Duitsland) 

Die gevaar dat 'n aanhoudende verlaging van die Duitse lewenspeil 
waardeur so baie dinge waaraan die Wester ling gewoond geraak bet, 

ontbeer moet word - die gewone Duitser naderhand ontuis sal laat voel 
in die Westerse wereld, word uitgespreek in onderstaandc oorsig van die 
huidige toestand in Duitsland nadat die geldhervorming bietjie meer as 
'n jaar gelede ingevoer is. 

Orals in Duitsland is daar 'n 
tekort aan geld. Iemand wat 
byvoorbeeld met 'n twintlgmark
noot by sy gewone tafel verskyn, 
behoort tot die klas van gelu•c
kiges en elke kelner sal dlt met 
'n diep en respekvollc bulging 
toon. Geld het weer 'n betowe
rcnde aantrekkingskrag in 
Trisonii:i <Wes-Duitsland)-van
dag meer nog as 'n jaar ge
lede. Die besighede wat na die 
geldhervorming soos padda
stoele uit die grond verskyn bet, 
wag vandag op kopers-maar die 
kopers verskyn veels te selde, 
want by het gcen D-mark nie. 
Geld bet weer die sleutel geword 
na die towerryk van vervulling 
van hete wense. Maar die nor
male werknemer, en tot daardie 
klas behoort die grootste ge
deelte van die bevolking, bet na 
aftrekking van dle belastings 
alleenlik genoeg In sy geldsak 
om dle allernodlgste vir dle lewe 
te bekostlg. Skeptiese buite 
landse toeskouers, wat nog 
steeds glo dat hulle bedenkinge 
moet koester omtrent die 
,Duitsers se begeerte na genot
middels en Iuuksc-artikels" kan 
gerus wecs; die bewoners van 
Trisonic is vcels te arm om gc
notsugtig te kan wees. En die 
getal van ,uitverkorenes" wat 
sulke bedcnkinge by die uit
landcrs vcroorsaak het, is van
dag te klein om 'n openbare 
gcvaar tc kan word. 

BALANSSTAAT 

Veertig D-mark ,kopgcld'' 
was, benewens 'n bonger van 'n 
paar jare, die werklike rykdom 
van elke deursrut-Duitser na 
die geldhervorming. Hicrdle 
vcertlg D-mark was verondcrstel 
om vier weke te hou. Maar dle 
honger kon rue uitgestel word 
nie, en mens bet , la ngs aan d ie 
voedselkoepons" ook nog lets ge
koop. Dit was nie moellik nie, 
maar verskriklik duur. Ook, 
as mens as beskaafde Euro
peaan die verlange gehad bet 
om weer 'n tandeborsel tc be
sit, of instede van paplerstringe 
'n ordentlike paar skoenveters, 
dan was die veertlg D-mark on
gclukkig reeds na ccn-derde van 
die vasgestelde tydperk op, en 
die ,genotsug" verby. 

OORGE:ERFDE ONDEUG 

Die beursie van die normale 
werknemer het sedertdien nou
liks stywer geword, ten spyte 
van aile vooruitgang van die 
Duitse ekonomlc waaroor ge
skryf word, en wat die wys
vinger van die bultcland op hom 
gerig sien. Mens moet elke 
klein toiletartlkel In sy maande
likse begroting bereken. Sy be
hoefte aan tandepasta, bv., wat 
in sy verlange na higiene 'n 
groot rol speel, speel egter vir sy 
geldsak 'n te groot roL AI die 
ander dinge wat vir hom as be
skaafde Europeaan vanselfspre
kend is, bly vandag nog vir hom 
onbereikbaar, maar op die lang 
duur kan by dlt net so min uit 
sy voorstelllng van die lewe ver
wyder as ander volke wat onder 
dieselfde gewoontes en sedes op
gegroel bet. U hierin nie ook 
'n bekentenis van sy verbonden
heid aan die lewenswyse wat 
ons vandag- al is dit slcgs 
uitcrlik- geleer het om as 'n 
skciding tussen Wes en Oos tc 
onderskcl nle? In die woorde
skat van Sowjet-Rusland Is ons 
verfynde behoefte aan sulke 

uiterlikc dinge beskryf as ,on
deug" of ,Westcrse dekadensie". 

>:NVERDEELBARE GEHEEL 

Solank die dinge wat ons as 
nodig vir die lewe beskou, agter 
glasvenstcrs verborge bly, sal 
die behoeftc daaraan minder 
gou verdwyn as die hoop en ge
loof dat so 'n w6reld nog vir 
die deursnit-mens bereikbaar is. 
Die twyfel of so 'n wereld die 
reg op bestaan bet, sal nie weg
bly nie. Die oordeel van die 
eenvoudige mens is altyd sterkcr 
van uiterlikc gegewens afhank
lik as di6 van 'n geestelike-ge
skooldc mens wat ook die 
diepere samehang tussen twee 
versklllendc werelde herken. 
Waar die uiterlike verskil du'! 
uitgewls word en nie meer 
duidelik sigbaar is nle, daar ver
dwyn die oordeelsvennoe en 
daannee die oortuiging van die 
eenvoudige mens. Die Rus is 'n 
te goeie slelkundlge en 'n te ge
vaarlike taktikus om 'n kans 
wat hom gebied word, nle dade
lik ten volle te gebruik rue. 

In 'n eenvoudige formule lui 
dit: die lotsgemeenskap van bc
skaafdc volkere met hul in
ncrllke en uiterlikc verblntenis
cn met die aanspraak van almal 
daarop-moet gehandhaaf word. 

RUSSIESE TEKORTKOl\UNG 

Die Duitse volk weet uit 
ondervinding wat Leninistlese 
en Marksistiesc bcleid In werk
likheid betekcn- hoe dit in 
werklikheid lyk. In 'n verbit
terde stryd hct elkc Duitser 
hom tot hierdie waarhcid deur 
geveg. Selfs dl6 wat nie kon 
verstaan nic, maar wei kon sien, 
besef dit vandag. Soos bekend, 
is die uitwcrking van iets wat 
die mens self gesien en be
leef het, baic stcrker en van 
Ianger duur as enige propagan
da. Hierdeur word die Russiese 
tekortkoming In die Oeste en in 
dle Weste van Duitsland ver
klaar. 

SKEPTIES 

binding het nie. Dit is nic meer 
bulle wt'ireld nie. Hierdle op
vallendc passiewe houding vind 
sy uitdrukking in die afkeuring 
van allcs wat in frase of mooi 
gcsegdes gestel word, en hoe
wei dit die jong Duitser sterk 
en vry maak, hou dit 'n gevaar 
vir bulle in, wat geensins onder
skat mag word nie. Vccl meer 
as in die buiteland gcmcen word, 
slen hierdie jong mense ten 
spyte van hul skynbare gebrek 
aan belangstelling, skeptics neer 
op alles wat anderkant hul eie 
grense plaasvlnd - net so skep
tics as wat bulle tccnoor hul 
eie politiei is. Vera! waar 
woord en daad nie met mekaar 
rym rue, is dle swygsames nog 
meer skeptics en afkeurend. 
,Hoe kom dit", vra bulle hul
self af, ,dat die geestelike en 
politieke hooding van sommlge 
Wes-Europese Iande teenoor die 
Duitsers so teenstrydlg is'?" 
Holle is geskok oor die gebrek 
aan ooreenstemming tussen die 
politick en die gee~;telike lewe 
van sulke volke. 

WAG OP ERKE~~~G 

Ten slotw kan ons vra of die 
Duitse volk reeds weer op pad 
na 'n ,normale" lewe is. Die 
naaktc wcrkllkheld Is nog 'n 
stryd, 'n taai maar beslissende 
&tryd om crkcn te word as een 
van die Europese volkere. Of 
dit sal slaag, hang nie alleen
lik af van die volk se eie krag 
nie, maar dit vereis ook die 
simpatleke belangstelling van 
alma! met wie die Duitse volk 
in hierdie stryd verbonde voel. 
Hy het hullc hulp en belangstel
ling nodig- iets wat hy nle be· 
del nic, maar waarop nog al
tyd gcwag word. 

I nd iers Sal Nog 
15 jaar Lank 
Engels Praat 

Ondanks die begeerte van die 
Die felt dat die Duitse jeug Indiese volk om Hindi as amp

van vandag-d.w.s. die mense telike taal vir Indie in te veer, 
tussen twintig en veertig- is Engels so stewlg ingcgrawe 
bulle afsonder van aile soorte dat die konstituerende kongres 
politieke vcrgaderings en vcr- verlede week besluit het dat 
enigings, kan nie Ianger as te- Engels nog vyftien jaar as die 
leurstelling of wrok bestempel amptelike taal gcbrulk moet 
word nic; hieruit spreek veel word. Die president sal egter 
meer 'n diep skeptisisme wat oor die mag beskik om Hindi 
nie aileen opsy staan nie, maar I in die tussentyd saam met 
ook afgcsondcr is van 'n w~rcld Engels tot amptellke taal te 
waarmce die jeug geen vcr- verklaar. 

Neurenberg-Hof 
Oortref Homself 

Dat Neurenberg nog steeds 
van krag tot krag voortgaan 
ten spyte van die hoogtepunt in 
rcgsverkragting wat reeds in 
1946 bereik is, blyk uit ccn van 
die jongste gevalle waar 'n 
voormalige jeugleicr van die 
Nasionaal-sosialisticsc Party ge
vonnis is. Hy is Arthur Ax
mann wat nadat hy reeds byna 
vier jaar aangehou was, tot drie 
jaar tronkstraf veroordeel is. 

Die hof rooes hom dus op vrye 

voet stel omdat sy ,misdade" 

Ianger vonnis op die hals te 
haal nie. 

Maar Neurenberg het sy eie 
wet en sy eie taak in die proses 
van wraakncming. Axmann is 
gevolglik op vrye voet gestel, 
maar by is gelas om vir die res 
van sy lewe die helfte van alles 
wat by verdlen, in boete te be· 
taal, nadat al sY besittings ver
beurd veorklaar is. Hy mag vir 
die res van sy lewe ook noolt 
enige ander soort werk u 
handearbeid doen rue. 

Axmann is 'n invalide met net 
nle groot genoeg was om hom 'n een ann. 
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Nie-8/anke 
Nywerhede 

Oorwig In 
Neem Toe 

Met die ontwikkeling van Suid-Afrika se 
nywerhede word die uitvoering van 'n alles
omvattende kleurbeleid al m eer dringend. Voor
standers van segregasie beklemtoon ook die 
noodsaaklik dat in naturellegebiede nywerhede 

Toeloop In 
Sommige 

Bedrywe Groter 
ontwikkel moet word wat die nature} van die nodige bestaansmoontlikhede 
sal voorsien en terself dertyd ook sal dien as aantrekkingskrag vir die 
naturelle wat reeds na die hlanke gebiede getrek bet vir werkgeleentheid. 

Dit is dus noodsaaklik dat by 
die oorwegeing en toepassing 
van 'n segregasie-beleid daar op 
ekonomiese gebied planmatig op
getree sal moet word sodat daa1 
'n indeling gemaak kan word 
van nywerhede wat die beste sal 
pas by die verskil!ende gebiede 
sowel wat betref die moontlik
heid van aanleg van die in
wooers as afset en verkryging 
van roustowwe. 

In die- lig van 'n segregasie
beleid het daar onlangs interes
sante syfers in Forward verskyn 
omtrent die aandeel wat nie
blanke arbeid reeds in die Unie 
se nywerhede neem. Dit toon 
aan dat daar 'n geweldige tee
name van nie-blanke arbeid in 
sekere afdelings is, terwyl 
blankes weinig of geen toename 
toon nie. 

ONEWEREDIG 

nywerhede. Tien jaar later 
was die syfers onderskeidelik 
92,302 en 32,405 vir die blankes 
en 252,534 en 21,252 vir die nie
blankes. 

SEKERE KLASSE 

Die venneerdering van nie
blankes was opvallend in die ge
val van sekere klasse nywerhede. 
In die houtwerk-bedryf was da.ar 
by~oorbeeld geen toename van 
blanke arbeid sedert 1938 nie, 
terwyl nie-blankes toegeneem 
het van 5,398 t~t 15,026. In die 
klere-bedryf bet die arbeidsge
talle van blanke vroue stilge
staan, terwyl die nie-blankes 
van 4,854 tot 10,311 toegeneem 
het. 

In fabrieke waarin voedsel 
en drank gehanteer word, was 
daar 'n toename van 1,000 
blankes teenoor 'n toename 
van 19,000 nie-blankes. 
Een van die redes vir hier

die oneweredige toename wat die 
skrywer aangee, is dat toe 
blankes tydens die oorlog by die 
leer aangesluit het, vakatures 

deur naturelle wat nie tot die 
leer toegelaat was nie gevul is. 

Naaldopery In 
E.ngeland Neem 

Toe 
Die agteruit,gang in sedes in 

Engeland blyk uit 'n berig in 
die Sunday Times waarin ge
meld word dat meer mense as 
ooit tevore die afgelope jaar 
aangesluit het by nudiste~klubs. 
'n Landswye organisasie, die 
British Sun Bathing Associa
tion, beskik oor 47 klubs wa.ar 
mense selfs naak aan tafel be
dien word deur na.akte diens
meisies. Onder na.aklopers, al
dus die berig, is selfs predikan
te van die Metodiste Kerk en 
die Kerk van England. 

Die ledetal van die organisa
sie is oorwegend mans en sewe 
uit elke tien van die nuwelinge 
is afkomstig uit die R.A.F. Die 
sekretaresse is 'n oujongnooi. 

Dit blyk dat In die tien ja.ar 
van 193-l t~t 19« daar 'n toe
name van lSS persent ten op
sigte van nie-blanke arbei.d' was 
teenoor 'n toename van slegs 49 
persent In blanke arbeid. Vir 
elke blanke wat tot die nywer
hede toegetree bet, bet da.ar 
vier nie-blankes t~egetree. 

In 1934 was daar 62,192 
manlike en 21,269 vroulike 
blankes tecnoor 108,966 man
like en 8, 764 vroulike nie
blankes in diens van die 

D.A.H.A. SE. DANK AAN 
AFRIKANE.RVOLK 

Krankes Sak Toe 
Op Hipnotiseur 

Geld en goedere ten bedrae en ter waarde van meer as 
£800,000 is in die vier jaar van sy bestaan reeds deur 
D.A.H.A. vir noodlenigings in Duitsland ingesamel. In die 
jaar 1948/49 was die insamelings ten bate van algemene 
hulp byna £80,000 aan kontant en meer as £100,000 aan 
goedere. 

Duisende mense stroom In 
Duitsland na Bruno Groning 
van wie gese word dat hy bui
tengewone gawes bcsit om 
krankes te genees. Hy beskou 
homself as ,van God geroepe'' 
en is voornemens om 'n hospi
taal in te rig waar hy sy gawes 
kan beoefen. 

Mediese deskundiges skryf 
die genesings toe aan sy seld
same hipnotiese gawe, en meen 
dat hy aileen gevalle kan ge
nees wat van 'n neurotiese 
aard is. 

Bostaande feite is deur die 
voorsitter, dr. E. Sthamer aan 
die lig gebring toe hy die Jaar
ve<rgadcring van D.A.H.A. in 
Pretoria geopen het. 

Met die geld wat ingesamel 
is, is hoofsaaklik komberse, 
klerasie, skoenc, melk, voe
dingsmiddele, vet, vitamine, 
olies en ander onontbeerlike be
nodigdhede vir Duitsland aan
gekoop. Uit goedere wat ge
skenk is, kon die volgende aan 
bchoeftiges in Duitsland ge
stuur word: 578 kiste klerasie, 
413 kiste skoene, 415 kiste le-

LANDBOUGENOOTSKAP - CALVINIA 
Op .29 en 30 SEPTEMBER word die 

LANDBOU EN HUISVL YT 
TENTOONSTELLING 

VAN DIE }AAR 1949 gelwu te CALVIN/A 

• Ons DANS is die AAND van 28 SEPTEMBER by 
die COMMERCIAL HOTEL 

• Die SKOU word GEOPEN op VRYDAG, 30 
SEPTEMBER, deur 

MNR. J. H. MOOLMAN 
(Voorsitter S.A. WOLRAAD) 

• 'n STOEIGEVEG tussen MANIE MARITZ en AL 
COSTELW en VOORGEVEGTE die AAND van 

29 SEPTEMBER 

• 
Meuse wat graag die Beste sien kom kyk dit op 

CALVINIA 
Sekretaris: 

J. P. LEROUX - Posbus 42, Foon 30 - CALVINIA 

wensmiddele; 4200 sak .mielies 
en 1025 bale merino- en kara
koelwol. 

NOUER KONTA.K 

Deur middel van D.A.H.A. se 
,peet"-diens het meer as 3000 
bchoeftige Duitse gesinne Afri
kaanse gesinne gevind wat ge
reeld pakkies aan hulle stuur. 
In baie gevalle gaan dit ge
paard met gereelde briefwisse
ling ~ en is noue verbintenisse 
aangeknoop . Die pakket-afde
ling van D.A.H.A. het in die 
jaar onder bespreking 50,000 
pakkies ter waarde van £90,000 
aan hulpbehoewendes in Duits
land gestuur. 

In sy openingsrede wys die 
voorsitter daarop dat die groot
ste deel van die 'skenkinp van 
Afrikaners ,gekom bet. 

,Die Afrikaanse volk het in 
sy hulpverlening a.an Duitsland 
op bewonderenswaardige wyse 
offers gebring wat ons steeds 
met dankbaarheid veTvul", al
dus dr. Sthamer . 

A.P.-Bestuur 
Vergader 

Die dagbestuur van die Afri
kanerparty vergader op 26 Sep
tember wannecr, na verwag 
word, sake in verband met die 
kongres op 8 November in 
Bloemfontein bespreek sal 
word. By die geleentheid sal 
die Ieie-r van die party, min. N. 
C. Havenga, sy standpunt uit
eensit ten opsigte van die bond
genootparty en rasse-beleid. 

AME.RIKANE.RS HOOP 
OM OORLOG BINNE. 

30 DAE. TE. BE.SLIS 
In Amerikaanse militere geledere bestaan daar nog 

onsekerheid of die atoombom 'n deurslaggewende wapen in 
'n oorlog teen Rusland sal wees, al kan aangeneem word 
da.t die doeltreffendheid van die born sedert die dae van 
Horisjima aansienlik vergroot is. Maar hoewel daar deur 
sommiges getwyfel word, is daar reeds krygsplanne opgestel 
waarvolgens Amerika hoop om 'n oorlog teen die Sowjet 
binne dertig dae te wen. 

Die organisasie wat vir hier
die beplanning verantwoordelik 
is, is die komitee van stafhoof
de onder Ieiding van genl. Omar 
Bradley. Die plan maak voor
siening vir die onmiddellike 
bcmbardering van 70 vername 
Russiese doclwitte met atoom
bomme. Burgerlike verliese en 
oorwegings van na-oorlogse 
versoeningsbeleid sal geensins 
in ag geneem word by die uit
voering van bierdie plan nie. 
Bomwerpergroepe sal vanaf 
basisse in Alaska, Engeland, 
Noord-Afrika en die Midde
Ooste opstyg en dood en ver
woesting uit aile rigtings oor 
die Sowjet sa.ai. Ook die fa
brieke wat die Russe agter die 
Oeral-gebergtes vir die Duit
sers weggesteek het, sal nie 
aan die genadelose bomwerping 
ontkom nie. 

BOMWERPERS 
Die swaar Amerikaanse 

bomwerpers, B-36, sal op 'n 
hoogte van 40,000 voet en teen 
'n snelheid van 300 myl per 
uur feitlik onkeerbaar in die 
nag wees. Hierdie lugreusc 
is in staat om 'n bommevrag 
van 10,000 pond 10,000 my! ver 
te dra, sodat selfs die skuil
hoeke van Siberie nie buite 
hul bereik sal wees nie. 

Behalwe hierdie vliegtuie be
skik die Amerikaanse lugmag 
nog oor die B-52, 'n spuitaange
drewe bomwerper wat die af
stand oor Rusland in helfte van 
die tyd van die B-36 kan afle; 
maar hulle sal vir gebruik eers 
in 1952 gereed wees. 

,SO DAE" 

Vir die aanval in Wes-Euro
pa word gehoop dat Britse, 
Franse en Amerikaanse tro~pe 
in staat sal wees om die Russe 
aan die Ryn tc keer met behulp 
van lugbombardemente deur 
vinnige kortafstand-spuitbom
werpers, wat verwoesting op die 
leersametrekkings van die 
vyand moet saai. In dertig dae 
se tyd bchoort die stryd gewon
ne te wees, word gemeen. 

Dit is natuurlik die militere 
aspek van die saak, en dit klink 
indrukwekkend op papier, maar 
die Russe maak in die eerste 
plaas staat op hul vyfdekolon
ners wat op die puinbope van 
ekonomiese instorting in die 
kapitalistiese Iande moet · ver
rys. As bierdie Russiese stra
tegie eerste geleentbeid kry vir 
toepassing, sal daar geen werk 
wees vir die atoom-bomwerpers 
nie. 

Sorgvuldige adressering 
verseker 

korrekte aflewering 
Dit is ONSEKER 

Moenie a(kortings 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 vol/edig op 
die pakkie self, waar moontlik. 

Verwyder of wis aile ou etikette 
of merke uit. 

Gebruik sterk etikette wat aan albei 
kante stewig met draad vasgemaak is 

ONTHOU TOG OM U VRAGBRffiWE TE HOU 

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

Die Spoorwe!! behoort aan u-eise word met u geld betaal. 

Hierdie is die tweede in 'n reeks wenke, geplaas deur die Suid-Afrikaanse 
Spoorwei!, en gemik op die veilige vervoer en sne/le aflewering ~·an goedere. 
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J'ABIEF ~'IB GEKLASSIFISEERDE ADVEJ¥'ENSIES: 
BulaboudeUI<e Kenn!Age..·lnga: 

(Verlowlng, huwellk, geboorle, eterrgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plallng. Voorullbetaalbaar. VIr 
herhalings 2:1 pet. afslag. 

Baodelsadvertenslee: 
Eerst~ plaslng, 2d. per woord. Vtr herhallngs 25 pst. atsla.g. 

Intekeng6d op .,Die 0.8." (nrekyn •ee~): 12/6 per jaar or 6/3 per 
6 maande. Vooruitbetaalbaar. Stuur adverteoalegeld, bestelllngs, en intekengeld 
II& \'OOB.SLAG (EDll S.) BPK., Poebus 1411, K-&&4. 

GEBOORTE 
BEKKER. -Aan Gcneraal en Mev. 

S. P. Bekker van Klelnronteln, Tarka
stad, •n frls seun op 6 September. 
Dank aan die Gewer. l4/9/2B . 

IN 1\IEl\IORIAM 
Weer herdenk ons, one llctllngseun 

Klllle, Jou verjaardag. Jy eal dan 22 
jaar oud gewee' hel. Dlt sal vlr 
ons altyd bly eoos die datr va.n gleter. 

,.My hart Ia daar! 
. By Hom wat die wereld geekep het 

goed, 
Vir die dood geaklk, vir die !ewe 

soet; 
l8o mild, so eterk, so groot en so 

aag, 
Met ver~:ewende lletde, vol red

dlngskrag. 
Sy re•ne geea maak ook die Hemel 

noc klaar, 
Daarheen laat ek verlangend my 

bede vaar-
Daar Is my skat en my hart IS 

ook daar." 
Van: Moeder, Vader, Compte, Max, 
Euodla. 21/9/1 

TE KOOP 
ALSATIAN-liONDJIES ult kampioen

etamboekouere. Kwo.al en waaksaam. 
Reuntjlea £5/0/-, tetlcs £3/3/-. -
Zeeman, Rooort110n. TK/30/3 

BEESTE: Oprecgeteelde Jerseybeest" 
ult dlt bute bloed. en melk-rekords. 
Koele en verae. - r-oan, Robertson. 

1/12/TK 

BEESTE: Opreggeteelde ongereg1-
atreerdt Frle~landbulletjles, nege maan
de oud; Brakrontetn-Bottermyn-bloed 
ult 8-10-gelllngkoele . Ook koele en 
verae. ~n, Roberteon 1317/T.K. 

BOERllEEL met ons bekende steen
meule gemo.al 2117 per 100 lbs.; geslfte 
meel 24/9; wltbroodmeel 26/5; 28/1 
•lear 100 lbs. - Lt-meel 26/6; Melk
meel 22/6; Varl<-vetmo.akmeel 22/6 
algar 100 Jbe. - Welcome Dover Kom
bullltowe met akoorsteenpype: Grootte 
7 - !6 tl/-; Grootte SA - £7 10/-. 
Slult auebller bo.okkommlssle In en 
1tuur sebrulkte sakke terug. K.M. B. 
- 1\llsolon S tore, Ellm, K.P. 

J'ATATRANKE:- Sesmao.nde 83 lb. 
7/-; drlemaande wit 83 lb. 8/-. 
Steggles reg vir plant ses- en drle
mao.nde 6/- per 1000. BoHle 7/-. 
Oelewer SERPENTINE. K.M.B. 
Tevredenheld gewaarborg. n. H. 
Gerber, C/Sn., P.K. Hoekwtl, Ge<>rc~. 

2-I/8/TK 

WATlELPALE EN SPARRE.-
Hoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 dulm 
bokant dtkte 2/- ~tuk. 
Gewone pale 6 voet lank, ol tot $ 
dulm bokant dikte 9d. 1tuk. 
Sp&npaaltjles ol voet lank, 1 ~ tot 2 ~ 
dulm boko.nt dikte !3 10/- per 1000 
met bas. 
Speslo.le stringstokke vir tabal< 4 ~ or 
5 voet lengtes £2 15/- per 1000, met 
baos. 
Gel ewer Cho.rlestownataale. Beste I van: 
L.S. J:loys, Ama.Juba, P.K. Cbarll'tltown. 
Kontant met bestelllng. 31/8/TK 

GROENTESAAD 
V ARS GOEWERJ\fENTSOESERTIFI

SEERDE GROENTESAAJ>: Chantenay 
Wortel 6/6; Detroit Beet 0/6; lee 
Creo.m Waatlemoen 8/6; Wonder en 
Tom Watson Waatlemoen 7/6; Honey 
Dew Spanspek 7/6; Little Gem, Lang
""itbos en Groen Hubbard Skorele 8/-; 
Mil.rvel Tamllltle 30/-; Beauty and Mar
globe 32/6 lb., D/- 14 lb. posvry. Vol
ledlge pryalye gratia vo.n KANOO 
SAADK\\'EKERS, Poebua 107, Oudts
hoorn. 1317/T.K. 

GESERTIFISEERDE 
GROENTESAAD 

ChanteDAy-wortela 8/-; Detroit-beet 
ol/-; Blaarslaal 17/6; Spltekopkool 8/
per pond, posvry. Verl<r)' volledlce 
.,ryelya van ~. P.K. Schoemana
aoek, Oudtehooro. 8-olTK 

GRYS HARE 

GRl'SHARE herstel, ekllrera ver
wyder, hare~rroel bevorder, jongvoor
koms verseker. dlt wo.o.rborc ORYS
IIAARWONDER, die jongete kuns
ms.uge wereldwonder haar- en kopvel 
voedlngsmlddel u, skadelooa, kleuretoc
vry, 5/- per bottel &eld met beatelllng. 
Boeregenee8mJddde, Poebua f27Z, 
.Jobannesborc. C/l/9/ol9 

1\lEDISYNE 

Verwyder die wortel van u kwaal 
of siekte en heretel u regmattge 
errenls GESONDHEID, ona beeklk oor 
dle mlddela en behandel aile etektea. 
skryt, lnllgtlnc gratta.-J:Ioerecenees
mlddels, l'oebu• •:nz, .Johannetburg. 

A/l/9/ol9 

MEDISYNE 

Dulllende Is r~s van bulle kwale 
beny. Talle vine! daagllka baa.t. 
Wo.arom eal u Ianger ly. Skryr do.dellk, 
raadpleeg Die Boerevrou, Bu.s 7559, 
Johanneaburg. 

(Nr. 3) 1/9/49 

l\IARK AGEJ\'TE 

Ko.mtrade! Aandall'! 
Stuur al u produkte aan C. S. Bel

t:.n ~:an, ~lark Agente, Utenhare. Td&o 
«mfleee- ad.rH: ,.Blank S.A." Foon 
1063. Aa Julie die dorp besoek kom 
gesela 'n bletjle. Dlenswlllg. 

21/9/TK 

HEUBELS 

Ml':UBl!lLS. - Beter meubela teeo 
olllll<er pryoe. Babawaentjlea, ltoot
l<arretjlee, drlewlele, llnoleuma, tapyte, 
ene., ook altyd In voorraad. Oeen 
Katadogue. Weld waartn u belangotel. 
- Vl!!8JIIB.-MJI:UBEL8, Langetraat 2D1, 
ltM.pet.ad. J/12/11 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-lncenleura, Stuleweg, PAROW, 
verl<oop en heretel Radio'• en Elektrleee 
l'oe.tene. Oeregtatreerde J:lektrllltelte
aannemen. J'oon t-Ull6.. 

!JOUT 

80UT nr dadelllle a newertnc ID 
coete IMke. Brandwaste. om ' D 
eerllke beataan te maall vra ell u 
nlendellke onderoteuntnc deur ,.an m7 
aout te bestel. Speslale Al 80/-; 
8neeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
&0/- per toll VTygelaal. 8outwerke 
ttn'ldenheld cewaarborc. Adr•: 
&..,dte. M". Martie V•ter, Pouall 
No. Xt, Arbeldaloon, Bloemfontein. 

lt/1/TK 

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

VUL ASSEBLIEF BIER 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 <lle bedrag van .................................. .. 

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

NAAM.: 
<Naam en Adrea in Blokletten) 

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

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/ 3 per halfjaar. 
Voet~ t~NeblMJ/ Kom""'-'e blf plGtt61GUae flelca. 

r
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

Oudstryder As 
Spreker 

Kapt. H enri Slegtkamp, 
D.T.D., Middelburg Tvl. Skryt: 

Daar sal in Oktober 'n groot 
byeenkoms van oudstryders In 
Johannesburg gehou word en dr. 
Malan sal as spreker optree 
Wei, dr. Malan is welkom as 
Eerste Minister, maar nie as 
oudstryder nie. Nou is my vcr
soek dat ons deur genl. Smuts 
tocgcspreek moet word as die 
enigste hoere Boere-offisicr nog 
in lewe, afgesien van enige poli
tieke aspek. Ons oudstrydcrs 
bestaan uit Nat en Sap en as 
ons mekaar ontmoet, vra ons 
nie wat die ander is nie. Ek 
het so 'n versock aan Die 
Vaderland gerig, maar dit is nio 
geplaas nie. Dit is jammer, 
want dit maak dat oudstrydcr
sappe dalk nie sal opkom nie. 
Wat my betref, ek is volbloed 
Nat en ook O.B. en gaan vol
strek nie saam met die politick 
van genl. Smuts nie. Maar dit 
bet niks te doen met die vyf
tigjarige herdcnking van die 
oorlog nic, en as genl. Smuts 
'n man is, sal hy nie 'n onwaar
dige politiekc tocspraak hou nie, 
en ons sal dit ook nie duld nie. 
Waarom word genl. Smuts dan 
wei gevra om by die inwyding 
van die Voortrekkermonumcnt 
te praat maar nic by die Oud
strydersbyeenkoms waarby by 
meer belang hct "nie? Ek vrees 
baie van ons sal wegbly as die 
ding nie regkom nie. 

MEEGEVOEL 
Namens die Gcbiedsleier en 

Gcblcdshoofkwartier van Gebied 
F betuig ons hiermee ons op
regte mccgevoel aan mnr. H. A 
J. Colyn en die familie Venter 
van Boomsien, Pietersburg. 

Na 'n langdurige siekte van 
sewe maande, waarvan die 
laaste sestien dae smartlik was, 
bet Gebied F een van sy gc
trouste lede verloor deur die 
dood van mev. E. C. Colyn. 
Ons voel saam met die familie 
en wens bulle sterkte toe. 

P. W. Buys. 

VERVOERDIENS 
Vir algemene karwe4werk tm 
ook vervoer van mense tree 4n 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posb011 M • - Telefoon 9-881115 

PAROW 

PLUIMVEE 
lllle a..te l'1rma - a PL~, 
KIEJiol!l • aader PBODUilTII: ... ..... ., .. , 

C. M. ELOFF EN KIE. 
CJWme.) ~. 

llo•vu .. c...._ Ulll •-

One eerate uJtcawe het 10 pas verakyn. 

BY DIE STERFBED 
VAN 'N VOLK 

9s. 6d. Posvry 
DEUR 

M. J. PIENAAR 
wat tydene wtreldoorlog nr. 2 In 
Dultaland waa en bier In Suld-Afrlk& 
deur die Smute-bewlnd van Hoog
verraad aangekla en geatra! ts. 

ONTHOU U NOG 
,.Ooelenaand, Uewe lu.lateraara In 
SuJd .. t\frlka". ,Godenac Boere." 
'n Gt'lalhebbende werk dear lemand 
wal ails adf deurleef bet. 
BESTEL VAN: 

VLAM-BIBLIOTEEK 
Poshus 1230 

PRETORIA 
OF 

U IIOEKHANDELAAR. 
15/6/2. 

Partypolitiek Voer 
Unie Na Armoede 

Se Ekonoom 
Partypolitiek soos dit in Suid-Afrlka beoefen word, het 

veel daartoe bygedra om die Unie se fundamentele ekono
miese vraagstuk - nl. om die groot potensiallteite van die 
land ten voile te benuttig - te verduister, bet mnr. L. H 
Samuels, senior ·lektor van die Fakulteit van Ekonomie en 
Ekonomlese Geskiedenis, in Pretoria verklaar. 

Mnr. Samuels, wat die Bond 
van Vroucstemgeregtigdes oor 
die ekonomie-.se posisie in Suid
Afrika toegespreek het, het ge
se: 

,Ek is Yas oortuig dat, tensy 
ons ons pogings op die pnrty
politieke front verslap en meer 
op die fundamentele ekonomie
se en finansiele vrnagstokke 
wut ons in die gesig staar, kon
sentrecr, ons met ekonomiese 
agteruitgang en 'n kwyning van 
ons bestaanspeil te kampe sal 
kry." 

LOOP DOOD 

Partypolitieke bedrywighcld 
volgens die Suid-Afrikaanse 

Personeel Van 
Spoorwee 

Gevra Om Te 
Bespaar 

Mnr. Marshall Clark, hoof
bestuurder van die Spoorwee 
het 'n bcroep gcdoen op elke 
spoorwegwerknemer in die 
Unie, om 'n .,aktiewe soldaat te 
word in die oorlog teen ver
kwisting." .,Dit is noodsaaklik 
dat elkeen dit moet besef," se 
renr. Clark, .,dat daar sedert 
1943-'44 'n gcstadige agteruit
ge.ng was In die Spoorweg
finansics en dat inkomste bier
die vyf jaar met sowat £6,500,000 
dcur uitgawcs oorskadu is". 

Wcrkskostc bet skrikwek
kcnd toegenecm. Dit bet die 
administrasie daartoe gedwing 
om gocderctariewe en passa
sierstariewe te vcrhoog. E n dit 
is eers na bale sorgvuldige oor
weging gedoen, want dit bet die 
gevaar ingehou om besigheid 
uit die hande van die Spoorwee 
te neem en aldus die inkomste 
nog verdcr te verminder. 

BEDRAE GETREK 

Hierdie verhoogde tariewe 
bet nle daarin geslaag om die 
gaping tussen inkomste en uit
gawes te oorbrug nie, aldu& 
mnr. Clark, en die administral!ie 
is daartoe gedwing om groot 
bedrae te trek om die staat te 
laat balanseer. 

Die reuse-trekkings ult die 
Tariewegelykstellingsfonds was 
'n skok vir meer as een Spoor
wegman wat hierdie fonds bc
skou as 'n verskansing om die 
basiese dienstoestande te be
skerm, want, hoewel die fonds 
vyf jaar gelede oor amper 
£10,000,000 beskik bet, is die sy
fer tans minder as een-derdc 
daarvan. 

,As hierdie toestand voort
duur, sal daardic fonds voor die 
einde van die huidige geldjaar 
gcdaan wees," het mnr. Clark 
gese. 

PERSONEEL 

.,Uit elke pond wat die Spoor
wee verdien, word ongeveer 13s. 
in een of ander vorm aan per
soneel bestee, betsy as gevolg 
van salarisse, lewenskostetoe
lae of oortyd-lonc." 

Die lewenskostetoelae wat 
tans deur die Spoorwee betaal 
word, beloop sowat £18,000,000 
per jaar en die gemiddelde uit
gawc per eenheid van die 
blanke personeel het buitendien 
met on,gcveer 90 persent gestyg 
gcdurende die afgelope 10 jaar. 

sty!, loop in- elk geval dood 
in 'n muur, want uiteindelik 
sal dit hom moet aanpas by 
die harde ekonomiese en fi 
nansiele !cite, nie aileen soos 
bulle in hierdie land bestaan 
nie, maar soos bulle deur die 
o!<onomiese en finansiele stro 
minge in die buitewereld ge 
vorm word. 

Wat bctref die Unie se be 
talingsmoeilikhede, bet mnr 
Samuels gese dat die huldi,ge 
metode van besnoeiing 'n nega 
tiewe maatreel is. Dit bewaar 
ons voorrade harde rnunt deur 
die eenvoudige hulpmiddel om 
die invoer van 'n groot verskei 
dcnhcid artikels te beperk 
maar dit doen niks om ons 
harde munt te vermecrdcr deur 
ons uitvoer uit te brei nie. 

Die vernaamste ekonomiese 
taak van die Unie Is om sy ult 
voernywerhede, soos wol, erts 
en goud, uit te brei. 

Geen Twyfel 
Aan T elepatie 

Geloof in telepatie - verbin 
ding van gedagtes dcur midde 
van andcr as die gewone sin 
tuie - is deur professor A. C 
Hardy, professor in dierkunde 
en vergelykcnde anatomic aan 
die universiteit Oxford, uitge 
spreek. 

Hy bet aan dierkundiges ty 
dens die jaarvergadcring van 
die Britse vereniging tcr bevor 
dcring van die wetenskap gese 
.,Ek glo dat nicmand wat onbe 
vooroordeeld ondersoek instel 
na die resultate van die groot 
aantal proewe wat gedurende 
die afgclope 20 jaar uitgewoer 
is, die bcstaan van telepatie sal 
ontken nie." 

50 JAAR GELEDE 
<Vervolg van bls. 3 kol. 3) 

unieke man in dit unieke land 
deze unieke rede. Na eenige 
jare sal ik niet meer kunnen ge 
looven dat ik dit alles tooh 
werklijk heb gehoord en bij 
gewoond. Nu eens plat, dan 
weer in het overdrevenste Hoog 
Hollandsch- toetste hij de ge 
heelc staatkunde aan het oudc 
testament, worstelende met 
moeilijke woorden als ,diplo 
matieke' (verteenwoordigers 
met een pijnlijk gezicht, maakte 
maaksche vergelijkingen, gelijk 
>teeds uit de dierenw~reld gc 
put, hield dan een preek die 
hoegenaamd niets met de zaak 
te maken had, en liet· zich dan 
weer uit als een protect, of als 
een aartsvader, of als een her 
dervorst.'' , 

Indien iemand wat uit Hoi 
land kom, of daar gestudeer 
het, ons leiers as .,horribel" be 
skou, dan is ons leiers darem 
minstens in gocie geselskap. 

En indicn ons Wag en Boere 
jeug dan Duitse vaandcls dra 
en Duitse uniforms bet- is dit 
volksvreemd of Is dit volgens 
tradisie van die rocmrykc ou 
Republikeinse staatsartillcrie? 

• By wat in , Di e 
0.8." adverteer i 8 

werd om onderste un 
te word! • 
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ONS VERVOLGVERHAAL 

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

HOOFSTUK VIII 

WEER WEESKIND 

Die dae het verbygegaan en 
klein Ben het al be-gin uitreken 
wanneer dit kersfees sal wees, 
want hy bet so verlang na die 
presente wat ou vader Krismis 
vir hom sal bring. Hy he-t 
ookal begin wonder of hy nie 
noudat hy al kan skryf, vir 
Vader Krismis 'n }?rief moet 
stuur en vir hom vra of hy nie 
vir hom 'n trapfiets kan bring 
nie. Want hy moet nou ver 
loop na die skool en hy wil so 
graag 'n fiets he soos so bale 
van sy maters. 

Maar kersfees was nog ver en 
klein Ben kon nog nie eers al 
die · dae uitreken nie. Hy het 
toe maar besluit om nog te 
wag. En dit was swaar, want 
hy het so verlang na 'n JekkCT 
fiets. 

En toe gebeur 'n nare ding. 
Een oggend toe hy in die kom
buis kom, werk sy mammie by 
die stoof. Sy is bale stil en lyk 
of sy gehuil bet. Hy vra haar 
toe wat gebeur bet en of sy 
pappie dan al werktoe is. 

,Pappie is weer gevang, my 
kind," vertel sy mammie vir 
hom. 

Dit was vir hom 'n vreeslike· 
slag. Sy pappie is dan nou 
skaars ses weke van die Kamp 
terug. ,Waarom het bulle dan 
vir Pappie .gevang, Mammie ?" 
bet by gevra. 

,Ag, my kind, ek wee-t nie," 
het sy mammie gese. 

Hy bet later gehoor dat oom 
Teuns en nog 'n klomp ander 
omies ook gevang is en dat 
bulle voor die bof sal kom. En 
toe bulle later voorkom, het sy 
mammie daagliks by die hof 
gaan !ulster. En elke dag as 
sy mammie ter'ijgkom, het sy 
neerslagtiger gelyk. Hy bet j;oe 
maar probeer om bale werkies 
vir sy mammie te doen en bale 
gehoorsaam te wees, al was dit 
ook vir hom swaar. 

Sy pappie is toe later gevon
nis en na 'n ander tronk gc
stuur. Sy mammie het nou nie 
meer gegaan om hom te sien 
nie, want hy sal eers na ses 
maande toe.gelaat word om 'n 
besoek te kry. Sy kon ook nie 
eers aan sy pappie skrywe nie, 
want ook briewe kon hy nie 
ontvang voordat hy nie ses 
maande in die tronk was nie. 

Nou het dit baie swaar met 
bulle gegaan. Hulle moes uit 
bulle nuwe huis trek en bet in 
'n garage gaan woon. Die ou 
plekkie was bale klein en ar
moedig, maar klein Ben was 
tog gelukkig omdat hy saam 
met sy marrtmie en sussie en 
boeties daar kon bly. 

Kersfees het gekom en hy bet 
bale ongelukkig gevoel. Hulle 
het nie eers koek gehad om te 
eet nie, want bulle was nou 
bale arm, en die geld wat bulle 
pappie verdien het, was al alles 
uitgegee vir kos en huur vir die 
garage. 

Vader Krismis het toe weer 
vergeet om vir hom en sy sus
sie en boeties presentjies te 
bring. Hulle het nog die aand 
bulle kousies opgehang en Sus
sie het nog gewe'ns dat sy 'n 
pop kry met goudgeel hare en 
oe wat oop en toe gaan. Hulle 
mammie bet bygestaan en sy 
het bulle net met treurige oe 
aangekyk. 

Klein Ben het maar liewer 
stilgebly omtrent sy fiets. Maar 
in sy gebedjie die aand het hy 
so mooi gevra vir 'n fie-ts en 
verduidelik waarom hy een wil 
he. Die anderdag-og.gend het 
alma! vroeg opgestaan en was 
bulle vol vol verwagting. 

Maar daar was niks in die 
kamer nie. Hulle het nogal 
oral rondgekyk, tot selfs onder 
bulle bedjies, maar daar was 
niks. Sussie het sommer ver
drietig geword en begin huil. 
Boetie het natuurlik haar voor
beeld gevolg. Klein Ben k{)n 
ook huil, oor die onregverdig
heid van dit alles. Maar hy het 
geweet bulle mammie sal bale 

NUWE VERVOLG
VERHAAL 

Vanaf aanstaande week 
plaas ons 'n nuwe vervolg
verhaal. 

sleg voel as bulle alma! huil. 
Tog het hy gevoel Vader Kris
mis maak darem nie re.g nle. 

En toe hy van sy mate·rtjies 
met bulle speelgoed sien spog, 
het hy eers sleg gevoel. So sleg 
dat by sommer hui~toe gedraf 
hct, want by wou tog nie sien 
wat bulle almal bet nie. 

En toe by by die buis kom, 
was sy mammie aileen daar. Sy 
het bale stil op die bed gele. 
En klein Ben het geweet dat 
sy huil. Toe bet sy hartjie som
mer week geword en hy het sy 
koppie teen haar aangele'lln en 
begin snik. 

,Is my seuntjie hartseer?" 
het sy mammie gevra. 

Hy het toe begin kla omdat 
bulle niks van ou Vader Kris
mis gekry bet nie. 

,.Ag, my kind, dit is omdat 
Pappie nie bier is nie. Kyk, 
Mammie het ook niks gekry 
nie," het sy mammie gese. 

,,Kom ou Vader Krismis dan 
net na die ryk mense toe, 
Mammie ?" wou hy weet. 

,.Nee, my seun," het sy mam
mie gese. Sy het haar arm toe 
om sy skouertjies geslaan, en 
vir hom gese hy moet eintlik 
bale bly wees vandag want hy 
is bale ryker as al die seuntjies 
wat speelgoed gekry bet. Want 
sy pappie sit vandag in die 
tronk omdat daar twee jaar ge
Iede, voor hy moes begin vlug, 
bale kindertjies was van pap
pies wat in die tronk of die 
kamp was, wat honger gely het, 
min kleertjies gehad het en 
glad nie speelgoed gehad het 
nie. 

,.Het Pappie toe vir bulle 
speelgoed gegee ?" wou Bennie 
weet. 

,Nee, my seun, maar Pappie 
en die ander ooms het vir hulle 
bale geld gekry, sodat bulle 
darem alma! kos kon koop en 
eet soos ons vandag. En nou 
moet Pappie in die tronk sit 
omdat hy die geld gaan vat het 
sodat daardie kindertjies nie 
van honger moes doodgaan nie. 
En nou moet julie bale bly wees 
al het julie min kos en geen 
speelgoed nie, want julie Pap
pie het dit vir sy volk gedoen 
en sodat Afrikanerkindertjies 
nie moet hongerly nie." 

Dit kon Bennie nie mooi ver
staan nie. Maar hy bet darem 
later ultgevind waarom Vader 
Krismis nie vir bulle speelgoed 
gebring het nie. ,Geen wonder 
nie", het hy aan sy sussie gese, 
,dit is omdat ons in 'n garage 
bly. Vader Krismis bet seker 
in die nag gekom, en toe bet 
hy maar gedink daar bly nie 
mense in nie." 

Met hierdie verklaring was 
ook Sussie tevrede. 

Die maande het nou verbyge
gaan en die dag het eindelik 
aangebreek dat sy mammie sy 
pappie kon gaan sien. Sy mam
mle het vroeg die oggend ge
gaan en eers Jaat die aand te
ruggekom. Sy was bale moeg 
en het op die bed gaan le. Klein 
Ben het haar gaan opsoek want 
hy was baie nuuskierig om te 
hoor hoedat dit met sy pappie 
gaan. Maar sy mammie was 
bale hartseer. Van daardie dag 
af het hy altyd as sy mammie 
na sy pappie gegaan bet, sy 
sussie en boeties belet om haar 
te gaan pia. 

Eendag het sy mammie vir 
hom en sy sussie ook saamge
vat. Hulle het ver gery met die 
trein en moes toe byna net so 
'n ver ent loop. Eindelik het 
bulle by 'n groot gebou gekom, 
omring met mure en torings op 
die hoeke. 

By hierdie gebou het sy mam
mie aan 'n deur geklop en vir 
die man met die pistool aan sy 
sy gese dat sy sy pappie wil 
sien. Hulle bet nog lank ge
wag en toe het sy mammie 
deur 'n baie klein deurtjie ge
kruip. 

BeJnnie en sy sussie bet voor 
die deurtjie gestaan en wag. 
Hulle het bale lank gewag. 
Bennie wou darem al te graag 
sy pappie sien. Hy bet hom so 
lank laas gesie:n en hy wil 
graag vir hom se hy moet maar 
moed hou en nie onrustig wees 
nie. 

Maar sy mammie bet vir hom 
gese dat die mense bier baie 
kwaai is en ook maar soos die 
speurders vir bulle snaaks hou. 
Hy bet die lelike ou tronkdeur 
gestaan en beskou en gedink sy 

(vervolg in volgende ko!.) 

GEESDRIF VIR 
MONUMENT-LAER 

Maats, dit Iyk of ons sommer 
in groot getalle gaan optrek na 
die onthulling van die Voor
trC'kkermonument. Ons bet ge
durende die af.gelope week 
reeds honderde vormpies ont
vang van Boerejeug-lede en 
vriende· wat die Boerejeug
Jaertrek by daardie geleentheid 

gaan bywoon. 
Aan diegene wat nog nie 'n 

vormpie aan ons gepos het nie, 
wil ons net se dat dit die laaste 
keer is dat hierdie vormpie in 
ons blad sal verskyn. Die 
tydjie is ook reeds bale kort 
en maats word versoek om dit 
sommer dadellk te doen. 

DRING EN DE OPROEP 
Sal Boerejeug-offisiere en lede, asook van ons ouers wat 

SAAM MET DIE BOEREJEUG na die Voortrekker-monument
ontbulling gaan asseblief dadelik bierdie vormpie invul en aan 
ons pos? Indien u meer vormpies benodig, sal ons bly wees as 
u onmiddellik met BOEREJEUG-HOOFKWARTIER, 'poSBUS 
84'71, KAAPSTAD, in verbinding sal tree sodat ons meer vormpies 
aan u kan pos. Ons bet hierdie besonderbede nodig VOOR OF 
OP 20 SEPTEMBER. 

Die reiskoste na die fees sal ONGEVEER as volg wees: 
Lede bo 16 jaar - f5 Os. Od. (Vanaf Kaapstad). 
Lede o.pder 16 jaar - £8 Os. Od. (Vanaf Kaapstad). 
(Reiskoste soos bierbo gemeld is almal RETOER). 
LAERFOOIE: £1 lOs. Od. per kop. 

Die laer duur van 12 Desember tot 18 Desember. 

Die Stafboof, 
Boerejeugboofkwartier, 

Posbus 8471, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 

Ek is van voorneme om saam met die BOEREJEUG na. die 
Voortrekkermonument-ontbulling te gaan teen die einde van die 
jaar. Hieronder vind u verdere besonderbede. • 

(SKRYF ASSEBLIEF IN BLOKLETTERS) 

NAAM: 

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

.................................................................. RANG: ................... . 

OUDERDOM: ........................... GESLAG: ............................. , .. . 

REIS U PER TREIN SAAl\1 MET DIE BOEREJEUG? 
(Ja of Nee) 

OP WATTER STASIE SAL U OPKLIM? 
(Tye van treine en verdere besonderheodc insake die treinreis 

word later bekendgemaak). 

BRING U VAN U VRIENDE WAT NIE-LEDE VAN DIE 

BOEREJEUG IS, SAAl\1? ..... .. ....... ... ... .. . . ... (Indien JA, stuur 

asseblief dieselfde besonderbede soos hierbo uiteengesit, op 'n 

aparte vel papier saam met bierdie vormpie wat u ingevul bet. 

Gebruik asseblief 'n aparte vel vir elke vriend.) 
• 

Sal OFFISIERE asseblief toesien dat lede wat nie die blaadjie 
te lees kry nie, ook hierdie besonderhede kry en 'n vormpie invul? 
Laat ons almal saamwerk, Boerejeug, om van bierdie ondeme
ming 'n groot sukses te maak. 

(vervolg van vorige kol.) 

pappie is nou aan die ander
kant, en hy kan nie eers 'n 
woordjie met hom praat nie. 

En dit sal tog nie kwaad
doen as hy vir sy pappie sien 
nie. Hy het hom mos al baie 
van tevore gesien, en hy wil 
tog net 'n paar woorde met 
hom praat. 

Hy bekyk die ou swaar deur 
en dink toe by homself: ,Ek be
hoort aan die Boerejeug en ek 
sal tog self lateT 'n stormjaer 
word. Ek gaan vir hulle se ek 
wil my pappie sien." Vasbe
rade stap hy nader en klop 
hard aan die deur. 

'n Bewaarder maak na 'n 
rukkie oop en vra: ,Wat wil jy 
he?" 

,Omie, ek en my sussie wil 
graag my pappie sien," se klein 
Ben. 

,Kinders word nie toegelaat 
nie,'' se die bewaarder. 

,Net vir 'n klein rukkie?" 
soe·bat klein Ben. 

,Nee, dit is teen die regula
sics," hou die bewaarder vol. 

,Omie, ons wil niks anders 
doen nie. Ons wil net ons pap
pie sien want ons he-t hom so 
lank laas gesien . . . " Klein 
Ben bet nog verduidelik, toe 
word de wrede deur in bulle 
gesiggies toegemaak. 

Die trane is nou al bale naby, 
want bulle wou tog so graag 
bulle pappie gesien bet. Maar 
bulle is ook al gebrei, en klein 
Ben brom net: ,Hulle is nog 
slegter as die ou speurders." 

Hulle is toe maar huistoe. 
Hulle pappie mag hulle nie in 
die tronk sien nie. Maar oor 
drie jaar sal hy na bulle terug
kom, want dan het hy sy straf 
uitgedien. Dan sal klein Ben al 
'n groot seun wees, miskien al 
'n offisier in die Boerejeug. 

In die tussentyd sal hy maar 
mooi na sy mammie kyk en vir 
haar al die huiswerkies wat hy 
kan doen, doen. Hy sal QOk 
hard leer sodat sy pappie bale 
trots op hom sal wees as hy die 
dag terugkom. 

<Die Einde) 

DUITSE SIS 
Duitse sis vir die uniform 

va.n die Boerejeug-dogters is 
nou verkrygbaar. Maats wat 
nog nie hiervan bestel bet nie, 
kan dit sommer dadelik doen. 
Ons stuur dan die prys daar
van aan u en maats kan dan 
weer besluit. By elke besen
ding materiaal sal ons 'n pa
troon van die uniform gratis 
insluit. Skryf vandag nog aan 
Die Boerejeug-Redaksie, Pos
bus 1411, Kaapstad. 

VERJAARDAG
KETTING 

Die onderstaande maats ver
jaar gedurende die volgende 
woek. Ons wens bulle van harte 
geluk. 

SEPTEMBER 

23 Carina du Plessis, Paarl. 
Margot du Plessis, Paarl. 
Helena Beyleveldt, Paarl. 
Johanna le Roux, Bultfon-

fontein, O.V.S. 

24 Marina Swanepoel, Beaufort
Wes. 

Marianne Roux, Suider 
Paarl. 

25 Anna Marais, Loxton. 
K. Matthee, Oudtshoorn. 

26 Karel Pauw, Wellington. 
Gideon Rou.x, Franschhoek. 
Fesia Weideman, Cradock. 

27 Lenie Bronner, Vryburg. 
Louise Hattingh, Frankfort, 

o.v.s. 
28 Doris Fourie, Oudtshoorn. 

Willem Pretorius, Frank
fort, O.V.S. 

29 Analie Brink, Stellenbosch. 
Petrus van der Westhuizen, 

Vryburg. 
H. J. Lamprecht, Oudts

hoorn. 
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BRITTANJE OP SY 
OUDAG LIEFDADIG! 

Volgens die Britse wet op gesondheidsdienste kan 
enige persoon, vreemdeling of nie, gratis behandeling 
in..Britse hospitale ontvang. Kort gclede is in die pers 
berig dat twee Kanadcsc werkers na Brittan je gegaan 
bet om duur operasies te ondergaan wat bulle nie 'n 
pennie gekos bet nie. Aangesien die reiskoste beelwat 
minder was as die operasies in Kanada sou gekos bet, 
bet dit 'n aansienlike besparing vir die twee werkers 
mccgebring op rekening van die Britse belastingbetaler. 
Toe navraag by die bctrokke bospitaal gedoen is vir 
kommentaar op die gebeurtenis, bet die dokter in 
bcheer geweier om sy mening uit te spreek. Na.vra.ag 
by die werkgewer in Kanada bet die kommenta.a.r ont
lok dat die baas beelwat agting bet vir die onder- ~ 
nemingsgees van sy twee werkers. 

Volgens die Amerikaanse tydskrif TIME bet 
gerugte omtrent hierdie seldsame Britse liefdadigbeid 
reeds die kus van Wes-Afrika bercik. Eerstc om van 
hierdie gratis dienste gcbruik te maak was die Opper
boof van Alata Mancbe, Nii Kwabena Bonne, van die 
Goudkus. 'n Paar weke gelede bet by, aldus die berig, 
3,000 myl na Brittanje per vliegtuig afgele en sy 
twaalf vrouens agtergelaat in sy Accra-paleis . Hy bet 
op die vliegveld neergcstryk, getooi in rooi en groen 
gewaad, 'n rooi hoed, oortrek met juwelc, en sandale 
waarvan die sole met silwer beslaan is. Die Opperboof 
bet die doel van sy besoek as volg verduidelik: , Ek 
verstaan ek kan vrye mediese bebandeling bier kry. 
Ek dink ek sal n bril kry." 

Die weclderige pasHint bet sy oe laat ondersoek, 

I 
maar by moet vyf mnande wag vir sy bril, aangesien 
daar 1,300,000 gewone Britte voor hom op die wag
lys is. 

* 2 

V.S.A.-WERKER MET 
PRODUKSIE VER . 

VOOR 
Een ~·an Brittanje se grootste strulkelblokke op die 

pad na ekonomiese herstel vandag is die lae produksie ~·an 
sy werkers. In die gees ~·an partypolitieke sosialisme opge
voed, bet hierdie werkers geleer om so veel as moontlik te 
ontvang ~ir so min as moont lik. Die gevolg was steeds 
boer lone en kor ter werkdae. 

Heelwat kritiek is die afge
lope tyd in die buiteland teen
cor hierdie Britse gebrek uit
gespreek, vera! in Amerika na 
wie die hand uitgehou word om 
hulp. Verlede week het daar 
toe van Britse kant 'n groot 
stuk voorbladnuus gekom: 'n 
kommissie van ondersoek het 
vasg<>stel dat die Britse werker 
in die afgelope vyf jaar sy pro
duksie met 18 persent verme<>r
der het teenoor 'n vermeerde
ring van slegs 10 persent in die 
geval van Amerlkaanse wcr
kers. Selftevrede het die Britte 
- en selfs Engclse in Kaapstad 
- mekaar op die skouer geklop 
oor die feit dat bulle nou meer 
per man produseer as die Ame
riltaners. Dat die man wat 
stap 'IY snelbt"id kan ' 'erdubbel, 
terw:>1 die man \\at reeds hard
loop slt"gs 'n bale geringe !mel
heitlsvermeerdering kan ann-

toon, betek en natuurlik nog nie 
dat die man wat een gestap 
bet , eerste by die wenpaal is 
nie. En dat dit in hierdie geval 
inderdaad ook nie die geval is 
nie, blyk uit die bevindings van 
die Australiese ekonoom Colin 
Clark wat 'n paar weke gelede 
gepubliseer is. Hy bet be\<ind 
dat die Amerikaner se produk
sie per uur vandag lets meer 
as dubbel die van die Brit is, 
terwyl die ,·an die F ransman 
een-derde en die van die Rus 
minder as een-ags te Yan die 
Amerikaanse prestasie is. 

Dat Brittanje 'n geringe ver
meerdering seder t die oorlog 
toon op sy vorige lae peil, kan 
tot 'n mate toegeskryf word aan 
die groter modernisering va n sy 
bcdrywe vera! as gevolg van 
wat hy van die Duitsers geleer 
en gevat bet. 

MENGHUWELIK STEM MET 
BRITS-AMPTELIKE BELEID 

Die opdrag van die 
Londense regering aan 
d i e kommissie v a n 
ondersoek insake die 

OOREEN SE BLAD 
gemengde h uwelik van Seretse Khama en sy opperhoofskap oor die 
Bamangwato-stam in Betsjocanaland, maak gcen m elding van die gemengde 
huwelik nie, maar verwys slegs na die ges~ktheid van Seretse as persoon 
om opperhoof te word. V erder skyn dit of daar na tegniese besware gesoek 
word om die opperhoofskap van Ser e tse te dwarsboom. Die Britse rege
ring is blykbaar bang om die indruk te sk ep dat l1y teen die gemengde 
h uwelik gekant kan wees. Hy wil dus blykhaar verhoed om 'n heginsel
uitspraak te gee. 

Die opdrag lui dat verslag ge
doen moet word of die stamver
gadedng waarop Seretse as 
opperhoof aangewys is, , be
hoorlik saamgeroep Is en of die 
verrigtinge in ooreenstemming 
met die naturelle-gebruik ge
skied het", en of ,Seretse die 
geskikte en regte pCTsoon Is 

JOPIE FOURIE 
VIR 1949 AS 

HELD GESKRAP? 
Veldm. J. C. Smuts is deur 

die studenteraad van die Uni
versiteit van Stellenboscb uit
genool om as boofspreker op 
te tree by geleentbeid van die 
viering van Krugerdag \ 'anjaar 
op Stellenboscb. 

Hierdie uitnodiglng bet n ie by 
a lma! byval gcvind n ie en 'n 
monstervergader ing van stu
dente Is derhalwe oor die saak 
gehou. Die vergadering het 
met 'n oorweldigende meerder
held besluit om die uitnodiging 
van d ie studeteraad gocd te 
keur. 

Een van d ie sprekers bet gese 
dat as die E euteeskomltee dit 
goed vind om veldm. Smuts as 
spreker by die onthulling van 
die Voortrekkermonument te 
laat optree, die studente \'er
seker lean wees dat sy uitnodi
Jring na SteUf!nboseb se helde
dagverering nle 'n ve rkeerde 
stap is nle. 

'n Ander spreker het gese dat 
die uitnodiging aan veldm. 
Smuts die goedkeuring wegdra 
van mnr. Bob Loubser , L.V., 
sowel as van prof. dr. Meiring, 
'n plaaslike Ieier van die H .N.P. 

Hierdie uitnodiginK 11tel onge
twyfeld bo-menslike else aa n 
die beroemde \ 'eelsydlgheld van 
veldm. Smuts. Watte r bulde
sal by bring aan die nagedag
tenis van Jopie Fourie, die Mri
kanerbeld wat by op 'n Sondag
more terwille van die Britse 
Empire laat doodskiet bet? Of 
gaan die Stellenboscbse studen
te tydelik - net ' 'ir die doel
eindes van 19-19 - vir JopiC' 
F ourie verwyde r uit die ry van 
Afrikanerhelde wa t jaarliks op 
10 Oktober gebuldlg word? 

om die werk van opperhoof 
waar te neem". 

Die Britse blad Independent 
Na tiona list - wa t sterk gekant 
is teen die pa rtypolitlek - be
weer in sy Jongste uitgawe dat 
die Britse amptena re in die pro
tektoraat beimlik bul steun aan 
Ser etse Kbama gegee bet en in
vloed uitoefen in die belong 
van sy gemengde huiwelik. Die 
enigste ondersteuning vir die 
huwelik binne die gebied, aldus 
die blad, kom van die kant van 
sendeling-naturelle en ,politiek
opgevoede hanslammers". ,,Dit 
is In oorstemming met die 
jongste Britse amptelike beleid 
in Mrika, ge rugsteun deur be
roepsendellng-inmenging in na
turellesake." 

DEI\IOKRASIE 
Die blad gaan voort deur aan 

te toon dat vyftig jaar gelede 
die naturelle onderworpe was 
aan d ie gesag van die ,oudste 

van aile menslike regeerders" 
- die vader van die famllle, en 
dat die nature! toe sy t rou teen
cor sy stam betuig h et . ,Maar 
saam m et die demokras le en 
die sogena.amde sending bet ook 
die ontstamming gekom, en 'n 
rustelose, ongelukkige geslag 
va n jong na tureUe Is aan die 
opkom. Wetteloosbeid onder 
naturelle Is aan d ie orde van 
die dag en enige korrektiewe 
optrede word aangegluur as ,on
derdrukking' . . . . Die moei
likhede van die Bamangwato Ia 
'n a fskaduwing va n d ie groter 
ontwrig ting wat in die W e.asterse 
wereld aa n d ie gang Is . Onder 
die dekmantel van 'n jansalle
liberalisme en ,verdraagsaam
heid' word d ie wette van die 
natuur C'D die mens opsy ge
stoot en d ie gees verg lftlg met 
va lse Idees van vooruit,gang, 
waardeur 'n ideale broei-ge
leentheid aan die kommunisme 
verskaf word." 

Engelse Blad In Bresse Vir 
Die Stem As Volkslied ,Elke Sigaret 'n Meesterstuk " 

Rembrandt is 'n mengsel 
Die wenk dat die regering Die 

Stem van Sui(l-Afrika nou maar 
tot amptelike volkslied kan Yer
hef, is verlede week deur die 
Cape Timt'l gt"doen in 'n boof
a rtikel na annleiding Yan die 
kongresbe<~luit ,·an dit" A.T.K.V. 
da t Die Stt"m ook in Engels Yer
taal moet word. 

Die blad verklaar dat mits die 
regering die saak gocd hanteer, 
daar nou gclecntbeid vir so 'n 
stap is. In 1938 toe gcnl. Hert
zog Die Stem by die opening 
van die parlement laat speel 
het, het die gevoelens noog op
ge-.rlam, maar in die jare wat 
verby is het die gevoel afgekoel 
ell het Die Stem sy plek in die 
harte van omtrent aile Suid-

Afrikaners verower. Vandag 
sal min bereld wees om te be
twis dat Die Stem in die prak
tyk reeds as volkslied aanvaar 
is. 

As voorwaarde tot algemene 
aanvaarding van d ie volkslled 
stcl die blad die noodsaakllkheld 
dat alleers 'n geskik te Engelse 
vertaling gevlnd word. Die 
reaksie op d ie wenk was uiteen
lopend. Van sommige kant is 
steun verleen aan d ie gcdagte, 
en een briefskrywer in d ie Cape 
Times het daarop gewys dat Die 
Stem reeds by geleenthede in 
die St. George's-katedraal in 
Kaapstad gespeel is, o.a . by die 
instelling van d ie nuwe blskop. 
, Dit was 'n plesier om d ie orrel 

die lieflike musiek van Die 
Stem te hoor uitdrcun," lu i dit. 

Aan die anderkant word 
geveg vir bchoud van ,The 
King." Die Stem kan ,The 
King" slegs aanvul, en nie ver
vang nie, is die toegewing aan 
hierdie kant. 

Een briefskrywer wou weet 
of Die Stem gelyktydig in 
Engels en Afrikaans gesing sal 
word. Omdat dit verspot sal 
we.es, behoort ,The K ing" behou 
te word. 

.. .. DIE O.B." word ge<lruk deur Pro 
Ecelea!a-Drukkery Beperk, Stellen
boecb, vtr die etenaa.rs en uttcewera: 
VOORSLAG (Edm.a. ) Beper k, Groote 
Kerqebou 703, P oabu.a Ull, 
KerkpleiD. Ka&petad. 

van ryk belee virginiese 

tabak ; gewaarborg 100% 

suiwer, eerstegraadse blaar. 

ar.Jmuuft 
P.OOI VIR KURK GROEN VIR ONGEKURIC 

,Die •IIJOI'et wat u ohoo• VOGII wou l'OM". 
JU7t 


