
IKS 
ET 
_. belang in 
~ind onder
e nie, skryf 
~urg. 

Duitse Reg
Sakse in die 
ns die party 
tiese en mi
'n brief aan 
r, skryf uie 
; daar .ge-

party mili
en dat ten 
uwings die 
voortgegaan 
met so 'n 

Verskeie 
Nazi-bewind 
n die ,mis-
11 word nie 

~TORS 
I 

UKA 
frika se in
lop met die 

waarskyn
kikbaar ge
invoer van 
:a vir die 
1ierdle jaar. 

£10,000,000 
gestel .ge-

sal waar
?S dat bale 
lmerika in
ins bereke
lrende 1948 
lrde van 
1iteland in-

>die invoer 
;erlinglande 
nie. 

~ROU 
'E AAN 
ID 

(45), van 
15e kind in 
ermoedeUk 
le moderne 
s die vrou 
ie kinders 
ortes. Die 
ig gebring 
iding van 
geboortes, 

ur die de
iheld. 
ediese ver
dat 62 ge
waarskyn
tal in die 
IRS die ge
ltle, Enge
eue gelede 
1tse wewer 
s van die 
oeke toon 
>U wat in 
lers in die 
terwyl 'n 

tes toon-

~:.-.: .. :+:++t 
tf~ 
~ 

1 dae ~ 

Die 

1anje 

s en 

1 te 

gee! 

die 

raan 

o is 

hy 

~;+. 
~~ 
·t 
~ 
~ ; 
t 
~t 
~r 
C( 
T 
X .:. .:. 
1· •t 
.t ·:-
I ··t y 
y 
•t• .•. 

t~~: .. X+(++:~ 

Geregistreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. ,Republikeins' Met Behoud 
Van Britse Konneksie 

Jrg.8 Kaapstad, Woens., 41\lei 1949 

BRITSE 
Prys 3d. No.24 

Nadat by hom in Londen ver
eenselwig bet met die idee dat 
republikanisme beperk moet bly 
binne die Britse Ryk, het dr. D. 
F. 1\lalan aan persmanne in 
Geneve verklaa~ dat hy glo dat 
die republikeinse staatsvorm 
die beste geskik is vir Suid
Afrikaanse omstandighede, 
maar dat 'n republiek net op die 
gron'dslag van die ,bree volks-

wil" gestig kan word. Die 
H.N.P. sal dus geen republiek 
uitroep .,tensy en totdat die kie
sers die voorstel goedgekeur het 
deur 'n algemene verkiesin.g of 
referendum wat spesifiek oor 
hierdie saak.gehou is". 

Hierdie verklaring van dr. 
Malan gee die voorkoms van 
konsekwentheid - .,dr. Malan 
is darem nog vir 'n republiek", 

EMPIRE GERED 
-

Lede Bly Binne Onder 
dit selfs betreur dat die nuwe 
reeling nie reeds in 1921 inge
voer is nie, want dan sou 
lerland ,nooit verlore ger.:ak 
bet nie!" 

Nuwe Benaming DIE WESE ONVERANDERD 

Die hele toestand wat eintlik 
niks anders as 'n .,boercver
neukery" is nie, word duidelik 
weergegee deur die Cape Times 
en Die Suiderstem. Eersge
noemde verklaar dat eenders
heid van belang en 'n gemeen
skaplike aanvaarding van vrye 
parlementere stelsels ,die 
wesenlike vereistes vir lidm.:at
skap van die Statebond is. 

Verlede Donderdag is 'n verklaring deur die eerste ministers van die 
Britse Statebond uitgereik wat die insluiting van Indie binne die Empire 
beoog selfs nadat hy 'n republiek geword het. lndie sal 'n lid van die 
Statehond- bly en die koning erken as ,die hoof van die Statehond en as die 
simhool van die vrye assosiasie van die lede van die Statebond", lui die 
verklaring, terwyl die ander lede ( ook Suid-Afrika) , verklaar dat die grond
slag van hul lidmaatskap nie verander is nie". Ten opsigte van 
laasgenoemdes bly die posisie odus net soos voorheen, toe die repuhlikeinse 
artikel in die twee regeringspartye se programme van heginsels en in die 
Ossewabrandwag se ideaalstelling opgeneem is. 

,Solank dit bestaan, kan die 
wesenlike eenheid van die 
Statebond n!e deur formaliteite 
en formules verswak of ver
sterk word nie.'' 

Daar is egter die helangrike verskil sover dit die H.N.P. betref dat 
dr. Malan hom nou tevrede verklaar het met die huidige dominiale 
toestand ,so lank daar geen inbreuk gedoen word op Suid-Afrika se regte 
nie". 

Die Suiderstem som die posi· 
sie korrek op as volg: 

.,Waar die Statebond nie van 
inhoud verander nic, verander 
hy tog ietwat van vorm. Hy 
verskyn met ander woorde in 'n 
nuwe uitwendige gedaante waar 
selfs 'n republiek lid kan wees 
maar waar die Idem by hom 
nog altyd op die innerlike saam
horigheid en n!e op die uit
wendige bande geval het nie, is 

In werklikheid beteken die 
Londense verklaring dat die 
Britse Empire gered is van ver
brokkeling. Die enigste twee 
lede wat gedreig bet om Ierland 
se pad te volg, bet teruggedraai 
en is nou tevrede om binne die 
Empire te bly onder 'n nuwe 
benaming wanneer bulle so 'n 
naamsverandering verkies. In 
die geval v_n lndie geskied 
hierdie naamsveraudering in 
Augustus. In die geval van 
Suicl-Afrika is dit nog vir onbe
paalde tyll uitgestel. 

Die Londcnsc konfcrensie 
moet dus beskou word as nog 
'n oorwinning vir Britse diplo
masie in hul lang reeks oorwin
nings oor verowerde kolonies. 
Vandaar llie groot gejuig in die 
.Uritse pers oor die nuwe stap 
en <lie besingiug van ,Britse 
sta:~tsmansgenie" wat 'n nuwe 
kompromis ter versterking van 
die Empire-bande bewerkstellig 
het. 

HAARKLO\VERY 

Oor die vertolking van die 
verklaring, naamlik of Indie nog 
,trou" of ,aanhanklikhcid" aan 
die ~oning verskuldig is as 

,simbool van sy vrye assosiasic" 
en of watter onverstaanbare en 
onlogiese puntc verder daarin 
opgesluit mag le, sal daar nog 
steeds uitecnlopende menings 
wees. Maar sulke haarklowery 
sal die Britte koud Iaat omdat 
dit nie die wese van die Britsc 
Statebond raak nie. Dit erken 
ook die Cape Argus waar hy se: 
.,Die werklikc betekenis van die 
hele reeling hang af nie van 
die simbole wat die assosiasie 
uitdruk nie, maar van die mate 
waartoe die assosbsie werklik 
doeltreffend is en d!e vorm 
aanneem van ' opregte same
werking. 

BEANTWOORD AAN DOEL 

Dit maak vir Londen geen 
saak hoe die Statebond Iyk nie, 
solank by beantwoord aan sy 
doel, en dit maak vir Londen 
geen s::ak hoe vry of onvry 'n 
'lid van die Empire homself 
waan nie, so lank hy sy mede
werking op doeltreffende wyse 
verleen. En dit het die Lon
dense konferensie so skitterend 
reg gekry dat die fndiers juig 
oor hul ,vrye' republiek" en die 

NE.T BE.TYDS OM 
S.A~ TE. BE.HOU .. 

,As ons dit in 1921 gebad bet, bet ons nooit nodig 
gebad om Ierland te verloor nie," bet lord Strabolgi,· 'n 
Arbeiderlid, in die Britse boerhuis verkla.ar toe hy die 
naweek sy vreugde uitgespreek het oor die~ resultate van 
die Londense samesprekings. 

Hy het die besluit van lndie 
om iu die Statebond te bly, as 'n 
geweldige gebeurtenis beskryf 
toe by 'n lUeidagvergadering 
toegespreek het. Die hele 
grondslag van die Statebond is 
verander om die koning as 'n 
b .nd te behou en om Iande 
soos Indie toe te laat om hul 
eie regeringsvorm te kies, bet 
by gese. 

Lord Strabolgi het verklaar 
dat hy hoopvol is dat Ierland en 
Birma weer na die Statebond sal 
terugkeer. Hy wil ook graag 
Israel op dieselfde grondslag as 
Indie binne die Statebond he. 

Hoewel hier<lie llrie I .nde vir 
die Brltse Ryk verlore is, kan 
lord Strabolgi darem juig dat 
Indie en Suid-Afrika vir die 
Empire ~ered l.s. 

Engelse oor hul .,vrye assosi
asie!" 

So tevrede voel die Britte met 
hul sukses in Londcn dat hullc 
reeds hoop dat die !ere wat die 
Empire so pas verlaat het, sal 
terugkeer, en een spreker het <Vervolg in volgende kolom) 
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i , F AMILIE-I{RING" i 
~ . ~ •t Bostaande foto-van die Die gaste is agter (van ~! ! eerst~ ministers van die I. n'a. r.): Sir Stafford 1 
t Briftle Statebond is die af- Cripps; P~rston (Kana- ~ 
X gelope week uit Londen da) ; Liaquat Ali Khan ~ 
x ontlvang en toon die groep (Pakistan); P. Fraser ~· f wat saam met die Britse (Nu-Seeland); dr. D. F. .~: 
1• koningsgesin geeet het. Malan (Suid-Afrika) ; D. ;;!. 
y ~ •t Die Cape Times se korres- S. Sena.yake (Ceylon); en .•. 
::: pon.dent in Londen bet N. Baker (1\linister van f. 
•i• va.n hierdie gebeurtenis Statebondsbetrekkinge). t :t gepraat as 'n ,,familie- . Voor (van I. na r.): Mev. y t aangeleentheid" en ver- Attlee; Pandit Nehru (In- X 
I klaar dat die ,bande van die); 'n dame wie se naam •f 
•1• die Stat~bond nie duide- nie vermeld word nie; ): :t: liker uitgedruk kan word mev. D. F . Malan; C. + 
{• as deur middel van sulke Attlee (Brittanje); mev. X :f byeenkomste rondom d"e Ali Khan; en Chefley •i• 
··• koning se ta.fel nie ••• " (Australie). :~ 

, 

moet geglo word. Die strydpunt 
is egter nie nou slegs vir of teen 
'n republiek nie, maar vernaam
lik of die republiek vry sal wees 
'dan of dit die Britse konneksie 
sal handhaa.f. Dit is vandag 
betekenisloos om te se jy staan 
nog vir 'n .,republikeinse 
staatsvorm" nadat in Londen 
seker gemaak is dat daardie 
,republikeinse staatsvorm" bin
ne die Empire juis sal dien om 
die Britse konneksie te ver
sterk. 

Republikanisme in Suid-Afri
ka is beslis nie net begaan oor 
die .,staatsvorm" of die uiterlike 
dop nie, maar ook oor die 
staatsinhoud en die staatsver
band met buitelandse moond
hede. Daarom bet Kruger hom 
agtien jaar lank verset teen 
Britse soesereiniteit oor sy 
REPUBLIEK, want 'n republi
keinse .,staatsvorm" onder Brit
se soerereiniteit was vir hom 
net so onaanvaarbaar as wat 'n 
,republikeinse staatsvorm" b:n
ne die Empire vir die oortuigde 
republikein vandag is. 

Ons bet vrede of mnr. G. 
Brand van Zyl ,goewerneur
generaal" of ,president" genoem 
word, maar ons bet nie vrede 
:laarmee dat Suid-Afrika se be
!eid in Londen bepaal word nie. 

Die Suiderstem verklaar na 
!lan!eiding van dr. Malan se ver
klaring dat dr. Malan hom in 
Londen p!egtig gebind het om te 
berus by die huidige gronds1ag 
van die Statebond, en dat Suid
Afrika dus nie 'n republiek kan 
word voordat 'n Statebondskon
ferensie daardie dee! van die 
verklaring herroep nie of dr . 
Malan moet sy woord verbreek. 

• 
Die tyd bet nou aangebreek 

:lat 'n handves vir Afrika ern-
3tig oorweeg word, het die Eer-
3te Minister in Londen verklaar. 
Dit is die taak van die Europcse 
'ande wat belang het by Afrika 
om daardie reuse gebied vir die 
Westerse beskawing te beveilig. 

(Vcrvolg van vorige kolom) 

hierdie aspek van minder 
betekenis. Die inhoud is im
mers altyd van meer waarde as 
die vorm en dit is die wese 
van die Britse staatsmansgenie 
dat hierdie felt al jarelank 
besef word. . . . . Die Kroon 
bly nog net wat dit altyd was, 
die saambindende band wat al 
die lede bymeka:.r hou." 

Met ander woorde, die Britse 
konneksie bly voortbestaan. Die 
Britse mening is dat dit inder
daad versterk is. 
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Besluit In Londen Is 
'n Terugwaartse Stap 

Berit->1e en kommcntaar uit Louden lui dut die Konff•rcm.ie van Sy 
Majc ... teit. Koning (;f'or~e \'1. se Eerste Ministf'rs wut t-~0 JlU!'I in Louden 
ufge-.luit is, ' n uitmuntende ~ukeee wa~ want di«· E«'I'!>h' 1\lini .. tf'r... het 
daarin gc:,]uag om ' n formule te \·ind wuurvol~en"' dit• N•nh.-id van 
die Britsc Statf'hond onge~konde hewaur kan hly. En in Suid-Af1·ika loof 
die Eng<>l~e hlaaie !'IOW <'l a.., di<> koeran\e van di«• II.N.P. die lwlangrik<> 
rol wat die J<:er!otte 1\finistE'r, dr. D. F . .Malan, g<'sJlf'd hf•t in diE' lu•wE'rk
Hlelliging van die <>enheid van dic Statebond, m <'l Sy Majc..,tcit Koning 
Georg<> VI a., , Simhool" vun die E'Cnh t>id cu UH ,Hoof" van dit• Statehond. 

No( YOOrdnt dr. l\fulu n n u 
Londt•n vr rtrek h t•t , het h.r sr 
~ie volgr llngl' gc'll,ok I'll tlie 
}; ngt>l!>e 't'rra'> deur uitdruklik 
tt" ' ~rkl l\r dnt h y geen voor
nemt• h~t om Suid- Uriku in ' n 
republiek om te sk .-p ni t>. 
lntffndl'f'l !>Y bt-le hl is om d il' 
Suid-Afrikuan'f' K oninkr)·k te 
ha ndhaar t" n 11'4 .,oda nig lid t t' 
bly van die Brit"~ Statebond. En 
dit i& hi t rdie Stntt-bond wat dr. 
)lala n in Lonclt n h t lp rtd h t t 
van \ ·t-rbrokkeling. 

dao.ruit vloelende die reg om 
onafhanklike republieke te 
word afgeskei van die Brltse 
kroon. Omdat I erlnnd ton Indie 
h it>rdie reg \Un nf~>keiding \\ OU 
uitoef eon en omdnt die Britse 
Statebond dan m oontlik in duie 
'>OU stort is die Londt-nse l<on
ft-rt>nsie bel li. 

Voor sy vertrek na Londen 
het dr. D. F. Malan, bchalwc sy 

dnt clr. Mula n '><' b3 sta nd eon 
14'itling g rootlik'! bygNira het om 
die ~tup ing te oorbrug wu t ann 
d ie bt>gin Vf\11 di~ ~oamespre

kingl' tu"~Wn dit• op,·uttingt" van 
d ie ouer dominium'! !>OO'! Au'!
tralic t·n ~u S4•elantl, en Indie 
be'!Lnn ht•t ." 

TERUGW,\ ,\RT~E STAP 

D ie konferensit- het d a n ook 
be'>luit om die toekomsti~te 
.,rt>publit-k" 'un lndie toe teo 

LONDEN VERWAG 
GEEN REPUBLIEK 
IN SUID-AFRII{A 

Onder die op-.krif ,Malan se llulpnlardigbeid in Lou
dense Sam~preking'>" .,kryf die Cane Time-. se korre<;pon
dent u.it Lon den dat daar in Eng«>land a lg('mene te\ redenheid 
be.,taan oor die formule nat g<'\ind i., waardtu.r lndie binne 
die Statebond bly al word hy 'n rC{lubliek. 

T erselfdertyd bcklemtoon die 
korrespondent dat .,dJ f' ha nd
hawing van die be trekklnge tu'>· 
sen die ouer dominium'4 be'!l<ou 
word n" vnn die groot.,te 
betekeni~o." llie r word gt>glo 
dat dnnr geen onmlddrllikt
gevuar best .• un dt\t Sultl-Afr ikn 
of enige andt'r d ominium .. al 
ve rkies om gebruik te mnak \ ·an 
die nu\\e republikl'in'le konnr k
s ie binne die Statebond n it>. 

.,Dr. 1\lalan het, na ek vcr
neem, beslis geen o.anduiding 
vir die Britse regering gegcc 
dat hy so 'n plan het nic. 
,.Ondanks die feit dat bulle 

bewus is van die sterk republi-

kt•inst• clement in Suld-A!rika, 
voel die min isters h ier dat 
hulle meer en groter samewer
klng van d r . Ma la n verkry het 
as wat hulle verwag het, en 
hulle is oortuig dat hy sa l 
voortgaan om dlt t e gee op d ie 
grondslag soos deur hom uitecn
gesit In sy tocspraak In die 
Unie-scnnat voordat hy na Lon
den v<>rtrek het." \ 

Die korrt-spondent \oeg daar
ann toe da t bale men.,e in EDge
land gent. Smuts be meninr 
det-1, .,maar dat aangesi~n al die 
domininlt" eerste ministers 
fia-:.m .. t em , daar g een ernstige 
teen .. tnnd vir die plan bier 
ondt-n ind ..a• word nie." •••••••••••••••••••••• 

POLITIEK IN O~"'ISKOU i 
DEUR ·~ liEDEn'ERKE Ri 

hm t om lid \ a n d ie Brit"t' ---------------------------
DIE GK\-' AAR \'.\ :-.· 

AI'S KE IDI:-.'G 

Ole grvaar van verbrokkeling 
bet ontstaan omdat 11ommige 
van die jong<'r koninkryke 
oft<>wel socwcreint• dominiums 
in die Brltse Statcbond gebruik 
wou maak van hul reg om on
afha nklike rcpublleke te word. 
W}'le gt•nl. H ertzog, die vnder 
van na11ionallsme In Suid
Afrika, was die man wat meer 
as enlgc ander man in die 
Britse Ryk gedocn ht>t om vir 
die destydst> Britse dominlums 
socwerelnitelt tc verkry en 

.... 

reeds genoemde lojaliteitsbctui
ging, reeds duidelik verklaar 
dat republikeinse status en lid
maatskap van die B r ltse State
bond nie onversoenbaar m!!t 
mekaar is n ie. H ierdie stand
punt wat o.a. deur die Indiilr
leier, Pandit Nehru o.anvaar is, 
bet hy dan ook op die kon
ferensie met soveel sukses voor
gedra dat die H.N.P. sc hoof· 
orgnan, Die Burger, kon skryf: 
.,Bronne wat in noue '·oeting 
m et die k onfere nsie is deel mt>t' 

Stnft•bond t to hl) op \'Oorwaarde 
dat dit' .,rt>publiek" dit' k oning 
U'> .,Jioof" t>n .,Simbool" va n dit' 
S ta tt•ho nd nan\ aar! 

\Vyle gt>nl. Hert:zog het in sy 
tyd van Londen teruggekeer 
met die reg om 'n vry<> repu
bli!!k tl' word built• die State
bond: dr. Malan kl'er nou van 
Londt•n nr lt>rug mPt dir reg om 
'n •. Emplre"-n•publi<>k tc word 
binnc tilt' Statt•bond. M.n.w. 
tol' d ie uitot•ft>ninK Yan dit' re-g 
vnn \ r~ t• r t>publit-kwording, wa t 
\\ ,V It• gt•nl. llt'rtor.og vir die 
S tat cobond.,lunde hel11 Hrkr) het 

IVervolg op bls. 8 kol. 3> 

Hierdie dogters van ons land maak Rembrandt . . • . • • 
Ha rdwerkend maar gelukkig . . . . . Ncem byvoorbceld 
mev. Ncl, moeder van drie, ons hoofdamc .... . en 
Bettie, dogter van 'n boer, wat toesig hou oor 'n scllo
f~anm~sj ien .. ... dan is daar Marie wat d ie Jugkondi
SJOnenngsapparaat beheer . . . . . . Geen gcwone werk

sters hierdie nie . . . . . . maar ons cic 
dogters ...... en ons is tro ts daarop ! 
U Rembrandt word net deur bicrdie dogtcrs hantcer. 
En met ons stygeode aanvraag, groei ons familie 
daagliks aan. 

ROOf VIR KURK GROEN VIA: 0NG£KURIC 

, Die sigaret wat u a/toos graag 1rou rook." 
R.A.U. 

Empire Se Resep 
Vir ,Republieke" 
Die amptelike verklnring van 

die konfercnsie van eerstc ml
ni~ters in Londen lui woorde
liks: 

.,Gedurende die afgelope we<>k 
het die eerstc ministers van die 
Vtrenigde Koninkryk, Australiil, 
nu-Seeland, Suid-Afrika, Pakis
tan en Ceylon en die Kanadese 
minister van buitelandsc ~akl• 

in Londen vergader om menings 
te wissel oor die rrondwellikr 
gevolg van Indiii ;;e bcslult om 
republiek te word. en van sy be
g.;!erte om lid van die Statcbond 
te bly. • 

.,Die bcspreklngs het gcgaan 
oor die gevolg van so 'n ontwik
keling vir die bestn~tnde struk
tuur van die Statebond ep vir 
die grondwetlike verhoudinge 
tussen sy lede. Die besprckinge 
bet in 'n gocit> gees en met on
derlinge bcgrip pla8.5gcvind, r n 
teen die geskiellkundige a gter
grond va tl die Statr bond &c tru
disionele vermoe om ~;y crnht>id 
van cloel te vcrstc rk en tl.'gf.'l~·k 
sy organi~a'lio e n J>ro~>edurt• h3 
vernnderde omstn ndighcdc .. uun 
te pas. 

.,Na 'n dcurtastende bespre · 
king het die vertcenwoord'ger! 
van at die Sto.tebondslande toc
gestem dat die besluite wat ge
neem is. in die volgendc verkla
ring geboekstaaf word: 

,.BRITSE STATEBO~o·· 

.. ,Die regNings v~n d1e Ver 
cnigde Koninkryk, Kanada. Aull
traliii, :-ou-5<-elaml, Suid-Afrlka 
Indie, Pakistan en C<>ylon, wic 
s Iande verenig Is as lcde van 
die B ritse Statebond, e n waf 
trou aan di~ Kroon ,·erskuldig 
i.,, wat ook simbool is van hul 
vrye assosiasie, het die op handc 

VIR C-SENDER 
Die voorgestelde handelsuit

sendings <C-sender) is d ie a fge· 
lope week 'n stap verder gcvoer 
toe mnr. R. E. Johnston as hoof 
van die C-program b<>n04'm is. 
Hy sal ecrsdaa.gs na Kanada 
vert rck waar hy 'n studie van 
handelsuitsendings in die buite
land sal mnnk. Die versekering 
is gegee dat daar gc<>n no.boot
sing sal wees nie en dat die .ult
sendlngs sal o.anpas by Suid
A!rikaanse omstandlghedc. 

syndc grondwetlike vera nde
rings in IndHi oorweeg. 

.. ,Die rcgerlng van I ndie het 
die ander regerlngs van dte 
Statebond daarvan verwlttig dat 
kragtens die nuwe grondwet 
wat by gaan aanneem, hy 'n 
socwcrein onafhanklike repu
bllek gaan word. Die regering 
van I ndie bet egter I ndie se be
geerte verklaar en bevestig om 
sy vollc Jidmaatskap van d ie 
Statebond voort te sit en om die 
Koning te bly aanvaar as die 
slmbool van die vrye assosiasie 
van sy onafhanklike lede-na.sies 
ton a<; die hoof \ an die State
bond. 

,. ,Ole regerings van ander 
lede van die Statebond - die 
g rond.,lng vnn hul lldmaatskap 
van die Sta te bond word nie 
hi .-rd<>ur vr ra nder nie - aan
VI\Ilr en erken Indie :<~e voortge
sette lidmaatskap ooreenkom 
stig die bcpalings van h ierdie 
verk larlng. D ienooreenkomstig 
vcrklaar die Verenigd e K o
ninkryk, Kanada, Australii', Nu-
8<'<-land, Suld-Afrika, Indiil P a 
kistan en Ceylon hiermee dat 
hulle v<>renig bly as vrye e n ge
lyke lcdc van die Statebond, wat 
vryelik saamwerk ter nastre
wing van die vrede, die vryheld 
en die vooruitgang' 

.,H ierdie g rondwetllke vraag
stukke was die enigste onder
werp van bespreking op die 
volle vergaderlngs van die cer 
ate ministers". 

KA:-.-'ITEKEX IXG 

Amptelik is aan Sapa sc kor 
rcspond<>nt meegedeel dat die 
cerate ministers toegestem het 
dat die volgende op 'n wenk van 
die Suid-Afrikaanse E erste Mi
nist<>r geboekstaaf word: 

,.Tcn antwoord op 'n vraag 
van dr. Malan bet die bycen
koms toegestem dat geboek
staaf word dat die benaming 
van die Koning, as hoof van die 
Slatebond, g<'<'n verander ing be
t<>kcn in die grondwctlike ver
houdings tussen die lede van 
die Statt•bond nie, en in beson
d<>r dat dit nic te kcnne gee dat 
die Koning 'n grondwetlike 
funk.l!ic uit hoofde van sy hoof
skap ultoefen nie". 

CEE HIERDIE Bl .. AD AAN lJ REPUBLI
KE/,, 'SE J'R JEI\'D JFAT STERr VAX 
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81 

uit!'lla 
ufgf'l, 
kolor 
,g<>nl 
dif' B 
le VO( 

to t tl 
in d i1 
ni«•, II 

Di!' 
die Cal 
van di1 
r epublio 
die Sl 
Kroon 
sam ewe 
vraag o 

aan dil 
dig is, 
of hy d 
\\'CCII. 

.,Il ler 
t eloo'> t 

nUWt' 
die tru 
w~>ta:el t'o 
wn'l d a 
\·l'r ndft 
G~>mena 
blurf~>nd 
kon~o tit 11 

bah• ja~ 
oor di<' 
d~>~>lbanl 

nf'lkei 1 
bly. AI 
g"l'll(l b~ 
t.-ni!,!>t', 
stitusioll 
ring te\1 
groot f4 
die kon1 
bcs nie 

Dan • 
Bclangri 
groot en 
die Stat 
tt'vredt•n 
"faar aa 
llkh<>id ' 
State bon 
nile mat 
afhanklU 
word, I ' 
hanklik 
t>n dit- Ul 
onufhunl 
woordt•, 
vt•randt•l 

NU 
V£ 

Dil' m 
\\ t"rkt>r'>l 
sal \\ Or 
c e\ ·oJa: ~ 
van tlio 
afct"lop t 
tOt" auna 
werkt>rs 
apr di 
aktil'f t• 
tree n ie 
gt"r s VI 

bt"arbei 
D ie l\.1 

nadat d 
toegespr 
t e slt•n 
waaksaa 
lew<> t e 
bestuur 
Party 
be lange 
bevordel 
ond<>rko· 
Rand. e 
stel wal 
van die 

In dil 
W OU )O( 

twec &'f) 
werkers 
pleit as 
as wan1 
r ing is. 



lAG 
J:K 
A 

aeid in Lon· 
t korre.,pon· 
tevredenheid 
; Indie binne 

Suid-Afrika, 
rs bier dat 
ter samewer
n verkry het 
wag het, en 
r dat hy S"ll 
te gee op die r hom uiteen-
1raak in die 
it hy na Lon-

tt \"C)e>g daar
i:ns~ in Engc

se mening 
t!;'e!>ien al d lt'l 

minis te ns 
;een ernstlg.., 
~ plan bier 
II nle." 

.sep 
ke'' 
ke verande
ecc. 
a n lndi(. het 
igs van d•e 
~·erwlttig dat 
te grondwet 
heem, hy 'n 
iklike repu
Die regering 
Indie se be
bevestlg om 

J"P van die 
~ it en om die 
IVBar as die 
Jr<' assoslasie 
c Jede-nasies 
n die St a te-

t:R XIE 

van ander 
bond - die 
lidmna.tskap 
I word nie 
n ie aah-
1 se voortge
l oorecnkom-
1van hierdie 
1rcenkomstig 
cnigde K o
~strallil, Nu
•• lndH~ Pa
biermee dnt 
vrye en ge

•tebond, wat 
ter nastre
dic vryheld 

llike vraag
gste onder
lng op die 
•an die eer-

\IXG 

apa se kor
lct dat die 
tgestem het 
n wenk van 
Eerste Ml
rord: 
~ 'n vraag 
Idle bycen
at gebock-
1 benaming 
oot van die 
nd<'ring be
fetlike ver
I lede van 
n in bcson
.1ne gee dal 
iondwetlike 
tn sy hoof-

UBLI
JAS 

DIE O.B., WOENSDAG, 4 MEl 1949 BLADSY DRIB 

BRITSE SLIMHEID BEWAAR 
RYKSEENHEID Sf ·BLAD 

AFSKUWE.LIKE. ROL 
VAN V.S.A.:.NfGE.RS 

IN DUITSLAND 
Groot tevredtmheid en vreugde oor· die S 1 :Se. die eerste wereldoorlog is die Duitse \'Oik onden,·er)> 

u itslag , ·an die Londen~e !ooamesprekings i'l die CAPE TIME aan die lo.,bandigheid ' an Franse neger-soldate wat 'n 
afgelo1>e dae uitgespr·ef:>k in die inleidings- VERH EUG OO'R swart t erreur in <lie wc-.telike dele \'an Duitsland bewerk· 

kolot~m~e . ;,an di«; Eu~else perM, en die L 0 N DENSE I stelllg het. Na die tweede w'ereldoorlog bet die Amerlkaner~ 
,.geurahtelt van dre Brrtse staatt-mantU' om op hul beurt weer 'n swart ' er&krikking O() die Duit&e \Oik 
die Britse Ryk aanm ekuar te hou t'-1 hot!ooings SUKSES f 1 • 

k d I D 
. k a ge aa1. 

te voor om. wor toog geroem. aar ·~ oo -
tot die slotsom gekom dat die !ooUnte~prekings gcen Wf:'rklikt• veruudering In Augu .,tus l MG b et die k or
in die ver houdings tot Brittanjt' hinnt' die Statehond tot ae \·olg gehad het r~-.pondent , .an die Chicago 

· . . 1 1 1 . d ' 1, k 1 d • 0 
Da ily ~e''" a.!ll die lig kt'bring SOEK NA NOAG 

SE ARK 
tue, maar tneegf:' I E' p 1et om I C 'Y ~ )Uil e te ver·~tf:'wlg. dat daar 42,000 &wart Amt'ri-

D ie Kaapstndse oggendblo.d, 
die Cape Times, na aanleiding 
van die feit dat Indiij.. nou as 
republlck 'n volwaardige lid van 
die St.atebond bly en die 
Kroon as simhool van .,vryc 
samcwerking" aanvaar, stcl die 
vraag of lndle nog enige trou 
aan die Bribe koning verskul
dig Is, en as dit die gevnl Is, 
of hy dan nog 'n republiek lm n 
wees. 

,.H I..,rdie 'rang toon h oe 'rug
teloo., <' nig<>. poging b om di~ 
nuwf' -.itua..,i~ te bf'oordf't' l in 
dj t' tra di -.iont'le taal van dit 
W<'lg<>lt><'rdt'. In hi t' rdi<> op-.ig 
wu'l d uar gt>E"n bt't t k t'n iloi\'Oil l' 
ver .nd('ring nit>. Dit' t•t•r<.te 
Gt'm t•awbe" was. t'W~\·e<'l n•r 
blufft'nd t n wrydt'lend v ir dit" 
k on-.t itusionl'le df'skundi~tl'.. Vir 
baic jare is daar geargumentecr 
oor die pllnt of die konlngskap 
declbaar is, of 'n dominium kan 
afskci en of by neutra:1! kar 
bly. AI h ludie vrue i., h<•,e~oti 
gt>ntl beantwoorll dt>ur gt•bt'u r 
t t>n i"""• en die ergenis van kon
stltusionaliste het geen verande-, 
ring tewN'&'&ebring aan die een 
groot felt en regverdiging van 
die konstltusie van die Gemene
bes nle - DIT \VE RK." 

.,SY Elf: TEVHEDE'\IIl~ID" 

Dan Vl'rvolg die blad: ,,'n 
Bdangrikc1 felt is dat Indi~. 'n 
groot en magtige land, •lid van. 
die Statl'bond bly. \'ir .,y t'it~ 
tf' H edenbeid i'l by 'n r t>publit'k • 
Maar nangesien die onafhank· 
llkbeid van nnder Jede van die, 
Statcbond voll<'dig is volgcn!! 
aile mnatstawwe waarmce on·· 
afhanklikheid gemect kan 
word, I"' Indie nie mt'<'r on , r
ba nldik us t'nige andl'r lid n il•. 
t'll diE' undt'r lf'de is ni~ mintl('r 
onafbnnklik nie. )fl' t unde r 
' ' oorde, tlunr w'ias gf't' ll wt rklil<<' 
\l'r&ntll' r ing nil' t'n d lt' d t>UY 

NUWE PARTY 
VERSMOOR 

van die Uritst' gt•nialitt'it om 
.logmal> t(' ' t'rmy by die aunpas
s inK '\'an k on-.t it lll>ionE"Ie Jig
go me tot ' ernndt'rd~ omstan 
:lighede i., opnuut gedt m on 
.,t r~r. 

DI E \ EHE ISTE 
, Dit' n ood'IIHiklike VE"r eis tt>ll 

'ir lidmanh lmp vun di<> 
:Statebond io; t•<> nder.beid , ·nn 
belange e n 'n gt>meeno;knpliJu~ 
aanvaarding vun \'n·e parle
ment~re in'>telli ng<~. Sol.ank 
us wnt (lit bly, knn die wesf'n 
like eenh~id \ a n die State
bond n!P \ 'f'fi\\\ Uk word ni ..,, 
nt't soo-. dit n it' verf.l t>rk k a n 
word dt•ur formult>N t-n for· 
maliteiteo n ie. 

SIEL VAN 
EMPIRE BLY 

BEHOUE 
GE't'n oort'cnkoms 'IOU in 

Londen m oontlik rewee_.., 
h et ni~ a" dit n ie was dnt 
die g rond\\t>t Yn n die Sta
tebond or JI'anif'., t n bt'elte
mal buighau r wus n 'e <.o
da t b y HY liggoa m knn 
\'l'rond~r HOilllt>r om s~· '!h•l 
tt> ' <'r &l <'ur, \ ·t>rklanr dil' 
Brits t> bind, Dnlly Tt>le
g r a ph. 

,.Die 1\'u wp Stnttbond i-. 
' n et>nheid van ha rt en 
s trewf' t'n nie va at t ydelikt> 
bt la nge or van droe woor 
dP <,OOS HlOf niP." 

BLY 0'\\EHA!\'DERU 
,Vir Suid-Afrika is die 

beteken is\'ollc sln:mede ,die 
mder laDdl• van dtl Stakbond 
wie w g r onll-.lug- \lln lidmant
~knp Yn n di<' S tn tt•bond, 011\t'r· 
1nde rd bl) ..... ! )ft>t undt' r 
woorllt>, (li<' k on;,titusiont>l<' pad 
"'u ' n repuhli l'k 1'1 nit' makliker 
• n ook nil~ -.wnnrder gemaak 
:tie. Mnr. Strydom en sy 
•triende snl waarskynlik dink 
iat hul taak om die idee van 

. . . , 'n Suid-Afrikaansc republiek te 
Da~ moonthkhet~ dut n nuw<" vcrkoop, makllk<'r gemaak i~ 

werk<'r.,pa rt)" in dte lt'we ~<'rO<'P .')mdat bulle nou kan argumen
~;nl wor~ " :at ' ": . \l'rretkendl'\ ' eer dat 'n rcpubliek n ie beteken 
gevol~t vt r dtl' pohht>ke e wewlg dat die Statebond verlaat 
\'an die Unil' kon hf., Is dlt'. word nie 
afg~lope week die n <'k inge .. Jaa n -· · ' 

, LOGIES" toe ao.ngE-k ondig is d .t di~ )f) n 
werke rs - • wut dit> ~ohtkrng I ,Dr. Mu!un se kantt~k~nintt 
a gtf' r d ie bewt ging was - nie ~kyn logil'-. t t' Wt't'S a ., dit bloot 
alctit'f tot tli t> p olitick sal t Of'-
tree n it, nndnt Vt'r tef'nwoordi-
ger s van die H .:"'J.P . bulle 
bearbt>i b et . 

Die Mynwcrkersvakbond het, 
nadat dr. Albert H e r tzog hulle 
toegespreek het, bcsluit om af 
te slen van die· plan en 'n 
waaksaamheidskomitee in die 

NATURELLE 
K~N IN 

LOKASIES BOU 
!ewe te roep wat met die hoof- 'n \ Vetsontwcrp om dlt moont
bestuur van die Herenlgde Jik te maak dat haltgeskooldc 
P a r ty sal skakel om die naturellebouwerkers teen Jaer 
belange van die Mynwer kt'rs t e lone as blnn kes werk, sal nog 
bevorder. Daar is ook 'n hierdie sitting lngedlen word, 
onderkomltee bcstaande uit volgens aangekondig is op 'n 
Randse H.N.P.-L.V 's sanmge- konferensie wat naturellebclmi
stel wat hulle vir die belange sing in die U n le bespreek h et. 
van die mynwerkers sal bcywer. Die wetsontwerp sal voorsie-

In die kringe wat die party · nin g maak dat geen naturelle
wou Joods Is verklaar dat die bouwerker in 'n blanke geblcd 
t wee g root bcstaande partye die in diens geneem m ag w ord nle, 
w erkers se saak veel sterker be- tensy by d ie loon van 'n blanke 
pleit as bulle in d ie opposisie is ont vang, maar sulke natu relle 
as wanneer bulle in die · Reg~- kan bulle In die lokasies teen 
ring Is. Jaer lone verhuur. 

'n bt•ldemtoning i-. dat daa r 
gt•t'n verandt>ring in tlit' konin g 
-.e v ondwetlik t pllkh' i'l n ie. 
:\let under woorde di~ ~ond
wf'tlike funk.,ic vu n d it' , k oning 
"" ' n og st ef'd -. uhon<lf'rlik uit;.. 
geOf'fe n word binn f' t'lkf' lf' lle
staa t en n it' ge.,um t'ntlik as 
hoof vun <l!e St . t<•hond nie," 
nldu <; die Cape Tim<''l. 

STATEBOND NOU 
WEER BRITS 

k nan"e soldute onder die AJUt>ri
knun-.e be&ettingstrOf'pe in 
Duit -.lund was. II) b et duura an 
tot•gt•voeg: , Holle is bt-'lli'l nie 
a fgerig en gedisslplineerd ' ir 
hil' rdie \\t- rk n it'. Hulle hct ' n 
hoi:r ml!tdnadsyfer en 'n geslag
slcktesyfcr verskillende male so 
hoog soos die van die blanke 
soldnat. I nderdand word die 
grootsl<' vrnagstuk geskcp deur 
ons gekleurde troepe wat m<'t 
blanke mcisies omgaan. Dit ver
oorsaak 'n diepe haat onder die 
DuitJJe mans." 

Statislieke van die Ameri
kaanse leilr het getoon dat in 
Julie 1916 gemiddeld 771 ncgcr-

Tt•rwyl daar by die vorige soldatc uit <'Ike 1,000 nan 
Stntcbondskonfer<'nsle .Jeduren- gt•slagslckte gely bet. ~1:et die 
de Oktober 19fS formecl b<'sluit oorvlocdlgc voedselrantsoent' lot 
is dat die bcnaming ,Brits' voor hul bcskikking bet hullc gcwt'ct 
die Statcbond sal wcgval, maak hoe om die nood van 'n wnn
dlc verklaring wnt die atgelope hopig-verhongcrde volk uit te 
week deur die ecrste ministers buit. Tot watter male dit dan 
uitg(•rcik is, opnuul melding van ook gcskied bet, word aangedui 
.,Britsc Stntebond". I deur dh! korrt'spondent van die 

Toe die ,Brits' vcr lt'de jaar Chicago Tribune wnl as volg 
dmtrgehaal is, Is dit deur skryf.:; 
Downi:ngstraat bt•skryt ns ,.be- ,.Statlstieke toon aan dat die 
tckenisvol" omdat dit .,'n wyer syfer vir geslagsiektc In noue 
lx•grip bchels". verband staan met die vocdsel-

In die jongstt' vcrklaring lui voorsicning van die burgerlike 
dit : ,.Die reg<'rings van dil' bevolklng tydens ons besetting. 
Vcrenigdc Koninkryk, I<anada, Nadat die · wlntervoorraad aar
Australi/1, Nu·S<'cland, Suid- tapl) ·1, die afgelope hcrfs ann 
Afrika, Indie, Pald<Jtnn t'n Ccy- die Duitscrs uitgedccl was, was 
Jon, wie se Jande• V(•renlg is deur danr 'n dallng in die anntnl sol
ctic) BRITSF.: Statr.bond en \VAT I date wat aangetas is. Namate 
THOU AAN DIE KROON Duilsc mcU.ies hongc)rder 
VF.:RSKULDIG IS, wat ook sim- ; geword het, Is meer soldate aan
hool is van hulle nyc nsso~ia- gelns. Die bcsnoeiing van rant
sit', het die op han de synclc · .socne \'erlede lentc is ook 
a-rondwctlike \'l'rand<'rlngs in . we<•rknats in 'n hoi':r syfl•r vir 
Inltl oorwceg." I geslagsicktcs." . 

Egerton Sykes, 'n 54-jarige af
getrede siviele amptenaar, glo 
dat die oorblyfsels van Noag ae 
ark onder die ys van die bera
Ararat begrawe P en dal die 
verlorc vasteland van Atlantis 
gevind kan word. H y is so oor
tuig van sy suak dat hy in Junie 
na Noordoo!I-Turkye verlrck 
om die ark op tc spoor. 

Hy bet gesO: .,Ek hoop om te 
beY..'YS dat daar 'n wereldvloed 
gedurende die jart' 10,000 v.C. 
en 12,000 v.C. was. ten einde so
doende die ~>ondvloed-verhaal in 
Gen<'sis te V<'Stig. 

Van Russlcse kant word cg
ter bcswanr gemaak teen diE' 
onderneming. Hullc se dit is 
spiocnaslc. 

.. REGISTRASIE 
VAN RASSE 

Ten eindc die plan van die 
regering om 'n bcvolkingsregi
stras!e in werking te stel, te 
vervolmnak, sal mnr. L J . Raats, 
Dirckteur van Sensus en Statis
tit'k, wilt so pas lcruggekeer bel 
van die buiteland waar hy in
ligting .oor so 'n stelsel ingewin 
hct, die konsepwctsontwc;-rp In 
hierdie verband, wat reeds op
gcstel is, ondersoek en aanvul. 

Volgens die plan sal elke bur
ger van die land volgens sy ras 
geregistrccr word. So 'n regi
strasie sal waarskynlik saam
val met 'n vqlkstclling. 
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DIE EMPIRE GERED 
In Indie, in Suid-Afrika en op ander plekke van die 

aarde sal daar in die volgende maande, miskien jare, 
gedebatteer en gepolemiseer word oor wat die Britse State
bond eintlik is en wat die koning se grondwetlike mag daar
binne alles inbou, net soos bierdie vraagstuk konstitusionele 
denkers besig gehou bet sedert 1927 toe in Louden 'n 
formule opgestel is wat binne Suid-Afrika in 1939 nog op 
twee maniere vertolk was. 

Maar in Downingstraat 10, Londen, sal daar geen 
beskouings uitgespreek word oor wat nou eintlik bebels 
word deur die klompie woorde wat verlede Donderdag 
wereldkundig gemaak is en waaraan dr. Malan self 'n kant
tekening toegevoeg bet nie. Die formule is nie hedoel om 
vertolk te word nie, maar om die Britse Ryk aanmekaar te 
hou, en solank dit hierdie doel dien, sal dit Louden koud laat 
watter gevolgtrekkings daarvan afgelei word. Louden is 
selfs nie eens baie jaloers op sy slim formule nie - iets wat 
die Cape Times roem as 'n nuwe bewys van Britse genialiteit 
- by is doodte\Tede om sells dr. lUalan aHe krediet vir die 
opstelling daarvan te laat toekom! En waarom nie, as so 'n 
krediettoekenuing sal hydra. tot die vers terking van die 
ban de wat die formule bedoel is om te wees ? As dr. Malan 
die Ieier van die land wat die eerste moes gewees bet om 
,die pad van l erland" te volg - maar nou altemits Indie 
s'n - gemaak glo kan word dat dit eintlik sy idee is wat 
in Louden uitgedink is - sy ,republikeinse idee" van binne 
die Ryk te bly - dan is die proses van wegbreking uit die 
Britse Ryk soos Ierland, mos daar en dan afgesny. 
Republikeine in Suid-Afrika kan mos nie nou die groot idee 
va.n hul , beproefde Ieier" verwerp sonder om hom , te 
onteer" en , in sy groot werk te strem" nie ! (Kyk Die 
Transvaler van 19 April.) 

DIEN N OG SELFDE DOEL 

Die allerlei uitleggings oor wal presies die Britse State
bond nou eintlik is - let wei die woord ,Brits" wal kor t 
gelede weggelaat is bet weer sy verskyning gemaak - mag 
wissel van Keeromstraat se poging om te beduie dat ons 
nou 'n , republiek" binne die Statebond kan word, terwyl 
ons voorheen net die reg gehad bet om 'n , repuhlikeinse 
staatsvorm" te aanvaar (afgeskei van die Britse Ryk, wat 
die blad verswyg) tot die Cape Times se standpunt dat dit 
die posisie wesenlik onveranderd laat, maar die kern van die 
hele saak bly onveranderd: die Britse Statehood bly voort
hestaan \ir dieselfde doel as llat dit voorheen gedien bet -
naamlik vir die , gemeenskaplike welsyn" van Brittanje -
of die lede daarvan nou al republieke genoem word of 
dominiums. Dit is 'n familie van ,suslervolke" soos dr. 
Malan dit noem, en solank hierdie familieband voortbestaan, 
gee 1\loeder Engeland nie om of die dogters trou en hul 
van verander nie - huHe bly l\loeder se kinders wat in 
liefde sal gee, en die fcit dat die huwelikstaat moontlik 
kan toevoeg tot die vermoe ' 'an die dogter om te help in 
Moeder se , gemeenskaplike" behoeftes, is eerder aan te 
beveel as te veroordeel. As die selibaliese armoede - in 
die vorm van republikeinse verset - nou vervang kan 
word deur die aangetroude rykdom van nuutgewonne 
Jojaliteit teenoor ons ,nuwe hoof" en ,nuwe simbool" en 
,grootmoedige sustervolk" Engeland, waarom die huwelik 
met mnr. Die Republiek nie toelaat nie? 

NOOIENSV AN • 

Moeder Engeland gee niks om dat die nooiensvan van 
,mej. Dominium" verander na ,mev. Republiek" solank dit 
nie die familieband affekteer nie, solank dit maar net 
,werk", soos die Cape Times dit stel. En dat hierdie nuwe 
formule die familiehand geensins verswak nie, dog juis ver
sterk, word reeds klaar toegegee deur die Engelse pers 
sowel hier as in Londen. So loof die Daily Telegraph die 
Statebond se ,buigbaarheid" wat hom in staat s tel , om sy 
llggaam te verander sonder sy gees te versteur", en die 
Cape Times se korrespondent berig uit Londen dat die 
eerste ministers daar ,voel dat bulle meer en nouer same
werking van clr. 1\lalan verseker bet", en dat , bulle oortuig 
is dat hy dit (die samewerking) sal bly gee op die g rond
slag soos hy dit uiteengesit het in sy toespraak in die Unie
senaat." 

Die proses van opbrokkeling van die Britse Ryk is deur 
die nuwe formule verhoed nadat net l erland uitgespring bet, 
soos Die Burger self ook op 21 April erken wanneer hy se: 
,As lidmaatskap van die Statebond nie by die republiek
wording van een of meer lede aangepas kan word nie, gaan 
die Statebond binnekort lndie en later ander state as lede 
VERLOOR. . . . . Dit is die taak van die LondQDse kon
ferensie om hierdie dilemma te bowe te kom. • die 
altematief is s tilstand en agt~ruitgang (van die Britse 
Statehood! )." 

Dit is duidelik dat die Britse Empire van verdere ver
brokkeling en , agterultgang" verlede week in Louden 
gered Is. 

1\laa r ons was altyd onder die indruk dat dit die 
republikeinse taak was om daardie verbrokkeling en agter
uitgang te verhaas in plaas van dit te verhoed. 

Die Samesweerders 
(SLOT) 

Pietersc neem die lamp. ,Sal 
die here my volg?" Hy gaan 
van vertrek na vertrek, stoot 
die deurc oop, en staan dan daar 
en wag terwyl die drie gcrcgs
dienaars die vertrekke verder 
deursoek met behulp van hullc 
flitse. Dit is moelllk om te se 
of dit die spel van lig en ska
duwee Is wat om Pieterse se 
mond speel en of dit werklik 
'n grynslag is wat elke kccr 
plooi-skaduwees om sy mond en 
oe trek - vera! as die scrsant 
die agterhocdc vorm. 

,Hct julie die krale en tuin' 
dcursoek?" 

,Ja, luitenant." 
,Elngiets gcsien ?" 
,Absoluut nllts, luitcnant." 
,Goed, rocp dan die res byme-

kaar en gaan na die motors." 
,Goed, mencer." 
,Sersant, ons kan maar gaan". 

En die luitenant draa! a l om 
na die motors. 

,Ag nee, luitenant. Ek het 
nic vcrniet die kofficwater laat 
kook nie. Om 'n koppie koffic 
tc maak C'll te drink hocf nic 
Ianger as 'n kwartier te duur 
nic. Ek sal nie op goeie manie
rc aandring en verwag dat die 
koppies moct koud word voordal 
u afskeid nccm nie. :More vcr
wyt u my straks weer dat ek 
nle alles in 11\Y vermoe gedoen 
het om die polisie behulpsaam 
tc wees om 'n onaangenam<: 
taak te vcrgemaklik nic." 

r-------------------------

,U was nou In AI die vcrtrek
ke, behalwe die kombuis en in 
hierdie kamer. Soos die sersant 
self weet is hler geen kelders of 
solders nie. In hierdie kamer 
slaap my vrou en baba. In die 
kombuis is u welkom, maar om 
in hierdie kamer in te gaan, 
vrees ek, luitenant Coetzer van 
die spesiale spcurdiens, sal u my 
eers moet boei of bcwusteloos 'n Verhaal 
slaan." Pietcrse staan nou reg- Uit 

Die Oorlogsjare op in die dcur en sy gesig is 
weer streng en ernstig. Daar is 
'n cienaardigc, ampcr sinvollc 
lig-en-skaduweespel om die gc
sig van die sersant, wat dadelik 
vcrdwyn as die speurdcroffisicr 
na hom kyk - vraend kyk. 

,U is in bevel, lultcnant", Is 
die saaklikc teregwysing van die 

deur Johann 
Hendricks 

sersan~ En dit skyn asof hy Die luitcnant hct weer onwil
glad nie jammer is om in hicr- Jig gcvolg. En so is die pro
die geval die mindcrc te wees 3essie huistoe. Vooraan loop 
nlc. Pieterse, dan die speurders, dan 

Die Juitcnant van die spesialt die sersant. om Pieterse sc ge
speurdiens kyk weer van die ~ig was daar in die lantern
sc:rsant na Pictersc. Die twccdc skynsel 'n Jlg-en-skaduspel, 
speurder het blykbaar nie mecr maar die maanlig was tc dof 
erg in die huissoeking nie. Hy om cnigicts op die luitcnant of 
k~k aan?agtig in die li~ van sy die scrsant se gcsigte te Ices. 
fhts na n prent aan dte muur. In die kombuis het Koos Pie-

."Wys. ~ns die kombuis", bevccl. terse koffie gcmaak en bcskuit 
:he .offtster. . uitgchaal. 

Ptetcrse ~tap dte g~ng af, g~- ,As die Juitcnant nie omgee 
volg dcur dte proscsste: ecrs dtc nie kan hierdic vriend" Pie
luitenant, dan die speurdcr, dan :er~c wys na die spcurdcr -
die sersant. Hy stoot die laastc ,die kctel koffic en die koppies 
deur oop. motors-toe necm vir die ander 

,Ek sal die vuur aansteek, en onbekende en tot dusver onsig
solank die water kook kan die bare vriendc." 
here die buitegeboue, krale, stal- Die drie agtcrblywendcs drink 
Je, tuine en ander verdagte in stilte. 
plekkc dcursoek". Dit aan die As die speurderoffisicr sy kop
adr~s van die luitena~t, .en dan pic ncersit, se Pietersc-: ,As u 
~ n n6,gedagte: ,Mt~ktcn ~~1 vcrdcre bcsigheid hct, hoef u 
dte koffie u humeur n bietJte nic Ianger tc vcrtocf nic. Indien 
opk~ap, sersant.". u cgter wou rus - my huis 

Ptctcrse hct dte aangcpakte staan oop vir alma! wat behoef
vuur aangesteek en. 'n lantern, te het aan hcrbcrg. Ek sou ver
en sy sleutels van dte rak afge- ccrd voel _ en veilig om dlc-
haal. spcsiale spcurdiens van Sy Ma-

,Ek glo n ie dis nodig nlc, me- jcsteit te hcrberg." 
neer", meen die luitenant van ,Dankic, meneer, ons moct 
die s~siale spcurdiens. ry." Dan kyk die offisier van 

, L uitenant, ek cis nou dat u die spesialc speurdicns 'n oom
alles deursoek. Dan sal u in die blik onwillig in Pictcrse se gc
toekoms waarskynlik minder sig en dit is asof die donkcr 
geneigd wees om stories te glo trckke vir 'n oomblik versag. 
en nagtelike besoeke af tc le. Ek ,Dankie vir u hulpvaardighcid, 
dink vir ons albei se gcmoeds- en vir u .... u gasvryheid." 
rus sal dit betcr wccs. En dit ,Nie tc danke en tot u dicns. 
sal my die moeite spaar om Ek vocl self baie verlig dat ck 
more aan hoer instansics 'n klag nou weer in die ot> van die ge
deur te stuur dat u u pligte nic reg gerchabiliteer is. Alle suk-
behoorlik uitgc\roer het nie." ses verdcr!'' 

Die luitenant kyk weer na die Toe allcs weer stil was op die 
sersant, maar hierdie amptenaar wcrf, hct Koos Pieterse gaan Je. 
hct blykbaar niks gehoor nie. Met die hclc polisic-mag op huis-

Nukkerig en teensinnig draai socking uit, bet hy gedink, en 
lu ltenant Coctzer die kombuis- met soortgelyke vcrtragings op 
deurknop. Hy is skynbaar nic elke pick, behoort dit nic te 
bale Ius om te praat nie. moeilik tc wees om weg te kom 

,Ekskuus, luitenant, die deur nie. Tt'en hierdlc tyd bchoort 
is gesluit." En terwyl Pietersc die duifie al bale ver te wees 
die sleutel draai, gee hy nog 'n en teen die tyd dat die polisie 
steek: ,Nogal van binne geslult. terug is op die dorp, kan die 
As speurderoffisier van 'n spc- helpers al weer vcilig tuis wees 
slale afdellng sal u seker beset Koos Picterse hct rustig ge
dat niemand dus hieruit ont- slaap tot son-uit. 
snap het nlc." 

,Dit is nou nie juis die einste 
pick waar ons hom gekry hct 
nlc; maar darem naby genocg." 

,Jou maniere laat vcel1 te wen
so oor, K.laas", berispe nommcr 
twce hom. ,Om sommer andcr 
sc eiendom tc organiscer en dit 
dan nie ccrs weer op sy oor
spronklikc plek terug te bcsorg 
nic. Hoe hct jou pa jou opgc
voed?" 

,Miskicn sou my pa my oor 
soiets ccrder opgevoeter hct" 
crken Klaas terwyl hy sy hand
skoene uittrek en in sy salt 
Jtop. ,.Maar dit is 'n oer-instink 
by ons \Vesselsc om eers vcrsig
tig en dan gocdgemanicr te 
wees. Ek hoop maar oom Josie 
het 'n ,lift" gc-kry. Dit sou 
3arem onwaardig wees vir 'n 
L.V. om middernag \'Oct te slaan 
huis-toc." 

,En nogal van die klub af", 
las nommer twee weer by. 
,Mensc kan straks 'n ewe on
waardigc verklaring daaraan 
heg." 

,Nou toe maar, Frik, dit is 
3Y kwellings. Teen hierdie ty1 
.s ons duifie byna hondcrd-en
vcertig myl hlcrvandaan. Dit 
1oem ck nou grootmoedige 
1aastcliefde - onthou dit vir 
lie volgcnde vcrkiesing, dat ons 
L.V. sc linkerhand nie wcet wat 
;y rcgterhand doen nic." 

,Om die waarheid tc se", ver
~etcr Frik weer, ,,gccncen van 
sy hande wcct eintlik wat llY 
Mercury vannag gedocn het nie. 
Gct'n vingerafdrukkc om vcr
raad te pleeg nie; gccn veran
lcring aan die mylafstand om 
1lapende hondo wakkcr tc maak 
1ic - gelukkig dat jy 'n goeic 
w<'rktuigkundige 1-s vriend het 
- En die wl:lriekcnde dames
;akdoekic en cffen<>e pociertjit'S 
;nl moontlik 'n hecltemal ander 
Jtoric suggcrccr." 

,. 'n Mens kan maar se ons 
L.V. is tot sy ore in die samc
swering." 

WJL PETROL 
INKORT 

D ie r<'gf'ringspcr& berig dat 
dit op <li<' oomblik oorweeg word 
?rn die V<'rbru ik Yan petrol in 
te kort <l<'ur mense met m?tors 
wat buite bulle <li<>trikte ry te 
verbied om d it t<' doen. Die 
regering wil <lit doen om Oie 
Un ie se petrolr<'kE'n ing klt'iner 
te mank. 

Die plan is nic om die ver
koop van petrol in te kort nie. 
Dit sal nog vrye-lik verkoop kan 
word, maar perke sal gcle word 
op die bcwegings van motoriste. 
Waarskynlik sal mense nic toe
gelaat word om verder as hul 
buurdistrikte tc ry nie. 

Die Unie verbruik byna 
1,000,000 gellings pcrtrol per dag 
wat jaarliks sowat £14 miljoen 
kos. 

Indicn die inkorting van krag 
word, sal dit bcteken dat sake
mannc en mcnse wat wll gaan 
·1akansie hou van die trcinc ge
bruik moet maak - wat vee! 
1uurder is. 

' n P lan om Japan vir die 
Christendom te W€jn sal deur 
genl. McArthur van stapel ge
stuur word. Onder- mccr sal 
10,000,000 Bybcls in die land ver
sprci word. 

UNIE-TYDTAFEL Buite word die soektog voort-
besit - die buitekamers, die mo
torhuis, stalle, - alles was aan 
die orde. Pieterse was blykbaar ' 

• Dlt word vii' algemrnfl lnJirtlnJL' 
bekl'nd gemaak dat •n nuwe Unlr
'l'):dtaft'l vanaf )laand&JL', 6 Junle 19t9, 
ln "·uldng aal tree en blnrtekort by 

v 

onverbiddellk - met ecn of an- Omtrcnt dieselfde tyd toe die 
dcr onbckende bchae in die at- huissocking by Pietersc afge
fllre. Dit het almcer begin lyk loop hct, hou die groot Mer
asof hy in bevel is en die ge- cury-motor van meneer Josias 
regsdicnaars die slagoffers, in- van Vuuren, Rcpublikeinsc L.V., 
plaas van anders om. Toe hy na in die skaduwcc van die spruit 
die kralc wou stap het die lultc- se borne, nouliks driehonderd 
nant geweler. Hy het twee kort tree van die klubhuis af1 stil. 
fluite gegee en na 'n rukkic het Dit was twce jong kercls wat 
nog twce man opgcdaag en voor I uitgeklim hct. Nie die L.V. self 
hom op aandag gestaan. nie. 

SPOOrweg BM!n\lnk~ls ~ koop aan
IL'~bled sal word, 

Aandag word spes•nnl .revl'stlg op 
wranderlnlt's In dle trelndlenstc tus~~~~: 

Johanneabu~ en Kaap~IAd. 
Jobann~bur.r en PoTt Elhabetb. 
Jobanne,bul'll' en Oo'·l.onden. 
Jobannesbu~ en )fo•ntlbaal. 

en tot 'n rnln dere rnnte op ander 
tra.Jekte. lltoontllke passaslers word 
aan.reraal om bulle plna•Uke stMI~ 
m~ter of dll' PubiHlteJts- en ~11-
a t dellng te raadpleelL' ah·o~ns ~I-.e 
oor Janr atetande te ondemeem. 

W. 'If. CLARK, 
llootbestuurdt r. 

----
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MALAN SWAAI TERUG 
1\lnr. J. S. van der Spuy, Klip

heuwel, skryf: 

Die vcrklaring van dr. Malan 
in die senaat oor ons Imperiale 
verhoudings en die republi
keinse beleid van die O.B. soos 
tans deur u blad vcrtolk word, 
het vir my en ander laat dink 
en in groter verwarring laat 
beland. 

Ek het altyd gemeen dat ons 
oorskakeling na 'n republiek 
tinaal deur die Statuut van 
Westminster van 1927 opgelos is 
en dat ons vanaf daardie datum 
soewerein onafhanklik is, en of 
en wannecr ons 'n republiek 
hier wil uitroep 'n blote huis
houdelike saak is, en lets is 
waarmee nog Engeland nog 
Imperiale konferensies iets oor 
te se het. My Stelling word 
gestaaf deur wat so pas in Ier
land gebeur het en binnekort 
in Indie gaan gebeur. 

Die verklaring van dr. Malan 
in die senaat is vir my 'n weer
gawe van die politieke rigting 
wat wyle genl. Hertzog en min. 
Havenga vanaf 1927 gevolg het. 
Of dr. Malan nou deur die 
groter verantwoordelikheid wat 
hy dra of onder die invloed van 
min. Hav<:nga na die ou stand
vastige en gesonde verstand 
Hertzog-rigting terug swaai, 
maak nie saak nie. 

Inteendeel behoort ons trots 
te wees op, en steun te verleen 
aan, die gesonde politieke insig 
van min. Havenga, waar selfs 
'n dr. Malan nou deur omstan
dighede gedwing word om sy 
hele politieke filosofie vanaf 
die skeuring van 1933 te ver
laat en nou saam met min. 
Havenga 'n republiek los van 
die Gemenebes as 'n saak vir 
ander jare te beskou, en ons 
aandag nou skenk aan ander 
ingewikkelde probleme en die 
finansics van ons land om dit 
eers op 'n gesonde basis te kry. 

Is ek nou verkeerd as ek die 
huidige situasie as volg opsom: 
Eerstens, dr. Malan swaai terug 
na die Hertzog-Havenga rig
ting sover dit ons soewereine 
onafhanklikhcid betref, maar 
die O.B. wil voortgaan op die 
ou H.N.P.-republikeinse pad. 
En tweedens die O.B. is besig 
om hul Ieier op die politieke 
front, min. Havenga, in 'n kri
tieke oomblik in die steek te 
laat en help om hom as 'n poli
tieke faktor uit te skakel. 

[Artikel 2 (d) van die Afrika
nerparty se program van 

EES 

beginsels lui onder meer: ,Die 
Party is daarvan oortuig dat 
die republikeinse staatsvorm 
afgeskei van die Britse Kroon, 
hom die beste aanpas by ·die 
tradisies, omstandighede en 
aspirasies van die Suid-Afri
kaanse volk, en tewens die 
enigste effektiewe waarborg 
is dat Suid-Afrika nie weer 
in Groot-Brittanje se oorlof 
sal ingesleep word nie. Die 
Party sal hom dus beywer om 
allc ongerymdhe(ie wat die 
volste uitlewing van daardie 
volste vryheid belemmer, uit 
die weg te ruim." 

Dr. Malan se verklaring 
daarenteen lui: ,Suid-Afrilm 
wil homself beskou as lid van 
'n nouer. kring van s uster
volke w .. t gemeenskaplike 
belange het." (Die Burger, 9 
April.) 

Ons moenie uit die oog ver· 
loor nie dat genl. Hertzog in 
1942 gese het dat 4 September 
1939 bewys het dat ons self· 
standigheid nie genoegflaam 
binne die Statebond (die bond 
van ,sustervolke") gewaar· 
borg is nie - vandaar boge
noemde artilcel in d ie Afrika
nerpar ty se program v_n 
beginsels, soos <leur genl 
genl. Hertzog self opgestel. 

Dr. Malan keer dus nic 
terug na die Hertzog-stand
punt nie, maar na sy eie van 
1927 toe hy gese hct: ,Enge
land is die moeder van ons 
vryheid" en ,Hollandsspre· 
kende Suid-Afrika wat tevorE' 
n ie in die Britse vryheid 
geglo het n ie, glo vand .. g 
daarin as 'n WE'rklikheid" (Die 
Volksblad, 7 Oktobcr 1927). 

Wat die Rykskonferensir 
betref, dit kon 'n republiek 
praktiese poli t ielc gemaak het 
deurdat ccnstemmigheid in 
Londen oor afskciding met 
behoud van 'n saamwerk-ver
drag buitc die Ryk alle teen
stand teen 'n republiek sou 
weggeneem het, soos trouen~ 
die Cape Times erken het. 

Wat cgter op die Rykskon
ferensie gebeur het is 'n 
terugw:iartse stap vanuit die 
oogpunt van republikeinc 
gesicn - genl. Hertzog het vir 
Suid-Afrika die reg verkry om 
'n republiek te word buite die 
Statebond, terwyl dr. Malan 
nou die toegewing gedoen het 
dat Suid-Afrika 'n republiek 
binne die Statebond kan word 
met die koning as .,hoof" er 
.,simbool" daarvan. Dit is 

(Vervolg in volgende kolom) 
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I .. Dit Sien 

Ons' Grootste 
Vernedering 

Mnr. J. V. C., Burgersdorp, 
sk ryf: 

Dit is die grootste vernedering 
wat die republikeinse Afrikaner
volk moet verduur om te hoor 
dat ons tevrede is om onder die 
Britse konneksic te bly en dat 
hierdie verbintenis vir ons .goed 
is. 

Wat baat dit nog dat voor
manne praat van Slagtersnek, 
Bloedrivier, die moordkampe 
van die Engelse oorlog en die 
Vrouemonument wat ten hemel 
roep? Is dit die saad wat ons 
volk van al ons smarte en ly
ding terwille van 'n republikein
se ideaal pluk? Roep die offers 
dan nie omhoog nie? 

Is dit al wat uit die lyding en 
smarte geborc is: ons is tevre
de soos dit is. Ons kan alleen 
met smartc uitroep: Hoe lank 
>al ons dit nog verdra! Moet 
ons dan as volk swyg as daar 
partyvoordeel uit die sielsver
Iange van die volk gehaal word? 
Aile ideale het metcens ve-rdwyn 
en voor ons oe weggesmei'£. Ons 
is stom en verslae oor wat ons 
aanskou. 

Waar is dan die gees van 
Kruger, De Wet en Steyn? 
Waarom hoor mens nie van 
hulle nie en waarom swyg hul
Ie? Wat is dan vcrkcerd? As 
ons nie ons Afrikanersiel oop
:naak nie, sal die klippe uitroep: 
onthou, on thou! 

Nou dat die tyd aangebreek 
het dat ons ideaal verwesenlik 
word moet ons hoor: Ons is te
;rcde soos ons dit het. Wat 'n 
ramp het die Yolk die afgelope 
Jae .getref! 

Genl. Hertzog het die pad oop
gemaak. Die wereldsomstandig
hede het gemaak dat die appel 
in ons skoot kon val. Vir daar
die appel se ons nou: nee 
dankie. Indien ons voortgaan 
:>p hierdie pad kan ons maar 
by voorbaat skryf ,Ikabot'. 

(Vervolg van vorige kolom) 
besl is 'n terugwa~rtse stap 
op die Hertzog-pad. lnstede 
dus om mnr. Havenga en die 
Hertzog-rigting op 'n kritiek e 
stadium in die steek te laat , 
wil die O.B. verhoed dat die 
werk van genl. Hertzog 
ongedaan gemaak word. -
RED.] 

STRYDOM STEM 
SAAM MET 
DR. MALAN 

In 'n personderhoud het mnr. 
J. G. Strydom, Minister van 
Lande en Ieier van die H.N.P. 
in Transvaal, hom vereenselwig 
met nuwe ,.republilteinse" beleid 
\·an die H.N.P., naamlik om 
rcpubliek binne die Britse Sta
tebond na te strewe. Hy het 
ges~ dat die grootste beswaar 
van Britsgesindes in die land 
nog altyd was teen verbreking 
van die konneksie met die State
bond. As die land nou 'n repu
bliek kan wees sonder om die 
konneksie te verbreek; moet dit 
die verset wat daar in die land 
teen die republikeinse strewe is, 
verminder. 

In die p rovinsiale tussenver
kiesing te Gezina, waarvan die 
uitsla,g Donderdag aangekondig 
is, het die H.N.P.-kandidaat, 
mnr. F. P. Smit, die V.P.-kandi
daat met 1,394 stemme verslaan. 
Tydens die algemene verkiesing 
het die H.N.P. die setel met 
1,367 stemme verower. Die ver
kiesing het stil verloop. 

WIL LIBERALE 
PARTY STIG 

Die Engelse pers berig dat 'n 
L iberale P a r ty, onder Ieid ing 
van mev. M . Ballinger, natu rel
lever teenwoordiger , moontlik 
binne kort in die lewe ·geroep 
kan word. So 'n party sal t;be
ralisme op die voorgrond stet en 
hom veral. toesp its op die natu
rellevraagstuk. As daar genoeg 
steun gevind kan word, kan die 
pa r ty nog voor die einde van 
die huidige s it ting die daglig 
sien. 

Aan die Cape Argus het mev. 
Ballinger verklaar dat die .,re
aksionere beleid van die H.N.P." 
aileen doeltreffend beveg kan 
word as daar 'n duideliker 
skeidslyn tussen die twee par
tye is oor die naturcllebeleid. 

Dit is twyfelagtig of die par
ty genoegsame steun sal kan 
trek om 'n invloed in die poli
tieke !ewe te wees. Die V.P. 
sal so 'n. party nie verwelkom 
n ic hoewel daar sommige L.V.'s 
mag wees wat dit sal oorweeg 
om steun aan die groep te ver
leen. 

Ontugwet 
Uitg~brei 

Die regerin.g oorweeg tans 
wetgewing om buite-egtelike 
omg'ang tussen bL<tnkes en 
Kleurlinge, soos in <lie geval 
van blankes en naturelle, onwet
tig en strafbaar te maalc, na 
verneem word. Amendering van 
die Ontugwet sal nodig wees. 
So 'n maatreel sal voortspruit 
uit die wetsontwerp om gemeng
de huwelike te belet. 

, STORMJAERS ' 
Hester en haar twee Storm

jaer-boeties, die drieling van 
mnr. en mev. D. J. Coetsee van 
Coopersdal, Komatipoort, wat 
danksy die onbaatsugtige hulp 
van belangstellende vriende, nou 
al agt maande oud is. Mnr. 
Coetsee, wat as gevolg van die 
vorige regering se oorlogsywer 
4& jaar in die sentrale gevange
nis moes sit, laat weet dat dit 
met hom i10g nooit beter gegaan 
het as nou dat by as een van 
die ,Rebelle Sonder Gewere" 
gebrandmerk is nie. By is tans 
werksaam in die groente- en 
tabak-sindikaat waarvan hoof
gent P. de W. Wiid een van die 
direkteure is. 

,Niks is aangenamt'r 
as om saans, moeg van 
tabak en tamaties, tuis 
te kom e'n dan jou eie 
,Leer' af te rig en te 
dissiplineer vir d ie 
stryd wat ook hul ge
slag sal moet voortsit 
nie", deel m nr. Coetsee 
onder andere mee. 

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

' 

+ • [;] 

K yk hoe verdwyn bulle! 
Ret u geweet dat ons alma! 'n blinde kol bet? llfaak u linkeroog toe. 
Hou hierdie advertensie 'n voet of twee van u regteroog af ~n beweeg 
dit langsaam nader, met u blik steeds op die kruis. Die vierkant ' sal 
verdwyn, dan sal dit weer verskyo eo die stippeltjie sal verdwyn, 
aodra bulle u blinde kol bereik ! 

• :. VIR SMAAK-TOETS 
Neem twee skuiwe van enig• 
soort sigaret, behalwe Kornmaodo 
Moenie die eerste skuif intrek nie. 
maar blaas dit saggies deur u 

ueus:.:ate uit. Neem oou die 
tweede skuif, trek dit in en l:)laa; 
dit dan denr die neu•gate of den~ 
die mood uit. Toets Kornmando 
nou op dieselfde wyse. Let op 
watter sagter, gcuriger rokiP " 
van Kommando kry . 

! 

U oW MAG U BEDRIEG-MA A R 

U KAN STAAT MAAK OP U SMAAK 

Kommando 
Die Vriendelike Sigaret 

101, 20., 50., met of sonder kurk. 
GI.3Jil 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 4 MEl 1949 
T~ VIR O~O~E~40~TEK:=:T=EN==~8~1E8~:----------------------~-----

BaJabolldell11te Kennt.cew!Dca: 
(VerlowiDg, buwellk, geboorte, atertgeval, In memoriam, ceiUinren•tng, 
&DI.) lei. per woord; minimum 2/8 per plealng. Voorultbetaalbaar. Vtr 

berb&llnca 21! pat. atal&g. 
Wetgewing Vir 
A parte Lyste In 
Voorbereiding 

BOE.RE.JE.UG: 
Bandelaa4venenalea: 

Eeme pluiDc, 2d. per woord. Vtr llerb&llnp 26 pat. &tala&. 

HULLE HET GEDURENDE 
JANUARIE VER)AAR 

IJIId<engeld op .,Ole O.B." (nnlen weeJI.Ilka): 12/8 per jaar ot 8/8 per 
e maande. Vooruttbeta&lbau. Btuur aovertenategeld, be.telllnp, en l.ntell.engeld 
aa l'OOB8LAO (EDM8.) BPK., Poebu Ull, KaapetacL 

PERSOONLIK 
\HL GR.o\AG 0.8.-LEOE OXT

:\lOF:T: Indlen u Suldwea-Afrlka. 
be110ek ~n u kom In OUTJO, moet u 
ole nalaat om by die Sentr&le Han
delahuls aan te kom nle. Behalwe 
entce handelsware k&n ona u ook met 
petrol en olle vooraten. Verne,m na 
onderget~kende: George van Mr Smlt. 

4/~/1B 

ALGEl\IEEN 
AANDAG! Neem asaebllef kennla 

dat ek vanaf April 'n Markagent.skap 
be~:ln - Munlalpale Mark, Ultenlle~:e. 

B 
Adresaeer u produkte -- en weu 

UTH 
veraeker van beste reaultate en onmld
delltk• "ltbetallngs. - U. s. lkUiopn. 

9/3/49 TK 

DA.'\IES, AA'S'DAG ! 
Dam~" ~n Hnl8\~routntt, Aandu~! 

F.k vra. as mede broer u vrlende\lke 
ondersteunlng. Bale dankle. 
(1) Vergentakllk u atopwerk ~n spear 

tyd. VIr poaorder 12/6 kry u 
•n stopmasJientJie met volle 
beaonderhede van gebrulk daarvan 
vir atop van kouse, wol en aile 
materiaa\goedere. Siege •n be
p~rkte voorr&a.d verkrygbaar. Om 
teleurstelllng te voorkom be-'el 
dade Ilk. 

(2) GLISTO vir akoonmaak van rulte, 
glaa, erde en metaalwerk, 2/- per 
6-ons boltel. Aileen beslelllnga per 
klaale van 24 bottela word utlge
voer. 

Beste! van 1. F. Skmnwt, Kloorhul•, 
J<Janna. -4/5/1 

TE KOOP 
BELSTE: Oprecceteelde Jerseybuste 

ult die beate bloed en melk-rekords. 
Koele en veroe. - Zet>man, Robertson. 

1/12/TK 

~-------Etn )(M~Py-Jfarrlll ltow.e rop Trek
ker, 102 jnr., 23 p.l< .. 194:)·'46-model, 
op rubber met llgte en selfaansttter. 
Goele toestand. Prya £400. En een 
Case grondboontjle plukker vir £60. 
Bkryf aan H. A. Oberbolz~r, Prv./Sak 
TurCbult, oor Nnboom•prult. 27/4/2 

BOERI\IEEL 
BOER.,fEEL op .n1 bekende ateen

meule gemaal, ':11/7 per 100 lb. ; 
gesltte meet, 24/9, wttbroodmeel, 26/:l 
en meelblom, 28/1; plua bankkommtsste 
per 100 lb. oak K.M.B. - J\tlulon 
Store, Ellm, K.P. 

T.K. 

BO~IE, PLANTE EN SAAD 
Van fCOCWl"mtenta lt~8f'rtithu-erdr 

~ntHnad: Chantenay wortels, 6/6· 
Detroit beet, V6; Ectptlese pla-t beet. 
7/6: Oreenreaat saaderte, 1/· lb .. 
£6:10/- 200 lb. oak; Copper King oaat 
harde uieaoort), 10/- lb.: Vr~ Kaap•e 
plat, 9/-. Handclsnavrae verwelkom.
Kan~to Saadkwel<ero, Posbua 107 Oudto
hoom. 18 '3/TK 

GESERTIFISEEUDE 
GROENTESAAD 

Chantenay-wortels 6/-; Detroit-beet 
t /-: Blaarslaal 17/6; Spltakopkool 8/
per pond, poavry. Verkry volledlge 
pryelys van...J'remler8, P. K. Schoemana
boek, Oudt!hoorn. ~TK 

GENEESMIDDELS 
BEH.\1'/DEU:SG OR..\TIS. - Ons II 

daar oo oortulg van dat ons 'n egte 
Suld-Afrlkaan~e geneesmlddel vir Ru· 
matlek. Lendepyn, HeupJic en verwante 
kwale ontdek bel, dat ons gr&lll 
proermonster aan enlge lyer sal stuur. 
- Stuur 1/- vir posgeld ena.. a41n: 
ANDREW SE PYNPLEISTERS, Pos
bue 77!S, Pretoria.. 

l\IEDISYNE 
BLY JONK. Verban grysho.re. 

OryshaM'wonder, nuutste w~reldmlddel 
t~en gryabare. skllfers, ens.~ waarborg 
geaonde, natuurllke kleur hare, of geld 
terug. Geen kleurstot. 5/- posvry. 
Geld met b.,.telltng. Kwale, slektes 
behandel. - 8oeregenN-8mlddel•, Pos
bus 4272, Johannesburg. 

(Nr. 1) 2 / 3 'TK 

MEUBELS 
Ml'!UBEUI. - Beter meubels teen 

bllllker pryee. Babawaentjlea, stool· 
karretJiea, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
ena., ook altyd ID voorraad. Geen 
Katalop;us. Meld waarln u bel&DII:Ilel. 
-VL<ISEB-)lEUBELS, Langatraat 291. 
Kaapatael. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW. die Beroemdt 

Ra.dlo·lngenleura, Sta.aleweg, PAROW. 
verkoop en herstel Ra.dto•a en Elektrlese 
Toeetelle. Gere~:tatre~rde Elektrlaltelt.s
aannamero. Foon 9-8435. 

OEDBOOODE VRUOTE. - Barry
merk gedroogde vrugte poegeld betaald 
In Unte, In lj en 10 pond·klsalea. Appel
riDce 3-Diamant, 2/l: Perskes, 3-
Diamant, 2/1: Pere, 3-Diamant, 2'/1: 
Vye, '-Diamaot, 2/3: Prulmedante, 
60/60, 1/8~: Rosyne. 3-Diamant. 
lO~d.; Troi-Ro.yne, 4-Dlamant, 1/3; 
Okkemeute, 2/3; Amandela, 1/9; per 
pond. Volledtge Pry1lye verkrnbaar 
no Robertaon-Hande~verenlciDg, Poe· 
bUI 7, Robertlon. 24/tl/TK 

GE-'!UIKEBDE VRtJOTE. - Barry
merk geaulkerde vructe, 8/6 per aea 
1 pond·pakkle~ or 6/3 per I! pond· 
ll.lule, poeJ!eld betaald In Unle. Kon
l.ant met beste\llng. Ona atuur ook 
geaulkerde en gedroogde vrugte ten 
behoewe vao kll!nte aan vrlende oorsee. 
Verdere beaondtrbede verkrygbaar by 
Die Robertaon-HandelevereniCIDK, Poe
bua '1, Robertson. 24/1itTIC 

SOUT 
!lOUT vtr dadellke anewertng In 

goele .al<ke. Brandwagte, om •n 
eer\lke b~staan te maak vra ek u 
wlendellko ondersteuntng deur van my 
aout te bestel. Speslale A 1 80/-: 
Bneeuwtt No. 1 70/-; Wit No. 2 
60/- per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevTedenbeld gewaarborg. Adrea: 
Komdte. !\leY. !llartle Venter, Posaall. 
No. X4, Arbeldlloon, Bloemfontein. 

111/1/TK 

GEVRA 
I.IGTt~ :'IIOLWAE'\THF: op motor

bande geoklk vir twee perde. Beson
derhede en prye gelewer naaste 8poor· 
wegotaste aan• C. D. ~rn4'ke, H elena, 
P.S. Keervlet, \'ry-htld. :or •4/28 

in 

Die l'lodewinkel 
PAR_!)W~ ~j 

G. A. FICBARDT 
Bpk. 

HANDELAARS 
BLOEMFONTEIN 

A.V.B 0.8. 
Lykbesorren. Gratsteenmaken.. 

Begrafnlaversekeraars 

Bloemfontein Pretoria 

1M Takke 

PLUIMVEE 
Die Bfoele Firma om o PLUOIVI:E, 
EIERS en ander PRODUKTE aaa 

te ltoOJ' ~: 

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

\tOREl\IARK (PoabOI 1181) New1owll 

WAPENS EN MDIDNISIE 
van alle aoor te 

Groot voorraad .22-Gewere 

* &lanie de Villiers, 
Plau-Toiletsalon, 

Voortrekkerwet: lO!A PABO" 
Telefoon 88-tl6l 

28/8/TB 

RADIOTRONICS 
(A. Perold en P. Brink) 

Vir berstel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

<011derneem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkeling en 1~ 

van kabels ln hulse en 
fabrleke) 

Hoofatraat BELLVILLE 
Foon 9'7·9114. 

\Vet~t'wing om die Kleurlingt'l 
op 'n upartfo kieserslys te pi!Uli>, 
nord tans deur die D epartt>ment 
van Binnelandse Sake voorberei, 
maar dit is nog nie seker wan
neer dit ingedien &al word nit>. 
Die r egering beskou die saak 
egter as dringend. 

Die Burger hct onlangs berig 
dat daar aan die H.N.P. namens 
die A.P. tc kennc gcgee Is dat 
die A.P. te vindc is vir die ver
wyderlng van die Kleurlinge 
van die algcme kiescrslys. Hier
die bewerlng worll Maandag 
deur die blad herhaal in 'n aan
kondiglng dat wetgewing vir 
die opstel van 'n eic klcserslys 
vir Kleurlinge In voorbereidlng 
is. 

Mnr. Harm Oost, voorsitter 
van die A.P., hct die berig in
dertyd ontken en ges~ dat die 
A.P. nog niks voor hom gehad 
het om te beslult nle. 

Amptenare van die departe
ment van binneland&e sake ont
ken met groot beslistheid dat 
bulle besig is met die opste!Fng 
van so 'n wetsontwerp. 

Leonora Hanekom, Paac-1 
Johanna Aran~;les, Paarl. 
Hennle Jordaan, N. Pearl. 
Annalle Malan, Hucenoot. 
SonJa. Pretorlua, Paarl. 
Pleter Coetzee, Pearl. 
Ra.y Taylor, FrankrorL 
Joho.n Bester, Lu~khoft. 
Attie Bonthuya, Bloemfontein. 
Magdalena Linde, Bulttonleln 
Jacobua Snyman, Kofttetonteln. 
Louis Bnyman, Koftlefontetn. 
Ellzabeth van der Linde, Bulttonleln. 
Marta. Willemae, Bulltonteln. 
Adriana Steyn, Frankfort. 
Marla Fouche, Wlnburg. 
Johanna van Staden, Groot Marien. 
Jan A. Venter, Schulnsdrlft, oor Groot 

Mar leo. 
Martha Smith, lllddelburg, Tv!. 
Anna. Jo:toft, P.K. Matrooster. 
Frederika. Venter, P.K. Derby. 
Hellle van Rooy, Pretoria. 
Daniel Erasmus. 
Hester Roell, Poe Moedwll. 
Magrteta Smlt, Johannesburg 
Frana Potgleter, P.K. Bosbokrand. 
Marla. Melntjles, Pos Vaalkop. 
Magda-lena van der Merwe, Pos Kull· 

tontein. 
Franale Scheepera, P. K. Strydom. 
Phlllppus Kilian, Mlddelburg, Tvl. 
Marletjle du Pleaala, P K. MooiDool. 
!lelia van der Merwe, Pos Saulspoort. 
Arthur Stephens, P.K. Wondermeer. 
Rita Kruger, Poa Ruatenburg. 
Wilhelmina Eraamus, Pos BOllhoek. 
Anna Fourle, Sutherland. 
Daniel Hu~:o. Rawaonville. 

· Gif Begin Werk 
Uit Abessinie 

Die Kommunistiese agitators onder die naturelle in 
Afrika het die afgelope week daarin geslaag om met tasbare 
resultate as vrugte van hul agitasie voor die dag te kom 
toe naturelle, a.angevoer deur die Kommuniste, Oeganda op 
borings geneem bet so<lat die owerheid verplig was om 
milltere bulp in te roep. Die owerheid bet twee politieke 
bewegings in die ban gedoen. Dit is die Bataka-party en 
die ,African Farmers Union". Volgens berigte bet eers
genoemde sterk komrnunistiese aanknopingspunte in die 
buiteland. 

Die Goewerncur van die----------------
gebied het verklaar dat hierdie 
twee liggame verantwoordelik 
gehou word vir die betogings en 
geweldpleglngs wat die afgelope 
week plaasgevind het. .,Deur 
Kommuniste daartoe aangehits, 
probeer bulle die wettige ower
held dwing met geweld, lntimi
dasie, brandstigting en moord
dadige aanrandlngs. Deur dit 
te docn volg bulle die Kom
munistlese patroon waarmee die 
mense in Europa en Verre
Ooste goed bekend is," het hy 
gese. 

Troepe-v~rsterkings Is die 
afge1ope week aangebring om 
die onrusslokers onder beheer 
te bring. Die opro<>rmakers het 
winkels geplunder en voertuie 
aan die brand gesteek en ban
diete uit die tronke losgelaat. 

Dat bierdie oproer in Oegan-

Gemengde 
Huwelike Verbied 

'n Wetsontwerp wat ingedien 
is om gemengde huwclikc te be
let, bepaal dat blankes en nie
blankcs nie met mekaar mag 
trou nlc e·n gemengde huwelike 
wat buite die Unie aangegaan 
word, sal nle wettig crken word 
as die persone na die Unie te
rugkcer nie. 

As iemand 'n gemengde huwe
llk voltrek, maak hy hom skul
dig ann 'n boete van .£50. As 
lemand se voorkoms sodanig is 
dat hy klaarblyklik 'n blanke 
of nie-blanke is, word hy as so
danig geag. As iemand se voor-j 
koms mlsleidend 1:;, word die 
bewyslas op hom geplaas. 

Maria Wagener, Oudt.shoorn. 
Helena. Hugo, Fran~~<:hhoek. 
Marla. Coetzee, Diet. Vryburg. 
Steranua Nieuwoudt, Dial. Vryburg. 
Pieter du Toll, W~lllngton. 
Bertie Grobbelaar, Wellington. 
Maria. Hanekom, Peart. 
Stefanle Roux, Fransehhoek. 
Carina. Baard, :Moorreeaburg. 
Koos Slabberl, Pearl. 
Freda Kirsten, We\llngton. 
Dawld lolostert, Agler Paarl. 
Hennle Jordaan, N. Paarl. 
Pierre Both&, S. Paarl 
Jomlen Smlt, Rugby. 
Alida Eksteen, Franschhoek. 
P•eter Eluiteen, l<'ranschhoek. 
Marth& Relief, Paarl. 
Marl:tanne de Rock, Stellenb08ch. 
Wotraardt van Zyl, Paarl. 
Tienle Burger, P. K. Brandvl~l. 
SonJa. Pretorlus, Paarl. 
Gert Ellis, George. 
Willie Lubbe, oor Kakamao. 
Magda van Wyk, S. Paarl. 
Janste Geldenhuys, Franschhoek. 
Marla Fourle, Sutherland. 
Elizabeth Bteun, Paac-1. 
JacobWI Botha, Dlst. Vryburg. 
Matthys van Nlekerk, Wellington. 
June Sieberta, Paarl. 
Christina Wagener, Oudtahoorn. 
Alwyn Vorater, Loxton. 
Marina van der Westhulzen Welling

ton. 
Lodewyk Bruwer, P.K. Douglas. 

Wie Weet? 
(A ntwoorde) 

1. Jan Celllers van President 
Steyn. 

2. Sir Jan Brand. 
3. Sirius. 

4. Besalii~l en Aholiab. 
5. Lusaka en Salisbury. 

6. Sir A. Theiler. 

7. Rooi, Oranje, Groen, Geel, 
Blou, Indigo, P ers. 

8. Die Romeine het Adelaars 
en die Grieke Uile uit hout ge
sny en dit dan aan stokke gc-
dra as banlere. 

9. Stuk twak en 'n dop bran
dewyn. (Onthou, die eerste 
skool aan die Kaap was 'n 
Slaweskool!) 

10. Sir J. R. Innes. 

Daar is tans 88 distrikte wat 
as droogte-getelsterde geblede 
verklaar is. Hierdie dlstrikte 
kry dili gebruiklike kortlng op 
spoorvrag. 

..,... Adverteer.ders hou 
daarvan dat u mel· 
ding moet maak 
van hul adverten· 
sie in ,Die 0.8." 

VERVOERDIENS d a begin, is nil' sonder betekt>nis 
nie. Dit grt>ns aan Abessinie 

Vir algem.ene karweiwerk en wat taus die hoofkwartier van 
ook vervoer van mense tree in 1\loskou in Afrika is om die 

Suid-Afrlkaanse Spoorwee vel'bittding ntet naturelle op te stook. 
J, A. STRAUSS I En ~iervoor ht>t . Afrikaner-

Posbus 64 _ _ Telefoon 9_8S55 seuns tn Noord-Afraka. gesneu-
p A R 0 W wei! 

\ 

ADDERLEYSTRAAT 134 

Het nou so pas 

sy groot verskci

delJhcid winter

stowwe uitgepak, 

en nooi sy onder· 

steuners vriende

lik uit om dit te 

kom besigtig. 

KAAPSTAD 

• 

V AKATURES: KONSTABELS: 
S.A.S.-POLISIEMAG 

Applikasies word lngewag van kandidate vir die 
aanvulllng van bogenoemde vakatures. 

Applikante moet-

(i) tussen 18 en 35 jaar oud wees, maar aansoeke van 
seuns onder die ouderdom van 21 jaar moet gestaaf 
word deur die skriftellke toestemming van hul ouers 
of voogde; · 

(ii) ongetroud of wewenaars sonder klnders wecs; 
(Iii) minstens 5 voet 8 duim hoog In hul sokkies staan, 

met 'n borsafmctlng van 36 dulm; 
(lv) liggaamllk vir polisicpllgte gesklk wees; 
(v) Britse onderdane wees en vir 'n tydperk van min

stens drie jaar in die Unle van Suid-Afrika of 
Suidwes-Afrika gewoon het. 

Van auksesvohe kandldate word v~rels om sodr& moontllk na hul 
aanstelllng In die Dlena 'n opleldlngskuroua van •~s maande aan die 
Spoorwegopleldln&skollege te Kroonstad deur te maak. 

Die aonvanga- en die makslmumloonakale van toepaaslng op 
konatabels Ia onderskeldelik £211 15s. en £33 lOs. per maand. plu• •n 
lewenakoatetoelae volj~ens die ekaal wat op Staataampt~nare van 
toepl\ll&ing Is, plus unlforma, ena. 

Voorolenlng word ook cemaak vir aa.ntrekllke \OGOrdele t~n opalgte 
van pensloene, geneeekundlge dlensle, retskonseaalu en verlor. 

Aanooeke met volledl&e besenderhede ten opst!;te van ouderdom, 
opleldlng en ondervlndiRr; moet aan die Hoofauperlntendent van.. Pollsle, 
Hoofkantoor, Johanneeburg, of aan die Bevelvoerende Offlslere, SPOOr
wegpolisle, by die veral<ete Atdellllgllhoofkantore, gerlg word. 

W. M. CLARK, Hootbeatuurder. 

• 
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OErE EU 
Posbus 1411, I Hierdie week was daar net 

KAAPST AD. EEN in die possak. Dit kom 
4 Mei 1949. van Bocrejeug-mant MARTHA 

Beste Maats, I BARNARD van George. Sy wil 
Julie het seker al opgemerk graag met dogters van 13 

dat ons Boerejcugblad nou jaar oud korrespondeer. Haar 
wcekliks verskyn. Om die adres is ELANDSKRAAL, 
Bricwckolom dus na iets te laat I DRIEHOEK, P.K. HOMTINI, 
Iyk sal julie baie meer moct OOR GEORGE. Martha het 
skryf. Vertei ons van die uit- ook aan ons drie ander name 
stappie of funksie wat julie ge- ~ gestuur vir die Vcrjaardag-ket
hou het of miskien nog van ting. Maats kan gerus bierdie 
plan is om te hou. Laat ons voorbeeld volg. 

AIPTELIII Oltlll 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 4 MEl 1949 

VERJAARDAG- IIVir Die Seuns: 

KETTING DIE VLIEGTUIG 
ook weet of julie van die Vra julie maats om bulle 
Boerejeug se Ieesstof hou of wat name aan ons te stuur en leen 
julie graag daarin sal wil lees. hulle jou Bocrejeug-blad om te 
Miskien is daar van julie wat lees. 

ecnkomste het - stuur dit gc- Beste Boere]eug-groete, 
mooi kickics van Boerejeug-by- ~ . 

Die ondergenoemde maats het 
gedurcnde die afgclope week 
verjaar. Ons wens hullc- van 
harte gcluk en wens hulle aile 
voorspoed toe in die komende 
Jewcnsjaar. 

APRIL 

26 George Both&. Observatory, Kaap. 
Zacharias Victor, Obacrvatory, 

Kaap. 
27 Elise Laas, Wellington. 

Clara Erumua, oor Ruslenhurg, 
Transvaal. 

28 Dalene Morlemd, Franschhoek. 
Coenie Theron, Korneronteln. 
Johann& Potgieter, P.K. Boshok· 

rand. 
29 Coenle Schecpcre, P.K. Stryd-

poort. 
Andrenette Cllllt, Wellington. 

30 Hester Nortje, P.K. Steenbok· 
fonleln, oor Koster. 

EUu.belh SRyman, Frankfort. 

:I tEl 

1 Johanna. Na.gel, Dlst. Vryburg. 
2 Johanna. va.n Rooy. • Pretoria. 

Martln11 va.n Rensburg, Loxton. 
Margaretha Pretoriua, Stellen-

boach. 
Cerhardus Rolmann, Dist. Vry

burp;. 
3 Frederika. Fourie, Stutlerhelm. 

Magdalena. de Bruyn, Allwal 
Noord. 

Tertius Breytenbach, Kirkwood. 

AS WAPEN 
DEUR J. H. Sl\DT 1 skiet, maar die groter masjiene 

(Vorige dele het in VUURSLAG is beter toegerus om hoog te 
verskyn) vlicg en doen hulle vcrkennlngs

werk met spesiale telcskopiese 
FOTO-VEUKENNINGS- kamcra's. Hierdie kamera's is 

\VEUK nog steeds eersterangsc gebelmc 
Een van die belangrikste af- en Is nog nie aan die publick 

deling'l va.n 'n militere opperbe- bekendgemaak nie, In teenstel
vel i<> sY inligtingsdiens, nan- ling met wapens soos radar. 
gesien hy altyd op hoogte moet Voor 'n geveg of lugaanval, 
bly met die bewegings van sy word die verkenningsvllegtuie 
opponent en daa:rvolgens moet uitgestuur of foto's van die docl
handel. wit te neem. Daarna word 'n 

'n Bevclvoerder wou teen die fotografiese kaart gemaak wat 
end van die Eerste Wereld-oor- die bomwerperbemannings pre
log informasie he van wat ag- sics wys wat hulle te doen 
tcr die vyand se linies aangaan, staan. Na die- aanval vr'rby is 
maar kon niemand kry om te word die Iugfotograwe weer 
gaan uitvind nie. 'n Loods het oorgcstuur om te gaan kyk wat
toc in sy vliegtuig geklim, laag ter skade aangerig Is. Ook 
oor die betrokke plek gevlleg, word die bemannings noukeurig 
en met sy sak-kamera 'n paar ondervra. Op dl6 manicr weet 
toto's van die spulletjie genecm. die aanvaller preslcs wat voor 
Die bevelvocrende offisler was en na die aanval aangaan en is 
hiermee hoogs in sy skik want hy in staat om daarvolgens tc 

rus aan ons. BOEREJEUG-REDAKSIE. 

6 

NUWE WEDSTRYD 

Wie Weet? 
<Antwoorde op bladsy ses) 

1. Wie het van wie gese: ,.Dit 
is soet vir 'n he-ld om te val aan 
die voctc van wie hy gedien 
bet"? 

As gevolg van die felt da.t die 
pligte van 'n TENT-Veldkornet 
(op Ia.ertrekke) baie vaag is, is 
duur be.,luit om die onderstaun
de wed!.tryd uit te skryf. On., 
vertrou dat ALl\IAL, Offisiere 
sowt>l us Boerejeug-Iede ann 
hit>rdie wedstrya sal deelneem. 
lnskrywings slu it op 18 .l\IEI 
1949. 

2. Een van die presidente van I Bcsonderhede: 
die vorigc republieke was 'n 
.,Sir". \Vic was by? 

3. Noem die naam van die hel
dcrste ster aan die heme!. 

4. Noem die name van die 
boumeesters van die tabcrnakcl. 

5. Gee die name van die hoof
stedc van Noord- en Suid
RhodC"SH!. 

Skrywe 'n opstel van onge
vecr 200 woordc waarin die pllg
te van 'n tent-veldkornet bc
skrywe word vanaf die tyd wan
neer die opstaan-b<'uel geblaas 
hct tot wanneer die beuel ge
blaas word vir .,ligte ult". 

'!{-~.....;..~.-·····-··.:···-· ... ~~~ ... ,...)H: ....... ~·....c..: .. •• .. ••••••• ... ~~ ... • .. ·-·-·-· ... • ... ·-···· ... ,. ............. _ •• i . . . . . . . . . . . ~:·~-. . . . . :~....:. ........ : .. : + 

handel. Ook vegvliegtuie is van 
rolprentkameras voorsien wat 
in werkin,g gestel word sodra 
die masjiengewere begin skiet, 
sodat die intC'illgensie-diens al
tyd kan weet watter masjienc 
die vyand gebruik en watter 
,·eranderings en vcrbetcrings 
aan hul masjienc aangebring Is. 

6. Onder wie se Ieiding het di<' 
Onderstepoort Proefstasic ·tot 
stand gekom? 

7. Nocm vyf van die sewe 
hoofkleure van die reenboog in 

Die opstel moet in die vorm 
van 'n verbaal geskryf word, 
maar die pligte van die tent
veldkornet moet bale duidelik 
uiteengesit word. 

1 Kom petisie-
~: Beker 
t t Lampies Tredoux en 

t Pan~ Taljaard, leiers 

t van die Skiereilandsc 

! span, met die Kompeti

~ •ie-bek<' wat die 8kier· 
cilanders, met slegs cc1t 

punt, verower het op die 

onlangse laertrek. 
f 
t l: ~· ·:-: ... ;..:-:.-:-: .. :++:++!+(++!++!h:-:-:-:-: ... :·~: ... :-: ... : ... :-:-:-:.-..:-:-:..:··!-!• .. :-:-:~ ... :-:-: .. :· 

Hiervan 
En Daarvan 

16-DESE.l\lBER-l•'ONDS: Na 
aanlciding van navrae wat deur 
ons Hoofkwartier ontvan,g is in 
vcrband met ons .,16-Desember
fonds", plaas ons hicronder 
meer besondcrhedc daaromtrcnt. 

Doel: Die doc! van hierdie 
fonds is om Boerejeug-lede te 
help met reiskoste en moontlik 
ook uniforms wanncer ons by 
die end van hlcrdie jaar die ont
hulling van die Voortrekker
monument' gaan bywoon. 

!\Ianier van insumeling: In 
plaas van funksles te hou vir 
Fondsdag ( 8 Augustus) hou ons 
bierdie jaar funksies slegs vir 
boge!10emdc fonds. Afdelings 
word vriendclik versoek om on
middellik tc begin met die hou 
van verkopings, konsertjies en 
speletjies-aande vir bogenocmde 
doe!. 

Oorbl.'ll\ling: Alle gelde wat 
vir die .,16-Desembcr-Fonds" in
gesamcl word, moct gestuur 
word aan u naaste Hoofkwar
tier. Hoofkwartier hou dan die 
geld vir elke Afdellng in trust. 
Wanneer 'n Afdeling die geld 
nodig hct vir bogenoemde doe!, 
moet hulle maar net skryf. 
Elke tweedc maand sal die 
stand van die Fonds in DIE 
BOEREJEUG bekendgemaak 
word. 

<Vervolg in kolom 3) 

1 hy kon sien wat hy wou weet. 
Daarna het hulle kamera's in 
'n paar masjicne ingebou vir 
ekspcrimentele doclcindcs. Dit 
het geslaag, en so hct die foto
,·erkcnningsmasjicne ontstaan. 

\ 'EG N IE 

Sulkc vliegtuie word van al 
hulle bewapening ontlas en spe
sialc kamera's gc'installeer. Hol
le wc-rk is nle meer om te veg 
nie maar om foto's van troepe
bewegings, paaie, brue, kanon
installasies en ander militere 
doelwitte te verkry. En as hullc 
teenstand raakloop, moet hulle 
maar probccr om dit na die 
beste van hulle vermoe af te 
skud met behulp van hulle hoer 
snelheld en bctcr hantccrbaar
heid. Gewoonlik hou hullc in 
sulke omstandighP.de so naby 
die grond as wat hulk met vel
ligheld kan waag en probcer 
met draaic en kinkels 6m bome 
en geboue bulle agtcrvolgers af 
te skud. Dit het dikwels ge· 
beur dat van die masjicnc by 
hulle basis aankom met takke 
en blare in hulle verkoclers <'n 
om die vlcrke, en met stukk<'nd
geskraapte ondcrs~elle. 

HOOG OF LAAG 

Foto-vcrkenning geskied op 
twee manicrc, nl. Of op geringe 
hoogte Of op 'n baie groot hoog
te. Dit hang natuurlik af van 
watter soort masji<'n gebruik 
word. Die vinnigc masjiene hou 
hier teen die grond waar ·dit 
moeilik is om hulle gou te sien 

, en nog moeiliker om' hullc te 

VREES 
Die grondsoldate het al gou 

geleer dat wanneer hulle een of 
twee vliegtuie oor hulle sien 
draai sonder om enige moeilik
hcid tc probcer maak, hulle 
binnekort g roter moeilikhcde 
kan verwag. Daarom het hulle 
die verkenningsvlicgtuie net so 
gcvrees as die gewapende V<'g
vliegtule en bomwerpers wat al
tyd !tort op hulle hakkc gevolg 
hct. 

Ook vir artillerie-verkenning 
is gedurcndc die afgelope ocr
log vlic-gtuie gebruik. Aangesien 
hierdie masjiene met radio's 
i.p.v. kamera's gewapen is, was 
dit onprakties om vinnige vlleg
tuie te gebruik. Daarom is die 
klein, ligte vliegtuigies, wat 
vandag vir privaat docleindcs 
gebruik word, vir hierdie doc! 
aangewend. Juis omdat bulle 
teen die geringe snclheid van 
omtrcnt 30 m.p.u. in die lug kan 
bly, is hulle so handig vir hier
dle soort werk. Net voor 'n ar
tillcrie-aanval gemaak word, 
word hierdie- klein masjiene uit
~estuur en dien hul dan as die 
..oil van die artillerie". Nadat 
iie cerste skote geskiet Is, kor
rigeer hul ook die vuur van die 
kanonne. Sodra sake te warm 
begin word gee hulle pad tot 
onder die beskermende vuur van 
hulle basis se Iugdoelgeskut. 

<Die Elnde) 

(Vervolg van kolom 1) 
SKIEREILAND SE 
EERSTE MAANDELIKSE 
GESELLIGE AAND 

Soos reeds voorheen bckend
gemaak in DIE BOEREJEUG, 
sal die- Ski<'reilandse Boerejcug 
voortaan clkc maand 'n sentrale 
gesellige aand hou in die O.B.
Vriendskap-Sentrum. Die eer
ste aandjic sal gehou word op 6 
Mei <Vrydag-aand) om 7.45 
n.m. Boerejeug-lede word ver
soek om dit by te woon. 'n Sil-~ 
wer-kollekte sal opgeneem word 
vir ons ,.16-Desember-Fonds". 

hulle regte volgorde. 'n Eerste prys vir die beste 
8. Voordat viae in gebruik opstel van 'n Offisier en 'n ccr

was, wat het die ou Romeinse ste prys vir die beste opstcl van 
en Griekse Jeers as hulle wa- 'n Boerejeug-Iid sal tocgcken 
pens gedra? word. Die bestc opstellc sal in 

9. Watter beloning vir goeie I DIE BOEREJEUG geplaas 
werk is aan die Ieerlinge van die ~ord. Kom B~erejeug, Jaat ons 
ccrstc skool aan die Kaap belo- • s1en wat u mdrukke van 'n 
we? 

10. Wie was die eerste Super
intendent Gencraal van Onder
wys in die Kaap Kolonle? 

goeie TENT-Veldkornct 
Stuur u opstel aan: 
BOEREJEUG-REDAKSIE, 
bus 1411, KAAPSTAD. 

is. 
DIE 
Pos-
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B Oudtshoorn-Laertrek B 
= -

~~~~~~ 

Komdte. 
Roos neem in
speksie waar in 
die kombui~. 

(Onder): Na 'n 
week se verblyf 
in die buitelug, 
word die tcnte 
weer afgebreek. 

~~~~~ 
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Hoe Kan Parlement Hervorm Word? ( 4 ) 

Alleenbron Party Word 
Van Politieke 

' 

Mag En 
omdat die parlemeu- Daarom Verafgood 

t~rc stelsel meebring dat 
!'legs die Ieier van die 
oorwinuende party cerste minister word en met uitsluiting van almal )mite 
daardie party sy kahinet saamstel uit die oorwinnaars in hul onderskeie 
kicsafdelings van sy eie party, is 'n verkiesing vir 'n politieke party 'n 
!'laak van I ewe of dood. Wen hy die verkiesing, ontvang hy die hewind as 
1)rys, en Yerloor h} die verkiesing, verkeer hy in die woestyn of politieke 
!olnippermandjie. Dan het hy geen seggenskap of medeseggenskap oor die 
hestuur vun die land nie. Dan het hy hoogstens in naam die reg op kritiek, 
maar ~oos ons in 'n vorige artikel aaugetoon het, kritiek wat niemand in die 
regering ua luister nie omdat dit gegee word met die doel om die regedng 
, in diskrediet te hring by die volk daarhuite". 

Die kritiek is dan ook bedoel buite die parle ment kan ' n lid 
vir die ore van die kiesers met van die kabinet wees nie. 
die doel om die rc>gering by 
bulle verdug te maak, want dit 
is die enigste manier om seg
genskap in die lamlsbestuur te 
kry: die ,·olk moet 'n under 
regering kies. 

Hie r<lie wedywering tussen 
<lie p.:n tye met totalc> uitsluiting 
van volkskragte uit <lie lands
bestuur is hoofoor-;aak van die 
bitte rheid, Ieuenveldtog en op
sweping wat k enmc>rl,end is van 
ons parlcm en tere vrrkiesings. 

•Die man wat die grootste ,set" 
in belang van sy party kan uit
dink of die grootste , born" kan 
los in die vorm van 'n plakkaat 
of kwinkslag teen die teenstan
der sc plakkaat of die teenparty 
se Icier op doeltreffendste wyse 
met 'n skinderpraatjie kan 
ondermyn, is die grootstc held 
in die stryd. 

BYE-KONINGIN 

Die party is allcen-lewcnd
gewcnd soos die byekoningin. 
Verloor die J>arty, verval aile 
poste binne dit" st::m.tsbestuur en 
i'! aile hoop om die politiekt" 
i<leale te verwt"!>Cnlik oorboord. 
Elkc lid van die party wat icts 
kan bydra tot die oorwinning, 
maak nic saak hoe oneerlik, hoe 
laag of vuil nic, is 'n wclkome 
krag. Die oorwinning is alles 
- die middcle van minder 
bclang. Dit is daarom dat die 
volgende staaltjic van die vorige 
Vl'rkicsing vcrlcl kan word: 

PARTY DIE .LUAATSTAF 

Die bekwame man wat lid is 
van 'n s wak party se louere is 
veel kleiner om in te kom as 
tlie onbekwame man wat lid is 
van 'n sterk party. Die maat
staf - en daarmee ook die ver
antwoordelikheid - vul dus 
weg van die persoon na die 
party. 

Maar afgcsien van die hoof
ideaal om die party - die 
lewendgewende byckonlngin 
aan bcwind te bring, waarvoor 
alles in die stryd gcwcrp word, 
ook fatsoenlikheid en eerbaar
hcid, vind in elke kicsafdeling 
nog 'n persoonlikc worsteling 
plaas - 'n worsteling wat 'n 
soort ,uitdun" is. Die man wat 
die paa.l in sy eie kiesafdeling 
haal, dra nie aileen by t~t die 
party se totale oorwinning nie, 
maar by bevind homself bin ne 
die kader waar pryse uitgedeel 
sal word. Haal hy die paal nic, 
vcrdwyn ook aile hoop om in 
die oorwinningsbuit te decl of 
- lndlcn hy dit crnstiger meen 
- cnlgc bydrac tc !ewer in 
belang van sy land. Dan mag 
sy party tog wei aan bcwind 
kom, maar hy pcrsoonlik ver
kccr In die wocstyn en niemand 
kan hom daaruit red nie, al is 
hy die knapstc brein in die land. 

PARTY REGVERDIG 

euwels wat die part;)·ste lsel 
meebring, dat omkopery nie 
eers meer as 'n onsedelike 
volksondermynende misdaad be
'lkou word nie. Dit is 'n van
selfsprekendheid in die stryd 
om die !ewe v •. n 'n party, om 
die oorwinning van 'n ,volks
man". 

,,NOODSAAKLIK" .-Die swak fondamcnt waarop 
'n party staan, naamlik dat by 
tc enigertyd uit die bewind 
gcslinger kan word na die snip
permandjic waar, soos in die 
gcval van die magtigc Churchill, 
nicmand mecr van hom notisie 
ncem nie, bring mee dat 'n party 
gebruik maak van enige middel 
om sy lewc in die kussings te 
verleng of dit tc bemagtig. Vir 
hom beteken 'n ncderlaag by die 
vcrki(!sing 'n wintcrslaap• vir al 
sy lede, en om dit vry te spring 
wend 'n party hom tot middele 
wat in 'n normalc toestand vir 
gccn oomblik geduld sal word 
nie. En alma!, ook die volk, 
aanvaar dit as noodsaaklikc, 
indien nic gebillikte middele. 

En <lit alles <,o onnodig! 
Want die wortel van die kwaa d 
Ie in die stelsel wat deelnam(l 
aan st .. atsbestuur nfhanldik 
maak van 'n politieke party -
hierdie geslote geledere-stel<,el 
op politieke gebied, wat enige 
tyd vrrvang kan word deur if'b; 
betc r!!. 

BRITSE. PE.RS JUIG 
OOR STANDPUNT 

VAN DR·. MALAN 
Dr. !\lalan se verklaring in die senaat en sy uitsending 

oor die Britse radio word deur die Britse pers aangeha.al 
as waarborg teen die republikeinse gevaar in die Unie. Die 
koerante is ook baie eenstemmig dat die nuwe formule 'n 
versterking vir die Empire-bande is, en na genl. Smuts se 
standpunt word verwys as ' n ,ongelukkige uitsondering". 
Die Lon dense Times skryf in die verband as volg: 

,.Bale Engelssprckende Suid
Afrikancrs mag genl. Smuts sc 
twyfcl dccl deur tc vrees dat 
die ooreenkoms die pad mag 
baan na 'n Suid-Afrikaanse 
republick onder sterk Afri
kaansc lcicrskap waarby min 
van die ou verbintcnisse en tra.
disies gchandhaaf sal word. 

,Hierteen weeg egter op die 
merkwaardige radiotoespraak 
van <lr. 1\falan, wat self 'n sterk 
nasionalis is, waarin hy gepraat 
bet , ·an die ,buitengewone 
b_nde' wat die Iede van die 
Statebond saamsnoer, en waarin 
by onomwonde verklaar bet 
dat ,solank dtlar geen inbreuk 
gemaak word op sy regt(' -
~elfs sy reg om 'n republif'k te 
word - Suid-Afrika geen voor
nem e bet om die Statebond te 
vcrlaat nie'. 

, Da .r is 'n nuwe en wclkomc 
beklemtoning in sy woor<le." 

,GROOTl\IOEDIGHEID" 

Die Times gaan dan voort: 
.Die verklaring het blyke gegec 
van 'n steeds skaarserwordcnde 
eienskap in die politick - die 
grootmoedigheid wat ou gcvcgte 
kan vergcct terwillc van 'n 
groter hell. 

,Dr. l\lalan wat van die 
Statebond in sulke woorde kan 
pr at; mnr. Churchill wat 
Indie ''erw~>lkom; Nehru, wat so 
kort geled(l as 19-15 die laaste 
van sy neg(l jaar tronkstraf uit
gedien het , en wat lndie op 
moedigr " YbC lei om die 
Koning a<; s imbool van asso
;,iasie en hoof van die State
bond te aanva :r - <lit is dinge 
wat help om vertroue in dir 
Statebond te beve'>tig en om 
,•ertrou,. te Iaat herlewe in die 
politif'ke OP\'Oeding YUn dit> 
mens." 

Die Suidcrstcm skryf oor die 
bydrae wat dr. Malan tot die 
Londensc konferensie gclewer 
het en kom tot die gevolgtrek
king: 

,GROOTSTE DIENS" 

,Hiermer bet by wtutrskynlik 
die grootste <liens aan die 
Britse Statebond bewys wat 
m .:ar denkbaar was, want as 
lndie mE>t sy miljoene mense, 
groot rykdomme en geweldige 
moontlilthede die Statebond 
m oes verlaat het weens die on
versoenbaarheid van sy stand
punt met die van die atider 
Statebondslande, sou dit 'n nek
slag vir die Brltse Gemenebes 
van Volke gewees bet. Ons 
verwelkom hierdie bydrae van 
die Suid-Afrikaanse Eerste 
Ministe r. Ons verwelkom sy 
versoenende hooding en vcral 
die feit d..1t by nou op sy ou 
dag en in beset yan sy verant
woordelikheid die ou Britse 
kompromisbeleid aanvaar b et." 

<Vcrvolg van vorige kolom) 
van die Statebond sal lei. Die 
Burger verkla.ar woordeliks dat 
as genl. Smuts se10,advies in die 
roadsale van die Sbtebond die 
deurslag moet gee dan is 'n ver
de re ontbinding van hlerdie 
g roepering van nasies nie te 
keer nie." 1\tet Yerbyste ring 
IN'S ' n mens dat Die Burger nou 
die pleitbesorger van die State
bond is - selfs by genl. Smuts. 
)ff't meer as 'n tikkie leed,·er
maak en spot vertel Die Sulder
~tem, genl. Smuts se monds tuk, 
nan sy lesers dat die ,.Empire" 
oenskynlik 'n nuwe ,h:mdy
man" gekry bet, nl. dr. D. F. 
!\(alan! 

DIE WEG VAN INDI£ 

Na die uitslag bekcnd is, 
staan twcc partyledc die slag
v<>ld en besprcck. ,Gelukkig 
dal daardic ou vark darem uit
gcval hct," mcrk die ccn op. 

llierdie gevaur van uitsluiting, 
n ie net van die party self in 
die parlem ent nie, maar ook 
van individuele Iede in k ies
afd<>lings bring mee d a t die 
stryd om die oorwinning nog 
meer verbete word en dat vir 
~een metode te ruggedeins word 
nie, en Yeral dat geen kritiek 
tc>en die p •. rty geduld word nie. 
Die party word iets heiligs, en 
lie onheiligste m etodcs word in 

"Y naam grrt>gverdig. 

Besluit In Lon den • • 

In die dac toe die H .N.P. in 
opposisle was het die Party dik
wels die ,.weg van Ierland" 
voorgchou as die koers wat in
gcslaan moct word om 'n vryc 
republick tc verkry. Noudat die 
H.N.P. aan bewind is bet twee 
dinge gebeur: die ,.weg van ler
land" het in vrye Ierse repu
bliek buite die Britse Statebond 
uitgemonll en dr. D. F. Malan 
het die ,weg van Ierland" 
J;"erepudieer. Nou bly daar vir 
die H .N.P . nog die ,weg van 
Indie" oor! 

.,Ja," kom die antwoord, 
,maar wat van ou LM, hy is nog 
'n grotcr vark en hy hct inge
kom?" 

,Ja, ;naar hy is darcm ons 
vark." 

VARKE 

Indcrdnnd is die posi~>ie so 
dat die eie vark verkies word 
bo die lam van die teenparty, 
en hoe kan <lit ook nnders wees'? 
Die keu<,e is nie tussen Jam
mers ann die een en vorke nan 
die anderkant nie, maar tussen 
party A en party B ongeag hoe
veel \arke en hoen•el Jammers 
elkeen in '>Y gelederl' tel, en as 
party A die verkir'>ing wen . 
beteken dit uitslui ting v .n sowel 
party R Sf' vark(l us sy lam
mer., en om hullc in te kry, 
moet party A '>e Iammers plek 
maal' vir party B '>e Yarke. 

Dit geld nic nl't ten opsigle 
van karaktcr nil', maar ook van 
verstnnd. Gcnl. Smuts hct 
tydens sy bcwind berugth<'id 
verwerf vir sy swak ltabinet. Hy 
moe'i by gebrek aan lets beter!; 
meer as een minderc Jig op
neem in sy r<>gering tcrwyl van 
die skitterends tc brein in ons 
land nie net' reg teenoor hom 
,in die woestyn" gesit het nie, 
maar ook buite die parlement 
verkeer het, wunt niemuml 

So bet 'n politikus onlangs 
nan die skrywer biervan vertel 
hoe hy met 'n vorigc teenstan
icr - vandag is hullc In die
~clfde party gesels hct oor 'n 
verkiesing wat hulle 'n aantal 
iarc gelcdc teen mekaar gevoer 
het. 

,Onthou jy nog," hct hy 
~cvra ,hoc julie daardic aand 
van plan was om die arm mense 
te gaan omkoop, maar dat julie 
dit nic kon regkry nic omdat 
aaar 'n motor a.l agtcr julie aan 
1ery hct?" 

,Ja," crkcn die vorige tecn
'ltander, ,daar het 'n motor al 
'\gtcr ons aangery. Maar hoc 
weet jy daarvan ?" 

,Wei, dil was ck wat in daar
die motor was. Ons het Jaat 
die aand inligting gekry dat 
julie wou gaan omkoop, en ons 
het toe sommer haastig in 'n 
motor gespring en julie dop
gehou." 

Lekker gesel!>kap, heerlike 
herinne ringe van twee oudstry
ders! l\laar so afretomp is die 
polltieke gewete deur hierdie 

(Vcrvolg van bladsy 2, l<Ol. 3) 

gedreig bet om die Britse S tate
bond 'n natuurlike dood te laat 
sterf, het .dr. D. F. Malan vir 
die Britte in die bresse gespring 
en aan die Jande wat wou uit
tree 'n st .at 'lvorm voorgestel 
wa.t 'n kompromis is tus.,en 'n 
republiek en 'n koninkryk -
maar wat tog die ,republiek" 
vir die ,empire" behou. Dis 'n 
terugwaartse s tap op die pad 
van Hertzog; en tragies genoeg 
is die terugkabbeling gedoen 
deur dieselfde man wat vir 
wyle genl. Hertzog van Empire
diens beskuldig bet! 

BOER EN INDI£ R 

Gecn wonder nie dat mnr. 
Arthur Barlow, L.V., spottcnd 
in die parlement verwys het na 
die slimheid v.m die Engelse 
staatsmanne wat 'n Boer en 'n 
lndier gebruik het om dir 
Empire aamnekaar te hou. En 
gecn wonder dat ,.Dawic", die 
rcdaksionclc rubriekskrywer van 
Die Burger, juig dat ,.die Sap
pcrs die gcdagte aan 'n repu
blick glad nic mecr vrecmd vind 
nie. Hullc kry nic mcer die 
koue rillings wanneer iemand 
die woord noem nie." Natuur
lik nie - waarom sal .,Dawif'" 
~>e ,Sappe" dan &krik vir ' n 
Empire-republiek'? En verstaan
baar is die hoop van d ie Trans
vaalse .,republikein", mnr. J. 

G. Strydom, dat .,as die land REPUBLIKEINE VERDEEL 
nou 'n republick kan wees son- Dr. D. F. l\lalan Re verkon<li
der om die verband (d.i. die ~g ,·an die nuwe H.N.P.
Britse konneksie • skrywcrl tc· ideaal van 'n Empire-republiek 
vcrbrcck, moet dit die vcrscl het die republikein'!e geledere 
wat daar in die land teen die in Suid-Afrika middeldeur ge
republikcinse strcwc is, vermin- skeur. Aan die ren kant ver· 
der." Dit mag dir verset van gader die ware republikeine 
,Dawie" se ,Soppe" verminder en aan die ::-nder kant trek die 
maar us mnr. Stryclom glo dat Empire-republikeine hnl hoede 
oprt>gte republike ine met n in hul oe. 
skyn-r~>publiek t twre<le sal wrc.. Dr. Malan hct 'n nuwe twis-
da n m isgis by hom. appcl, nie aileen onder die volk 

' gegooi nie, maar ook in sy 
'N NUWE ,HANDYMAN" Party. En die tyd sal moct leer 

Die Ieier van die Opposlsic, 
genl. J. C. Smuts, hou steeds vol 
dat die eenhcid van die State· 
bond nie werklik bercik wore 
deur 'n land to<' tc laat orr 
tegelyk Stat!'bondslid en Rcpu· 
bliek tc wccs nie. Sy stand
punt hct hy reeds in twcc pers· 
verklarings uitcengesit. Di€ 
rcaksic van Die Burger, hoof· 
orgaan van die H.N.P., op dir. 
Smuts-star..dpunt is tekencnd 
van die volslac ommcswaai in 
g<'sindheid wat daar by di€ 
H.N.P. plaasgcvind het tcn aan
sien van die republiek. Die blad 
vul nie vir genl. Smuts nan om
dat by dif' Stntebond r n die een
h~>id da nan wil behou nie, 
maa r <lif' bla d verw) t hom om
d at sy standpunt juis tot die 
verbrokl,ellng en vernietiging 

<Vervolg in volgendc kolom) 

')f die magtige H.N.P.-pers in
'llocdryk genocg is om die 
Party se onderstcuners tc mls
'ei oor die republikcinse ideaal. 
~at H.N.P.-ledc bly op die pad 
•an Malan wat lei na 'n 
Empirc-republick of sal hulle 
'nval op die pad van Suid
\Crika wat lei na die Afrikaner
republick buitekant die Britsc 
Statebond. lndicn laasgenoemde 
(Jan h()t dr. l\olnlan in Londen 
ook <lie H.N.P. middeldeur ga~n 
'!k r ur - en <lun bet die des
tyche kongr(''!.,e van sy Party 
met profetiese insig gehnndel 
toe bulle besluit bet dat dr. 
~(alan nie oorsee mag gaan as 
by Eerste l\finister word nie. 

4 .. DIE 0 .8." .. ·ord gedruk deur Pro 
Ecclea•a·Drukkery ~perk, ltellen
boeeh. vir die elenaars en ult&ewers: 
VOORSLAG (Edm.a.) ~perk, Groote 
KerkK1!bOU 703, Polbua l Ul, 
Kerkpleto. Kaapat•d. 
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