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SAL BILL IKE
APARTHEID
AANVAAR
l\lnr. J. D. Rheinalt Jones,
voormalige direktcur van die
Suid-Afrikaan se Instituut van
Rasse-verhoudings,
bet
in
Bloemfontein verklaar dat by
h eeltemal bereid i!. om algehele
apartheid te ondersteun as dit
. aan ses vereistes vol<loen:

Die same..sprekings tussen Brittanje en die dominiums
se ministers van finansies bet aan die begin van die week
ten einde geloop. By ons ter perse gaan was dit nog nic
bekend oor watter maatreels <laar besluit is om Brittanje
se geldelike krisis te bowe te ){om nie. Wat Suid-Afrika se
bouding op die konferensie was, kan wei afgelei word van
min. N. C. Havenga se uitlatings by sy aankoms in BritNo.35
tanje. Dit was beeltemal ander taal as wat die Britte in die
Die naturelle moct genoeg afgelope jare van Suid-Afrikaanse kant aan gewoond geraak
grond kry vir hul behoorlike bet.

ekonomlese ontwikkeling. Daar
moet genoegsame kapitaal in die
reserwes bele word ten einde die
ontwikkellng moontlik te maak
en 'n vrye ekonomie moct in die
!ewe geroep word. Die naturelle moet behoorlik opgelei en
georganiseer word vir die soort
ekonomie wat in werking gestel
word. Hulle moet ook 'n sekere
mate van selfregering he. Daarby moet bulle 'n klein persentasie van die blanke se nasionale
inkomste kry wat in die ontwikkeling van die reserwes bele
Die Konserwatiewe Party in E ngeland, wat nog nooit word.

Church i;II-Party
Wil Empire-Bande
Nouer: Trek

van sy imperialistiese neigings wou afsien nie en wat
moontlik aanstaande jaar die bewind sal berower, is van plan
om die Britse Empire innerlik so saam te vleg dat daar
nooit sprake van afskeiding by 'n dominium kan opkom nie
al word by ook 'n sogenaamde republiek. In 'n verkiesingsprogram wat onlangs openbaar gemaak is, word voorsiening
gemaak vir 'n ,·eel nouer samewerking tussen die Statebondslande as op enige ander tydstip sedert selfbestuur aan
die kolonies gegee is.
Dit moet insluit onderwys, godsdiens, die wetenskap, kuns, ens.
Verder word die uitruiling van
rolprente tussen die Jande
beloof asook goedkoop telefoon- en postariewe tussen die
verskillende Statebondslande.

Die program doen aan die
hand dat die stelsel van samesprekings tussen die Rykslande
verbeter moet word, dat die
eerste ministers meer dikwels
byeen kom en nie juis altyd net
in Londen nle - die indruk dat
Londen oorheers moet natuurlik op hlerdie wyse vervaag
word ooreenkomstig die nuwe
imperialistiese beleid wat oenskynlik ,volkome," selfs republikeinse, vrybeid aanbied onderwyl die innerlike bande van uitbuiting versterk word. Verder
word aanbeveel dat 'n Statebondsregbank ingestel word om
die werk van die huidige
Geheime Raad te doen.
~

Nehru Ontmoet
Ontevrede
lndiers Vgn Naby
Pandit Nehru, eerste minister
van lndie, wat sy beskermende
hand wil hou oor die Suid-Afrikaanse Indii!rs wat onder Ieiding van Kommuniste vir gelykstelling agiteer, bet heelwat
genoeg om hom in sy eie land
mee besig te hou as gevolg van
Kommunistiese opstokery. Hy
het verlede week na Bengale
gegaan om ondersoek in te stel
na die politieke onrus in daardie
gebied. By sy aankoms is hy
begroet met klippe en 'n paar
dae later is 'n bomaanslag op
hom gemaak wat die !ewe van
'n konstabel opgeeis bet.
Nehru hoet' dus nie na SuidAfrika te kom om ontevrede
Indiers te vind nie.
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Die verdedi,ing moet so ver
moontlik gelykgeskakel e n ver,·teg word deur onder andere 'n
gesamentlike militere staf, en
volkom e standnar<lisering van
wnpentuig.
Op handelsgebied
word 'n stelsel van Imperiale
voorkeur aanbeveel en 'n verbeterde metode van ekonomiese
raadpleging.
Imperiale voorkeur moet ook \'erleen word
ten opsigte van immigrasie.
Ten slotte wil die party dit
ook moontlik maak dat daar
mcer amptelike en nle-amptelike
verkeer tussen die dominiums
sal wees op kulturele gebied.

SPRING DADE.LIK
AAN DIE. WE.RKt

Kan Goud Verdien
Op Goeie
Sake-Grondslag

~lin. Havenga bet reguit aan
bulle gese (lat as Brittanje SuidAfrikann'!e goud wil hil, by dit
kan verdien op 'n gromlslag van
mededinging met antler Iande.
Voorbeen was die kreet by
sulke geleenthede dat SuidAfrika offers moet bring vir die
land wat so swaar gely bet vir
die demokrasie.

Van Britse kant is, na berig
word, daarop aangedring dat al
die dominiums hul
dollarinvoere met 'n kwart moet besnoei - net soos
Brittanje
doen. In 'n personderhoud bet
Algehele apartheid op hier<lie min. Havenga egter meegedeel
grondslag is heeltemal te rym dat die Unie nie belang stel in
Suidmet sy liberate Ollvattings, bet dollar-besnociings nie.
Afrika is ook nie lid van die
mnr. Jones gese.
sterlinggebied se dollarpoel nie.

PRYSE VAN
PLAASPRODUKTE
·
DAAL
Daar is aile tekens dat die
pryse van plaasprodukte wereldwyd aan die daal is, volgens die
V.V.O. se komitee vir voedsel en
landbou-organisasie. Hulle skryf
dit hoofsaaklik toe aa11 verbeterde produksie en nan verminderde inflasionere drukking.
Prysdalings was die grootste
in
Hongarye,
Finland
en
Frankryk. Australitl was een
van die weinige uitsonderings
op die re(ll.

IDEE VAN HOEDE.RSKAP
SAL STER'KER NA VORE
TREE IN KOME.NDE.)ARE.
~ 'n Herinnering nan die sosiale beginsels van die Ossewabrandwag wat in die moeilike jare wat voorle sterk op die
voorgrond sal tree, is vervat in 'n boodskap van die Kommandant-generaal in verband met die viering \'an die elfde
verjaardag van die Beweging op 8 Augustus.

voorle steeds meer erkenning in
steeds wyerwordende kringe
geniet: die gedagtes, naamlik
dat ook in die volkspohtieke
lewo eikeen die hoeder van sy
broer is en dat werkloosheid as
Die oproep Iui:'n refleksie op die staat en nie
,Tien jaar Ossewabrandwag wat by in die volkslewe inge- op die werksot'kende volksgele agter die rug en daardie tien 1 dra bet, gaan wei in die dae wat noot gesien moet word.
jaar was van die mees bewoe
\Vnnt as ons die tdl:ens ,·an
wat ons volk in die huidige
die tyd reg verstaan, gaan die
geslag te beurt geval het.
tye swnar wees en juis <laarin
Hoe die Ossewabrandwag sy
1(1. die bestaansnoodsaaklikheid
plig in daardie tien jaar na sy
van die Ossewabrnndwng <lat by
beste oortuiging gedoen het, •
nog nooit aangt'sien is vir 'n
hoef ons nie te noem nie. Daarmooiweersvrieml nie.
voor spreek sy standvastigheid
Wnt u op 8 Augustus '-ir die
teenoor die interneringsbeleid
Osc;ewnbrandwag doen, dit doen
van die oorlogsregering en die
u ook vir die so!'tiale gewete van
waaragtig Christelike en waarons \ 'Olk."
agtig nasionale prestasie van sy
Noodhulpfonds toe die huisgesinne van die vorige regering se
slagoffers deur aile ander organisasies
deur alma! sonder
1
noemenswaardige uitsondering
in die steek gelaat en vergete
was.

I

Kommunistiese
Baas Van ltalie
In Onguns?

BROER SE HOEDER

lngt>ligte kringe in die buiteMet 8 Augustus tree die Beweland ,·ermoed dat <laar emstige
ging 'n nuwe bestaansjaar aan
Die Kommandant-gent>raal
rusie uitgebreek bet tussen
- sy elf de, en sekere gedagtes DR. HA...'IiS VAN RENSBURG ilioskou en Palmero Togliatti,
die Ieier van die Kommuniste
in Italii~. Togliatti was die afGenie. C. Meyer, boofvrou van Gebied C, rig die volgende
gelope jare een van die slcuteloproep tot die Ossewabrandwag :
figure van die Kremlin buite
die ystergordyn. Die rusie mag
,.Brandwngte van Gebit>d C,
aanleiding gee tot sy uitskakelaat ons op!!nal en weer ons slag
ling as een van die groot KomIewer met O.B.-dag.
munisti9se leiers.
Augu!\tusmaand is weer op
Die rede vir die twis sou
hande en fondse is onmisbaar
voortspruit
uit 'n beslissing van
briewe
van
staatsamptenare
Be<lankings
uit
die
staatsiliens
vir ons Beweging.
gaan nog steeds met onvermin- verskyn wat ' bulle ontevreden- die Kremlin dat die mislukking
As u dit nog nie gedoen bet
<lerde tempo voort en die diens heid met die diens lug. Vera! van die Kommunisme in Italie
nie, spring dadelik aan <lie
verloor daeliks van sy beste oor die vraagstuk van bevorde- te danke is aan die optrede van
werk. Reel ' n funksie in u omamptenare ween'! gebrek ann ring word baie klagtes geopper. Togliatti. Sy mede-Kommunlsgewing, en as dit onmoontlik is,
nanmoediging en ' 'ooruitsigte. Soos die staatsdiens vandag in- te bet hom glo in Moskou gaan
stuur <lun u bydrae direk nan
Volgens mededt>ling ''an die gcrig is, het die persoon met aankla.
Hoofkwnrtier, Posbus 1059, Presekrt>taris van <lie Staatsdiens- ondernemingsgees geen
toetoria. Elke lid van die O.B.
vereniging, rnnr. J. H. Basson,
koms wat kan vergelyk met wat
moet sy en hnar byd.rae stuur;
het 'n gemiddelde van st>s ampmoenie uitstel nie, doen dit
tt>nart> daagliks but ontslag ander beroepe bied nie. 'n Ver- • H ulle toot in ons blad
dadelik.
gent'em in die afgelope ses ouderde stelsel van aanstelling,
adverteer, het die
maande. In 1948 was dit ge- bevordering en indeling maak
Wat is die bietjie wat om;
GE1'1"LE. C. llEYER
van
die
staatsdiens
'n
masjien
middel<l
ngt
en
in
1947
vyf.
kan doen in vergelyking met
eerste aan~praak op
In die regeringspers het daar wat nog die amptenaar nog die
die groot offers deur baie \'an
Hartlike groete van u medein die afgelope weke talle publiek tevrede stel.
ons geld!
ons volksgenote gebring?
offisier.
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Staatsdiens Besig
Leeg T.e Loop

I
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BLADSY TWEE
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Organisasie Na
Kommuniste Se
Smoak
In Amerika is gevind dat dit
nie altyd die lede van die Kommunistiese Party is wat die gevaarlikste is nie, maar dat dit
dikwels die sogenaamde medepassasiers van die Kommunlste
is wat die grootste bedreiging
uitmaak.
In Kaapstad het Nusas (Na. slonale Unie van Suld-Afrikaanse Studcnte) die afgelope week
vergader. Onder die aanwesige
afgevaardigdes was ook 'n paar
naturelle. Daar Is geen Kleurlyn gehandhaaf nle en bulle bet
saam gccet, tee gedrink en
saam gesit.
Op die vergaderin,g bet die
voorsitter, mnr. P. Tobias v~r
klaar:
,Die verklaring van die Eerste
Minister dat die regering beoog
om apartheid in te voe.r aan die
hocr
onderwys-inrigtings
is
rede vir ernstige besorgdheid.
Nusas het Ieiding gegee In die
tcenstaan van sulke optrede en
moet waaksaam bly teen enige
poging, direk of indirek, om die
regering se voorneme toe te
pas."
Die bedrywighede van hierdie
studente-organisasie was die afgelope week die banler-berig
van die orgaan van die K omml:lniste.

Adverteerders wil
graag weet 0 f U
hul uaam in Die

,

TEENSTELLING TUSSEN PRESIDENT
EN EERSTE MIN ISTER
V.S.A. As
Die goedkoop en holrug-geryde beskJl.ldigings teen die O.B.-rigting as
sou dit n et 'n diktatuur tevoorskyn wil roep, kan moeilik weer branrl.siekerig ingespan word as dit gaan oor lof aan die veelgeroemde demokrasie
van die Verenigde State. En dis juis waaroor dit hie1· gaan.
Daarmee wil nou nie ongc- . bondenhcid aan die kwasikwalifiseerdc lof aan alles wat vadcrlike Statcbondsgesag van
die V.S.A. cie is gebring word Groot Brittanje toe tc skrywe
nic; wei wil egter daarmcc be- is. Die gcvolg daarvan is dusweer word dat op sekere punte ver - helaas! - nie slegs poliin besonder die Verenigde State tieke kinderlikheid nie maar
ons wat nog aan die ortodokse vera! ook kinderagtigheid. VanBritse grondwet vasklou, ver daar die gebrek aan 'n nasionale
vooruit is. Ons bet daar te sulgkra,g en daaruitvloeiende
doen met 'n jong land soos ons eenheid.
s'n, uitgestrek oor bale meer
DI"c tyd is egt er oo k d aar om
vicrkante myle en gesmee uit in die taal van die klassieke
die nasionaliteite van die w~reld.
Nietemin het hierdie land wat beeld, af te vra wat eerste was,
vreemdelnge uit aile dele in hul die hen of die eier? Is die gemiljoene ingeneem bet so 'n brckkige nnsionale _selfstandighl.'id die gevolg van die ontbresterk nasionale en eie rigting en kende rep.ublikeinse status, of
persoonllkheid ontwikkel dat <lie oorsuak '! Die waarheid beselfs nic deelnamc aan 'n wereldoorlog daardie eenheid kon staan hier blykbaar uit twee
breek nie. Daar was nie eens dele; maar die dec! wat dusver
noemenswaardigc sabotasic nie. misken is, is die rol wat gespeel
is deur ons staatsmasjicn om
En ons in die Unie sukkcl nou ons staatkundige lewe te verdor
nog om 'n blanke bevolking van en te meganiseer in belang van
skaars 'n paar miljoen tot 'n politieke werktuigkundiges in
nasionale eenheid op tc voed, plaas daarvan dat dit besielend
met welslae soms nog ver agter moes inwerk op die gevoel van
die gesigseinder!
nasionale trots, nasionale eenheid, nasionalc cer, nasionalc
roeping en selfstandigheid.
WAT WAS EERSTE'!

1\IASJIEN nie. Dit is ongelukkig die enigste wyse om bestendigheid in die politiek e bewind
te verkry. Die PARTY veg verkiesingstryde, die PARTY wen
of verloor, die PARTY regeer,
die PARTYLEIER is regeringshoof, die PARTY-INDOEN'AS
word kabinetslede, PARTYbesluite in die PARTYKOUKUSSE word die wette van die
land nadat die PARTY-beh eerste parlement sy sl!~we-,ja" genotuleer het.
Dis die onontkombarc teenmlddel teen chaos in ons veelgcroemde
Britsc
regcringsmasjien.
DIE ALTERNATIEF
Die posisie in die V.S.A. is
radikaal andcrs en radikaal
beter, tenspyte van bale en ooglopende gebreke. Daar bet die
President die versekering van
'n vierjaarlange termyn om sy
deug of onwaarde aan die kiesers te bewys. Uy is nie die
boon!>te sluitsteen van ' n politieke piramied wat hom na benede knn pluk nie. Tans reeds
het Truman 'n groot neerlrulg
gely sonder dat di e m asjien van
di e sta.at ontwrig word. Nog sy
ontslag nog die ontbinding van
die wctgewende liggame waarmee hy moet saamwcrk vim:
plaas. Die behoeftc aan die
ysere partymasjien om die land
se regerende apparaat te laat

I
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Dit word met 'n groot mate DIE WORTEL v A.."'I' KWAAD
van regverdiging deur ons as
Die volledige ontleding van
republikeine gcredeneer dat 'n
groot oorsaak van ons agter- hierdie problecm kan boekdele
stand aan ons voortdurende gc- beslaan; dog 'n onderdecl daarvan wat besondere aanda.g verdien is sekerlik die posisie van
ons Eerste Minister vcrgeleke
met di6 van die President van
die V.S.A. Die sentra le verskil
tussen die twce is dat eersg("noemde vir sy \•oortbestaan as
regeringshoof van die meerderheids tem in die Volk!'t ra.a<l afhanklik is, terwyl laasgenoem de deur geen n eerlnng in die
wetgewende liggam e van die
V.S.A. ontsctel kan word nie,
maar sy termyn moet uitdien.
Omgek eerd weer in die Unieparlement onderhewig aan ontbin!ling <leur die Ecrste Minister terwyl die Senaat en Huis
Dit is VEILIG
van Verteenwoordiger s in die
V.S.A. elk sy gesette termy n
moct uitdie n.

" I

O .B. ' gesieu het.

Versigtige verpakking
verseker
veilige aflewering
Dit is O NSEKER

Moenie goedere los verpak nie.

Maak a11e ruimtes styf vol.

Deur

J. de

Voorbeeld
saam.gestel nie; dus geen partymasjien soos ons dit ken m et
langsame bevordering a ileen
vir die parlygehoorsames na die
vergadersale van die ,.grotes"
nie, inteendeel, die aanwending
van die uitstaande begaafdes
van die land <leur opnnme in die
kabinet en sonder dnt bulle lid
van die purlement boef te
,-..·ees; geen kans dus dat uitstaande p ersone soos wyle dr.
H endrik van der Byl, dr. Vnn
Eek, dr. M. S. Louw en nndere
eers in die twyfelagtige praktyke van die politiek ,gesk ool"
moet word voordat bulle uitstaande kragte in na!!ionule
diens gestel kan word nie.
EINDELIK NASIONALE
GESINDHEID
Met die heerssugtige partymasjienc uit die weg word sake
geleidelik uit die standpunt van
gesonde verstand en op meriete
benader, besprcck en gereiH;
regeringsoptredc word steeds
meer nasionale optredc i.p.v.
party-optrede; nasionalc trots
en selfstandigheid kan dan eindelik op die graf van die ou
partytlrannie gedy.

VERSLAG OOR
GRIEWE. WORD
OPGE.STEL

Vos l

Die Griewekommissie van die
Suid-Afrikaanse Spoorwee, wat
nou al nege maandc besig is,
berei hul eerstc verslag vir die
fungeer verdwyn, en hoewel Minister van Spoorwee nou
dttur tog partye bestunn is bulle voor.
invloed anders en minder, verul
Die kommissie se sitting sal
op die wetgewende progrnm, as
in Augustus voortgcsit word
in tlie Unie.
wanneer die voormalige hoofHierdie stclling word gestaaf bcstuurder van die Spoorwee,
deur 'n reeks feitc: belangrike mnr. C. M. Hoffe, ondervra sal
wetgewing word seldc of nooit word.
met 'n suiwer partymeerderheid
Die sekretaris van die komaanvaar of verwerp nie; inteendeel, die partye verdeel op missie het verklaar dat van die
DIE LOTE
meriete-grondslag; belangegroe- 2,900 griewe wat voor die kompe en plaaslike belange tel vir missie gele is, 1,200 tot dusver
Gaand~ w~rd die lot~ wat die vecl meer as blote partybelan,g; deur die kommissic verwerp is,
wortel Uitsk1et meer s1gbaar in lede verteenwoordig werklik omdat bulle buite sy opdrag val.
bulle naakte onaantreklikhe;d. hulle kiesa!delings en is nie
Die grool.ste dec! van die
Eerstens is duar die verlammen-1 soos hier die boeties van die
de gevoel wat hom van die h cle partydiktator nie
Die Presi- griewe is na amptenare verwys,
~asionale staatkun~ge l~we dent met sy gr~ot magte bly wat deur die Minister aange·
eester m a.ak as d1e regermg egter die waghond van die volk stcl is om met griewe wat buite
voo~tgaan in die skaduwee van as geheel en as hy 'n sterk die kommissie sc opdrag val, te
dre1gende ontslag. Optrede raak saak het kan en durf niemand 'Jandel
ondeurdag, soms histeries, in 'n hom keer nie· dit het in die
Die sekrctaris het verklaar
opgewonde. ~oging om. die afgelope Wereidoorlog alte dui- dat 463 griewe aan die hooflaaste gremtJie munt u1t die delik geblyk. Immers is hy so- bestuurder gestuur sal word.
landsprob~eme. te kan s laan wei as die wetgewende Jiggame In hierdie gevalle is dit nie novoordat d1e d1e stcmdag onver- daarvan bewus dat die volk se dig om gctuienis aan tc boor
w~gs en onwclkom rna~ daag. beurt om oordeel te vel gewis nie. Die meeste van die klagDIC hele land en sekerhk elke sal kom _ en wee die te lig
tes spruit uit die felt dat oudL.V. _leef in onsekerheid en af- bevondene!
Grondwetlik kan soldate bo ouer manne bcvorder
wagtmg. Ontbinding mag van die President egter nooit met
is.
bo, d.w.s .. O_P inlsiatief van die die kar op loop gaan nie, want
Eerste Mm1stcr kom as hy sy die magtc van die wetgcwende
Altesame is 17 griewe van
kanse goed skat, of van onder, llggame is groot genoeg om senior spoorwegamptenare aand.w_.s. as gevolg ~an 'n skielikc hom te dwarsboom as bulle hul gehoor. Die kommissie se be~Uitery In regermgsgeledere in voor die volk kan verantwoord. vindings hieroor sal eerste aan
die parlement.
Hulle skroom ook dan nie om die Minister voorgele word.
Die huidige toestand in die hulle 'lnagte selfs teen die
Unie is 'n nie-swakke illustrasie sterkste President soos bv.
van die bo-gebeclde.
.,F. D. R." was, te gebruik as
hy te vinnig of te ver beweeg
nie.
DIE E..''lGSTE l\DDDE.L

I

Moenie swak kartondose vir
swaar goed gebruik nie.

Moenic breekbare goed onbeskerm verpak nie.

Gebruik stewige houers wat die
inhoud sal steun en beskerm.

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

ONTHOU TOG OM U VRAGBRIEWE TE HOU.
As u J?~kkie die moeite werd is om te versend, is dit ctie ~e werd
om ve1hg versend te word. Pak sorgvuldig, bind goed vas en adresseer
volledig en duidetik. Ons sal die res doen.
• Die Spoorwee behoort aan u-eise word met u geld betaal
Hierdie is die eerste in 'n reeks wenke, geplaas deur die Suid-A/rikaanse
Spoorwei!, en gemik op die veilige verv~er en snelle a./lewering van
toedere.

Vi·r hierdie potensieel-onbcperkte onsekerheid in ons regeringstelsel is da.ar 'n onaangrname dog onvermydelike middel : verbete party- en koukusdissipline wat geen muiter~ gedoog nie en geen trou, ook nie
die nan land (' n volk, hoer slcat
as die trou nan die alvermoende PARTY met sy PARTYLEIDING en dienstige PARTY-

GEEN KOUKUSDDiTATUUR!

lndie Word
Republiek

Die weldadige gevolge sluit
verder in: geen koukusdiktatuur wat eintllk wetgcwend optree nie; gecn partydiktatuur
wat geen buite-party-invloed
erens in die politieke wereld
gedoog nie, inteendeel is selfs
die kabinette van die President
nie uitsluitend uit een party

Die cerste minister van Indie,
Nehru, bet aangekondig dat
voorloplg besluit is om Indie op
26 Januarie 1950 as 'n ,.republiek" uit te roep. Die nuwe
grondwet sal vanjaar in Oktober
aangeneem word. Dit is nog nie
seker wanneer die verkiesing sal
plaasvlnd nic,
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WAT BEOOG WORD MET VOLKSEIE
ONDERWYSSTELSEL
Christelike Nasionale Onderwys is nie vir vr ysinnige Suid-Afrikaner s
of Jode bedoel nie. Ons vra n et vir onsself wat ons vir andc r g un. Hulle
kan hulle eie• onderwysheleid formuleer en dan k an ons almul saamwerk.
Maar ons kan di t aileen in die pralttyk regkry a s ons die huidigc stelsel
van staa tsonderwys- en skole omgevorm kan kry, en wei tot ' n stelsel van
staatsouder ste unde onder wys en skole, verklaar p rof. dr. J . Chr . Coetzee,
hek el).de opvoedkundige en voorstander va n C.N.O ., in ' u artikel in l nspan
waarin h y C.N.O. vevduidelik.
Omdat hier.die o ndt-rwe rp veral oudt"t' par typolitiek c aandt·ywing in
die jongbte t yd op die voorgrond gestool is, . en ook o mdut dit op die
grondslag van ons volksverlede sta an, ag o ns dit nuttig o m. d ie artikel in sy
geheel oor te neem.
Oor die teoretiese aspekte van
ons C.N.O.-belcid mag daar ingrypende verskil van mening
wces.
~{ense
met 'n andcr
lewens- en wereldbeskouing as
ons sal natuurlik van ons ten
opsigte van die grondbeginscls
en -gedagtes verskil. Dit is hul
reg, en ek meen ste)lig dat die
kern van die moeilikheid nic
daarin le n ie. Christenc met 'n
ander beskouing as ons Calviniste, sal seker geen beswaar
hll teen ons beleid insoverre dit
'n formulering van die Calvinistiese beginsels en gedagtes is
nie. Hulle mag daarmec nie
saamstem nie maar hulle sal ons
ons beskouing gun. Nie-Christene sal, dit spreek vanself, nog
minder met ons saamstem,
maar hulle ook behoort ons ons
beskouing tc gun. I n aile geval
bchoort andersdenkende Christcne en aile nic-Christcnc aan
die Calvinistc hul beskouinge
te gun solank di<i nie staatsvernictigend en/of sede-bcderwcnd
is nie.
Nou sal daar seker niemand
wees wat met enige reg kan beweer dat ons C.N.O.-beleid die
staatsgesag ondermyn of diE:
opcnbare sedelike !ewe skaad
nie. Die handhawin,g van die
staatsgesag en die openbart
sedelikheid tog is juis van die
opsetlike beginscls van die Calvinisme in die algemeen. Ek wil
dan ook aannccm dat die bitsigheid van die mcnse van die
,Education League" nie geborc
is uit ons verskil ten opsigte
van ons opvoedkundige denkc
n ie. Ek mecn dat hul vrees en
vyandigheld oorwegend van 'n
praktiese aard is. E n ek dink
dat allcs necrkom op die antwoord op die vraag: hoe moct
of sal die C.N.O.-beleid in die
praktyk van die opvoeding tocgepas w'o rd? En daaroor wil ek
nou graag my eerlike opinlc
uitsprcck. Die mensc van die
.,Education League" moet nou
asscblief my (en ons) gocie trou
aanvaar, want ck kan hullc uit
die dieptc van my hart versckcr
dat ons met die beleid gcen
negatiewc, destruktiewc doc!
hct nlc maar slegs 'n positlcwc,
konstruktiewe doe!. ·Ons bcoog
met hierdie beleid nog die ondcigang nog vernictiging van
andersdcnkendes; ons beoog
twce positicwe, konstruktiewe
dlnge:

niste in Suid-Afrika, wat
gcen ander tuiste as SuidAfrika hct nie, en
(2) tegelyk die bchoud en bewaring van die identiteit
van andcrsdcnkendcs vir
sover hul idcntiteit nic
staatsvernictigcnd of sedcskadend Is nie.
Van oorhecrsing, van onderdrukking, van vcrkragtin,g van
Jie regte van andcr is daar geen
sweem in ons beleid nie, en ook
nie in die prakticse konsekwensie daarvan nie.
L aat ek die saak nou rustig
uitwerk. Mlsklen sal dit andersJenkendcs gunstiger tecnoor
.:>ns stem, mlskien sal dit hullc
.:>ertuig dat ons bedoeling.e reg
en opreg Is, miskien sal dit
bulle tot 'n ondersteuning van
.:>ns algcmene beleid bring.
Om mec tc begin, onderskci
::m erken ons 'n verskeidcnheid
van lcwensrigting in ons volks~cwe.
Daar is eers die groot
ondcrskcldlng tussen Christenc
en nie-Christene.
Onder die
Christene aanvaar ons met die
10dige rcspektc die verskil tusJen
die
Calvinistiese,
die
Lutherse, die Anglikaanse as
Protestantse rigtinge aan die
een kant en die Rooms-Katolieke rigting aan die andcrkant.
Ons C.N.O.-bclcid is bcdoel vir
lie Afrikaanse Calviniste, en
::ms sal dankbaar wecs as die
1nder Christe-like rigtingc 'n eic
opvoedkundige beleid elk wil
lormuleer
en
wereldkundig
maak. Net soos ons ons soort
:>pvoeding vir ons kindcrs ver'ang en eis, net so sal ons die
andersdenkende Christene in
hul verlange en else steun. Onder die nie-Christene onderskei
ons vera! tussen die Joodsc ge:owigcs aan die een Jcant en die
volslae ongelowigcs van watter
nasionaliteit ook al aan die anderkant.
Ons C.N.O.-beleid is nie beioel vir ons Joodse mcdcburgers
nie, nog mindcr vir die ongelowi,ge, se maar vrysinnige, SuidAfrikaner nie. Ek wil bier bale
pront-uit se dat ons C.N.O.mcnse bly sal wees as die Joodse gelowiges 'n beleid vir die opvoeding van hul klnders wil ontwerp. Ons sal hulle steun om
hul soort opvoeding tc verwesenlik. En ek wil nog verder gaan
en se dat ons vrysinnige mense
sal steun as hulle 'n vrysinnige
opvoedingsbeleid vir hul kinders
ELKEEN SE IDENTITEIT
ontwerp, en in die praktyk van
die skoolopvocding verwesenlik
Dit allcs is gcen oe(1) die behoud en bewaring van wil sicn.
ons eie ldentitcit as Calvi- verblindery of skynheiligheid
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van ons nic. Dit is opregtheid
en goeic trou, want, kyk, ons
vra vir onssclf lets wat ons bereid is om aan aile andersdenkendcs tc gun. Maar bulle
moet hul cic opvoedingsbclcid
formulecr. Dan kan ons alma!
saamwcrk om 'n ieder se dicpste wensc verwesenlik te kry.
Nou is die Jaaste vraag, hoe
gnan ons dit alles in clie p rnk ty k van die sk oollewe r egkr y.
ANDER SKOOLSTELSEL
Ons kan dit aileen rcgkry as
ons die huidige stelscl van
staatsonderwys en -skole omgcvorm kan kry, en wei tot 'n
stelsel van staatsondcrsteunde
onderwys en skole.
Staatsondersteunde onderwys
ts onderwys wat deur die staat
ondersteun en dus gcdccltclik
!>cheer word, maar wat ook deur
die ouergemeenskap ondcrhou
en dus gedceltelik bchccr word.
Na ons besk ouing - t'n ek dink
mt die van enige denkende
mens - is tlie ouers, nie a s incliwidue nie manr as georganiseerde ouer gemcenslm p, die
mense wat die m eeste belang
en reg by die skoolopvoed ing
het. Hulle tog vocd hul kinders
in die huis op in 'n bcpaalde rigting, hctsy Calvinisties, Luthers,
Anglikaans,
Rooms-Katoliek,
Joods, liberalistics. En daar is
geen enkcle rcggeaarde ouer
wat nie minstcns vcrlang dat sy
kind op skool in dicsclfde rigting as in die huis opgevoed
moet word nie. Om dit kort te
se, die ouer moet beslis oor die
soort opvoeding wat sy kind
ontvang. Omdat daar Calvinistiese ouers is, moet daar 'n Calvinistiese opvocding wees, en
omdat daar Lutherse, Anglikaanse, Rooms-Katolieke, gelowigc Joodsc, vrysinnige of liboralisticsc oucrs is, moet daar 'n
Luthcrsc, Anglikaanse, RoomsKatolickc,
gelowige
Joodse,
vrysinnige opvoeding wees. Mits
(en dit geld vir alma)) geen opvoeding staatsvernietigend of
sede-bedcrwend is nie!

ders opgcr ig word, dat die skolc
in stand gehou word en dat die
skole behoorlik beheer word.
Die inisiatief vir die stigting
van skolc moct uitgaan van die
ouergemecnskap, en aileen waar
dit totaal ontbreek, mag die
Staat as regshandhawer oorgaan
tot die stigting van skole. Die
ouergcmeenskap moet. bydra
(finansieel bydra) tot die lnstandhouding v a n die skole,
maar ook hier moet die Staat
as magsdraer en as regshandhawer sy dee! - en dit sal die
oorwegende dee! van die onkoste vir instandhouding wces
- bydra. Die Staat ondersteun
dus die onderneming van die
ouergemeenskap! En die ouergemecnskap moet dcur middel
van sy bcstuu r die skool beheer,
maar dit sal slegs 'n gcdecltclikc beheer wees, en wei om twee
redes. Ten eerste, die Staat bet
belang en reg by die beheer en
moet dus mede-verantwoordelik
vir die be beer weqs: dit doen by
dcur 'n spesiale raad vir die
doc! saamgestel. Ten tweedc,
die onderwysers het ook hul belange en regte. Volgcns ons beskouing is die skool 'n lewenskring met !!y ele rcgte en pligte.
Die onderwyscrs moet as professionele mense 'n baie groot aandcel in die beheer van die opvoeding he: bulle tog moet beslis oor vraagstukke van leerplann e, leergange, onderwysmetodes, tug, inwcndige organisasie. Die ouergem een sk ap beslis
oor die gees en r igting van die
skool, die Staat oor die peil van
die onder wys en oor die r e_g van
elke burger , die onder wyser oor
die suiwer p eda gogiese vraagstukke, nl. d ie p raktiese opvoedkundige vr aagstukke.

Tussenverkiesing
In Benoni
Die moontlikhcid dat die tussenvcrkiesing vir die volksraad
op Benoni op 'n drlchockigc gcveg gaan uitloop, is nic uitgesluit nie. Daar is reeds sprake
dat mnr. Duncan Burnside van
plan is om hom verklesbaar te
stel, maar hicrbenewens word
die name van mev. Jessie
McPherson, namens die Arbeidsparty, en mnr. M. Nestadt,
L.P.R., namens die Vcrcnigde
Party, as moontlikc kandidatc
genoem.
Dit wil voorkom asof daar
gcen ooreenkoms tussen die
Verenigde Party en die Arbeidsparty in verband met die tussenverkiesing gaan wees nie.
D ie H.N.P. sal mnr. Burnside
waarskynlik onderstcun as onafhanklike kandidaat.

Gebruik
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vir
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en

Groter Besparing

EPOL
S.A.P.V.
Pluimvee Mengsels
en Pille

VERSKILLENDE SKOLE
Verstaan ons mekaar nou in
hierdlc verband, dan kom sake
per slot van rekening hierop
neer. Daar sal skole wees vir
Calviniste, Lutherane, Anglikane, R ooms-Katolieke en gelowigc
J ode.- en vir vrysinniges of liberaliste. Daar is egter een bclemmerend~ faktor, en dit is die
hoeveelheldsfaktor. I ewers moet
daar 'n perk aan die verspreldlng van d ie opvoedingsgeriewe
gestel word, en die enigstc geregverdigde beperking is di6
van die aantal kin ders. Ons
reel dus: waar daar 'n voldocnde aantal kinders van dieselfde
rigting is, moet bulle 'n eic
skool hi!. Die vraag is nou: wie
moct die minimum aantal bepaal? Daar is net een gesag wat
dit•kan doen: en dit is die Staat.
Die Staat m ag en moet die minimum neerle. W at gcbeur nou
as 'n ouergem ecnskap nie die
minimum aantal leerlinge kan
(vcrvolg op bladsy 6, kolom 2)

EPOL
Suiwel- Kalf- en
Varkmeel

VEREENIGING CONSOLIDATED
MILLS LTD.
MAITLAND
K.P.
TAKKANTOOR
WELLINGTON
FOON 414

RIGT INGLOOS
Nou kan onder 'n suiwer
staatsondcrwysstelsel van die
idee niks tereg kom nie: die
staatsondenvys is uiteraard ncutraal, sonder enige lcwens- en
wercldbeskouing, sondcr doktrine of dogma. Met so 'n stetsci kan gccn Christen en geen
gelowige Jood en selfs geen crnstige vrysinnige tevrede wees
nie, want all·:! Chril!tene, aile gelowige Jode, aile cienkende vrysinniges het duidelike Jcwensrigtinge, want daar is geen mens
met verstand begaafd wat sender rigting is nic.
Die saak kom dus nou hicrop
necr. Ouers, van watter oortuiging ook al, wil hul kindcrs
in daardie beskouing opgevoed
hi!. Christcne en gelowige Jode
in 'n bepaalde rigting elk, vrysinniges en liberalistc ook In 'n
bcpaalde rigting - die liberalisticse rigting. En omdat ouers
'n bepaalde soort opvoeding wil
he, moet bulle vir die opvoeding
van hul kinders sorg. Die sorg
bestaan daarin dat bulle moet
toesien dat skole vir hul kin-
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NUGTERHEID NODIG
Die Volksblad het voorverlede week die hoop uitgespreek
dat 'n spoedige eenwording van die twee regeringspartye sal
plaasvind, en in die verband melding gernaak van die goeie
samewerking wat daar in die parlement was. Die begeerte
na samewerking word vanselfspreken.P in baie wye kringe
gedeel, en dit is seker vandag net die selfsoeker, in watter
party of groep ook al, wat so 'n begeerte sal dwarsstaan.
Die volk is hom terdee bewus van die noodsaaklikheid dat
groter eenheid gebiedend noodsaaklik is om ons landsvraagstukke aan t"e pak. Maar as ons praat van samewerking en
eenheid moet ons genoeg werklikheidsin openbaar om aile
faktore wat daarmee saamhang in ag te neem. Dat ons
kragtc wil saamgooi is een ding, maar dat ons oor ailes
moet saamstem voordat ons kan saamstaan, is 'n ander saak.
Ten spyte van die goeie samewerking wat daar tussen die
H.N.P. en A.P. in die parlement geopenbaar is, is daar tog
dinge waaroor die partye nie saamstem nie - sommige van
minder en ander van meer ernstige aard. Maar die feit dat
die twee partye vir 'n jaar lank so goed saam geregeer het
dat die blad bulle die goeie getuigskrif kan gee, is al genoegsame bewys dat die punte van ooreenkoms die punte van
verskil dermate oortref dat dit dwaas sou wees om die samewerking op grond van sekere verskilpunte te laat skipbreuk
ly.
JIOUDING TEENOOR O.B.
Een van die ponte van verskil is die partye se bonding
teenoor die Ossewabrandwag, en juis dit was die grootste
faktor van wrywing die afgelope jaar. Tot so 'n mate was
dit qie geval dat waar daar 'n provinsiale tussenverkiesing
in die Vrystaat aan die gang is, die Afrikanerparty in daardie provinsie moes aankondig dat hy nog steeds passief staan
op grond van die gebeure van die provinsiale verkiesings aan
die begin van die jaar. Dit is jammer dat dit so moet wees,
en dit is ook onnodig as ons maar net met die werklikheid
rekening wil hou. En daardie werklikheid is dat daar
nasiona,Ie Afrikaners bestaan wat glo dat 'n verandering van
regeringstelsel gebiedend noodsaaklik is vir die welvaart van
ons volk, net soos wat daar nasionale Afrikaners bestaan
wat glo dat lidmaatskap van die Britse Statebond in belang
van Suid-Afrika kan wees. Dit is nie nodig om laasgenoemde
Afrikaners, wat in aile ander opsigte met ons saamstem, oor
hierdie enkele verskilpunt uit te dryf nie. Net so behoort
daar ook geen noodsaaklikheid te bestaan dat Afrikaners uitgedryf moet word vanwee hul geloof aan 'n volkseie regeringstelsel nie. En as die Verenigde Party wat as 'n Empiredienaar bestempel word, dit vrylaat aan sy lede om propaganda vir 'n republiek te maak, soos genl. Smuts in die parlement onlangs erken bet, dan bestaan daar beslis heelwat
minder rede vir 'n nasionale party om sy lede te keur op
grond van hul geloof aan 'n republikeinse regeringstelsel soos
in die geval van O.B.-lede.
Die koers na samewerking is dan ook andermaal prakties
aangetoon in Suidwes-Afrika waar die Nasionale Party en
Afrikanerparty verenig het sonder uitsluiting van Afrikaners
wat aan die Ossewabrandwag behoort. Die uitdruklike versekering is gegee dat daar in geen opsig teen lede van die
Volksbeweging gediskrimineer sal word nie. As hierdie
nugterlieid ook in die Unie kan posvat, sal die pad na groter
eenheid oop wees.

ONS TAAK ROEP

VLAAMSE VOLKSUNIE SOEK
NEDERLANDSE EENHEID
Die Belgiese Volksunie, die Vlaamse heweging wie se strewe grootliks
ooreenkom met die van die Ossewahrandwag, stel dit haie duidelik dat
hy hom heywer vir die eenheid van die Nederlande omdat .die hevolking
van Belgie, Luxemburg en Holland die's elfde herkoms het en hierdie drie
Iande se sosiaal-ekonomiese b elange 'n eenheid vorm.
In sy sosiaal-ekonomiese program wat nou aan die Vlaamse
volk voorgele word, verklaar De
Volksunie dat by die lewe van
die volk op die volgende beginsels wil inrig:
e Die individuele en maatskaplike plig van elke mens om
te werk ten bate van homself
en tot diens van sy gesin en die
volk as geheel, en die persoonlike reg van elkeen om te werk
om in sy behoeftes te voorsien;
e die gelykheid van bestemming en die ongelykheid van
funksie van elke lid van die gemeenskap; beloning vir arbeid
volgens elkeen sy bekwaamheid,
prestasie en die redelike behoefte van sy gesin;
e die organiese eenheid van
die werknemers en werkgewers
in elke bedryf;

<vervolg in volgende kolom)

ALLE 11o"EDERLANDERS
Voorts word baie duidelik beklemtoon: ,Die bevolking van
die ,Lage Landen ' behoort, gesien uit hul historiese verlede
sowel as hul herkoms, tot die
nnsie van die Nederlande. Op
sosinal-ekonomiese gebied vorm
Nederland, Belgie en Luxemburg 'n bela nge-eenheid. Daarom streef ons vir die eenheid

van die Nederlande, wat trouens
ook in ooreenstemming is m et
die algemene strekking van die
wereldpolitiek.''
,Aileen die Europese eenheid
kan die waardes van ons Westerse beskawjng veilig maak.
Dnarom is ons oortuigde voorstanders van 'n politieke eenheid. In die raamwerk van die
grotere politieke eenheid beklemtoon ons egter die spesifiek e karakter van die besonder e
volke. Hoe meer die nasies hutself vly, hoe hegter sal die blok
wees omdat dit gevestig bly op
die natuurlike grondslae.
,Ons Da.!l..ionalisme is sos\llal
gerig. Ons meen dat die ekonomiese eenheid van die Naderlande 'n verbetering van die
lewenstandaard van hul bevolkin~ in die hand sal werk.''

EENHEID

e die organiese eenheid van
aile bedrywe en aile beroepe tot
heil van die volk in die algegemeen en van die mens, asook
die familic in besonder in samewerking met die staatsgesag;
e die plig van die staatsgesag
om die eiendomme, wat gesien
moet word as 'n diens ten bate
van die algemene welsyn, behoorlik te beskerm;
e die wenslikheid van vrye
onderneming in verband met die
nywerheid en handel in samewerking met die staatsgesag;
e die plig van die staat om
nasionale arbeid te beskerm
teen aile vorms van parasietedom en woekering: teen kapitalistiese uitbuiting, oorbodige
woekering van nuttelose middelmanne, private uitbuting van
noodsaaklike gemeenskapsdienste, immorele spekulasie en
trustvorming.
Kortom,
aile
soor.:te van parasitisme op die
sosiale voordele van die werker.
VRYHEID EN ORDE
,Ons wil 'n egte demokrasie
opbou wat gebaseeer sal wees
op die erkenning van die dubbele karakter van die mens, wat
in sy wese nog heeltemal gebonde, nog heeltemal vry is;
,'n demokrasie wat naas vryheid en gelykheid 'n ordelike

<vervolg van vorige kolom)

In die volgende weke word die Ossewabrandwag opgeroep
om sy jaarlikse offers vir die instandhouding van die Beweging te bring. In sekere opsig is die taak vanjaar moeiliker
as tevore. Nie aileen is daar groot dele wat nog deur sware
droogte geteister word nie, maar daar heers vandag onder
die volk as geheel 'n soort selftevredenheid wat dit moeilik
maak vir georganiseerde optrede. Dit is 'n klag wat hom
nie tot 'n enkele organisasie beperk nie. In 'n toespraak kort
gelede het dr. N. Diederichs in verband met die Reddingsdaadbond op dieselfde slapheid in die geledere van Afrikaanse organisasies gewys, en blykens 'n omskrywe van die
H.N.P.-sekretaris in Transvaal ondervind selfs hierdie party,
wat vir die oomblik in elk gcval die maksimum geesdrif aan
sy kant behoort te he, dit baie moeilik om sy organisatoriese
werk te laat vlot. Sulke tye van inskinking is deel van die
lewe en ook deel van ons geskiedenis en hoef dus nie tot
wanhoop te stem nie. Na 'n bietjie blaas sal die Afrikanervolk weer opstaan om sy taak verder te voer - daardie
groot taak wat hy het ten opsigte van die ontwikkeling van
Afrika.
In die Ossewabrandwag glo ons dat daardie taak nie
volbring kan word met die hulpmiddels wat ons van die veroweraar geerf bet nie. Vir 'n nuwe ta.ak bet ons nuwe
metodes nodig en as ons arbeid 'n Afrikaanse karakter moet
dra, dan sal ons ook moet sorg dat da-ar op 'n Afrikaanse
fondament gebou word. Daarom beywer die Ossewabrand·
wag hom vir die herrysenis van die Afrikanerrepubliek met
sy Afrikaanse regeringstelsel en sy Afrikaanse lewensbeskouing. Geen volk kan homself wees - laat staan nog

gesag en hierargie erken;
,'n demokrasic wat nog die
volksmedeseggenskap, nog die
volkswil uitsluit;
,,'n demokrasie wat sal toelaat dat volgens omstandighede
gehandel word soos nodig blyk
te wees vir die behoud, ontwikkeling en bloei van volksverbonde nasie."

'n magtige taak verrig solank by ingekerker sit in
vreemde gedagterigtings en
stelsels nie. In die boesem
van ons volk beers nog 'n
tweestryd tussen die eie en
die vreemde en hierdie innerlike stryd sal nog eers beslis
moet word voordat ons met
die nodige krag omgord sal
wees om uit te breek na
buite. Die taak van die Ossewabrandwag is om hierdie
innerlike stryd te beeindig en
die Afrikaner weer op die pad
te bring wat aansluit by sy
verlede. Solank ons 'n Afrikaanse lokomotief op 'n Britse spoor het - soos iemand
dit onlangs uitgedruk het is dit hopeloos om te verwag
dat ons by ons eie bestemming sal uitkom.
Ondanks slapte of selftevredenheid omdat ons vir
die oomblik 'n nasionale regering binne 'n Britse stelsel
het, sal elke O.B.-lid dus
weereens sy voile krag inwerp in die volgende weke om
die Beweging wat staan vir
ons volkseic toekoms die
nodige middele te verskaf vir
sy taak.

OOSTERSE VERBOND
TEEN I{OMMUNISME
Die leier van anti-Kommunistiese Sjina, Tsjiang Kai·
Sjek, en die president van die Filippyne, Elpidio Quirino, bet
in beginsel ooreengekom tot die stigting van 'n verbond
tussen die lande van die Verre Ooste. Daa r is besluit dat
die Filippyne die Ieiding sal neem. Sjina en Suid.- Korea sal
hom hierin ondersteun.
Na die besprekings tussen
Kai-Sjek en Quirino het laasgenoemde verklaar dat 'n ooreenkoms bereik is oor al die be~
sprekingspunte op die agenda,
insluitende 'n verenigde front
teen die Kommuniste, asook
ekonomiese samewerking tussen die twee Iande.

Intussen word uit Manila berig dat heftige protes teen 'n
dergelike ooreenkoms tussen die
Filippyne en Sjina deur die
opposisieleier, Claro Recto, gedoen is. Hy bet die president
beskuldig dat hy met vuur speel.
,Die hele volk mag deur daardie vuur verteer word," het hy
gese.

Smuts Se Valse
Gerusstelling
Na sy terugkeer uit Engeland, waar die Kommuniste op
hierdie tydstip besig is om Brittanje se. ekonomiese lewe
te ontwrig met wydvertakte stakings, bet genl. Smuts aan
sy partyvolgelinge die ,blye boodskap" gebring dat die
gevaar van oorlog nou~verdwyn bet weens die ,terugtrek·
king" van Rusland en sy bereidwilligheid om nou met die
Weste saam te werk.
Dit is nie duidelik wat genl.
Smuts kan voorhe met sulke
gevaarlike gerusstellende praatjies nie, behalwe as hy sy oog
dalk het op opposisiepropaganda uit moontlike anti-kommunistiese maatreels wat die Unieregering moontlik kan oorweeg. Dat die onmiddellike bedreiging van 'n oorlog tot 'n
mate gcwyk het, is waar, maar
om dit toe te skryf aan 'n
,terugtrekking" van Rusland is
gevaarlike onsin. Kenuers van
wereldtoestnnde bet van die
eimle van die oorlog daarop gewys dat Rusland sy eerste hoop
vestig op ' n ekonomiese instorting in <lie Westerse Iande en
clat by aileen tot militere optrede sal oorgnan in<lien bierdie vreedsame aanslag misluk.
MOBILISEER

oomblik tocspits om die so gewenste instorting te help verhaas. Daarom vind daar stakings onder genl. Smuts se neus
in Engeland plaas wat deur die
regering prontuit aan kommunistiese bedrywigheid toegeskryf
word.
Ook in Austra!Hi en in ver·
skeie Europese Iande is die kommuniste besig om binnelandse
aangeleenthede, wat strek van
konstitusionele aangeleenthede
soos in Belgie tot arbeidsake
soos in Italie, uit te buit ten
einde onrus te stook. 1\feer as
ooit tevore behoort die waaksanmheid van die W esterse
volke verskerp te word teen
hierdie aanslag. Dit is soveel
meer nodig omdat die Kommuniste nog steeds ingegrawe sit
in die sleutelposisies waarin
genl. Smuts en sy vriende se
oorlogspropaganda bulle gehelp
bet toe Kommunism e omnrm is
as 'n intieme bondgenoot in die
stryd om behoud van ,die
demokrasie en die Christendom.''

Op die oomblik is Rusland
besig om dwarsdeur <lie wereld
sy vyfde kolonnes vir sy vreeclsame verowering van die Westerse Iande te mobiliseer. Die
voorspooksels van 'n depressie
Met hierdie valse gerusstelling
bet reeds hul verskyning in
meer as een land gemaak, en vergoed genl. Smuts geensins
dlt is dus te begrype dat Stalin vir sy dwase oorlogsbeleid nie.
al sy krag en aandag op die Inteendeel.
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Kommunisme Eintlik Die
Hoofvak Van KoloniCI/e
Studente In Engeland
' n Baie hoe persentasie \-an diegene wat uit die Kolonies in Afrika
in Bl'ittanje aankom, word aan boord ·deur ' n Kommunistiese agent ont-

tnoet. Hy word dan voorsif'n van 'n lys \'an name van persone waar hy
welkom sal wf'es. Hif'rdie pf>rsonf' i~ natuurlik almal Kommuniste en die
meestt> van hierdie hesoekf'rs kee~· terug na Afl'ika as oortuigde Komm.unistt>, hcrig die goed ingt>ligte Britse blad, Review of World Affairs.

Swartes Keer
Terug As
Rooi Agente
Die Wcstc se aandag is die
afgclopc jare al mecr toegesp:ts
op Afrika met die oog op die
ontginning en ontwikkcling van
die gebied sodat die Weste weer
kan herrys. Veral hct Brittanje hierin die voortou genccm
omdat hy mcen dat Afrika,
waar sy onontwikkelde kolonies
op ontginning le en wag, hom
weer op die been kan bring.
Die grootste probleem waarmee die ontginners van Afrika
te doen kry, is om die politieke
agitasie wat van buite af aangepor word, in toom te hou,
skryt die bind. Rusland weet
dat Afrika 'n belangrike en strategicse rol spcel in die plannc
van die Westcrsc moondhede en
is ook bewus van die somme
geld wat daar bele word. Hy
is dus daarop uit om die gebied
van binne so te rysmier dat die
plannc van die Westc in duie
moct stort.

taa n te wees, in werklikheid
die werk is van 'n personeel.
Daar was ern stige moeilikhede
in die Belgie8e Kongo. Nuus
hieroor is onderdruk.
Die
Goudkus en Nigerie is p,ie<lend
van onrus. Abessinie is onder
hewige Russiese invloed. Oral
is die l ndiervraugstuk ukuu t.
Ook in Egipte is daar onrus.
Die ht>le vasteland van Afrika
is die voorwerp van 'n plan wat
geloo<ls word deur 'n bekwume
personl'el wie se taak <lit is om
die ht>le plan van die \Veste
politick te luat misluk.''
Die Brltte en Amerikancrs
vind dit blykbaar nie nodig om
vcilighcidsmaatreCls tl! tref nie,

maar skyn ook nie in staat tc
wccs om die gevare wat ontstaan die hoot te bied nie, meen
die blad.
In Brittanjc word haas allc
bcsockers uit die kolonies in
Afrika deur
Kommunistiesc
agente ontmoet en bewerk.
,Die m ees doeltreffende en
bruikbare Sowjet-agente word
\n Brittanje onder die regering
se neus opgelei".
Daar is ruimte vir 'n antiKommunistiesc beweging om toe
te sicn dat hierdie kolonialc
pcrs_onc as anti-Kommunlste in
plaas van as Kommuniste Brittanjc verlaat, word ten slotte
verklaar.

SPRAKE VAN VIERING
VAN OORL.OG TEEN
BOERE-REPUBLIEKE
In Londen is daar die afgelope weke planne beraam om
die begin nn die Engelse oorlog in Suid-Afrika feestelik te

BLADSY VYF

VRE.E.S DAT BRITSE.
GE.BIE.DE. DALK -KAN
VE.RA·FRIKAAN S
D aar is a lle tekens dat p e rsone in verantwoordelike
posisies in Brittanje e rnstig bekommerd voel oor die gevolge
van die verbuising van 'n groot aantal Afrikaner; uit die
Unie n a Rbodesie en die gebiede ten noorde van Suid-Afrika.
In die Britse l aerbuis is daar dan ook die afgelope week
aangekondig d at Afrikaans in skole in hier<lie g(Jbiede ontmoedig moet word om te verboed dat bulle Afrikaanssprekende kolonies word.
In 'n poging om die Britse j gemaak word vir die handharegering tot dade te laat oor- wing van Afrikaanse private
gaan in hierdie verband, het skolc In Noord-Rhodesic, NiasFrederick Skinner (Arbeidcr) j saland, Tanganjika en Kcnia.
aan die betrokkc minister gevra:
Daar is geantwoord dat geldelike hulp aan cen Afrikaanse
,Met die oog op die onwens- skool in Tanganjika en een in
likheid dat Kenla en Noord- Niassaland vcrlcen word. Die
Rhodcsie Afrikaanssprekende minister het gese dat daar gccn
kolonics word, sal die minis· rede is vit.. die koers wat Skinter van kolonies die amptelike ner aan die hand gcdocn bet
voorsiening van skole met nie. Daar bcstaan ook geen
Afrikaans as medium van on- noodsaaklikhcid vir ontmoediderrig vir kindcrs van Suid- ging nic.
Afrikaanse nedcrsetters van
Hollandse afkoms ontmocKolonialers van die vorige
dig?"
gcslag onthou nog gocd hoe
bulle vcrbied was om Afrikaans
Hy wou ook wcet in hoc- in die skole in Kaapland tc gcvee! gevalle spesialc voorsiening bruik toe daar van Britse kant
'n vcldtog geloods is om aile
Afrikaners te vcrbrits.

lndie Vra
Tafel ronde

Blykbaar wil hierdic Brit dieselfde bclcid weer ten noordc
van Suid-Afrika tocgepas sicn.

Met S.A.

1,·ier. Dit sou gepaard gegaan bet met optogte e n die verrigtinge ter berdenking van die 50e verjaardag van die

ORAL O!'I"RUS

I

Die r egerings Tan Indie en
.
d
, D aar ts re e om aan te neem
Pakistan het die regcring van
dat seke~e onJungse poUtieke begin van die oorlog sou sy hoogtepunt bere ik het met 'n Suid-Afrika genader met 'n
gebeurterusse wat skyn spon- diens in die katedraal van St. Pauls.
voorstel dat 'n tafelronde bele
word om die geskil tusscn die
In 'n persaankondiging is ver- • sterk veroordeel e n gese da.t dit drie Iande te bespreek. Volgens
klaar dat mcer as 200 veld-~ 'n gelukkiger keuse sou gewees berigtc oorwecg die Eerste Mimaarskalke, admiraals, gene- het as di e einde van die oorlog nister hierdie voorstel.
raals en senior offisiere en 2,000 gevier sou gewees b et.
Vermoedelik sal die Unieandcr wat aan die oorlog deelregering daarop aandrlng dat
gencem het, hul aandecl in die
Die organiseerdcrs van die die Indiese regering sc boikot
verrigtinge sou necm. Die bur- vicring bet uiteindelik aange- van die handel met Suid-Afrika
gcmccster van Londcn sou die kondig dat die byccnkoms nie opgchct moet word voordat
saluut waarnccm.
die viering van die begin van daar nog oor ander sake gesels
Toe hierdie feite bekend word die oorlog sou wees nie, maar kan word.
bet die Britse blad, ~lancbester slcgs 'n reunie van oudsoldatc
Die vorige tafelronde met InGuardian, bierdie
voorneme van daardlc oorlog.
die het in 1928 plaasgevind toe
die huidige Ecrste Minister,
Minister van Binnelandsc Sake
was.
Dr. T. E. Donges, Minister
van Binnelandsc Sake, hct die
afgelope week samespreklngs
gehou met die Eerste Minister
in vcrband met die Indiese versoek.
Die Unie-regering bet die V.V.O. in kennis gestel dat

I

Geen Verslae Meer
Oor S.W.A. ~Aan V.V.O.
die Regering, terwille ,·an doeltreffende administrasie, geen

TE KOOP!
£5!!
-Nee, die nie 'n paaiement nic
maar bloot die paar pond wat
dit u mag kos om u huis en
sy inhoud teen brandskade tc
verseker.
Sorg dat u huis en die inhoud
u eiendom sal BLY, deur'n SANTAM - Brandpolis

•SANTA.trt.•
S UIO·AFRIKAAN SE NASIONALF.
·rRUST EN ASSURANS IE MPY., BPK.

Takke en Agentskappe

Oral

----------2808-~.

G 24029

verdere verslae oor die U nie se administrasie van S uidwesAfrika nan die V.V.O. sal voorle nie.

H dtr lft'rllng Jannle

V~nnrulen.

Stoere JUanlikheid kan u ook
·verkry
Skryf aan:
Die Her~r·lnstlluul van Gesondhetd en
Llggaamaootwtkkellng, Posbus 3494,
Kaapatad.
Sluur a~sebll~r nadere besonderbede In
verband met u kur11usse.

Een van die rcdes wat vir
hierdie bcsluit aangevocr word,
is dat hierdie verslae, wat tot
dusver vrywillig aan die V.V.O.
voorgele is, die gelccntheid gcskep hct om die Trustccskapraad en die Trustceskapkomitee tc gcbruik as 'n verhoog vir
die uitocfening van kritick en
!ICnsuur op Suid-Afrlka.
'n Afskrif van die Wysigingswctsontwcrp· op Suidwes-Afrikaanse Sake van 19·i9, is ,slcgs
vir inligting" aan die V.V.O. ge-stuur.
Inligting wat voorheen in
vcrslae aan die Volkebond bcliggaam was, sal in die toekoms
nog tot beskikking van die algcmene publick gestel word.

Naam (Mnr./Mev. / Mej.) .......... , ... ,

A..''TWOORD
Adres:

Ouderdom:
O.B.

~/G/49.

In die Unic-rcgering sc besluit
word weer bcklemtoon dat die
nuwc r~ling vir nouer samewerking met die Unic, nie inly-

wing betekcn nie en dnt die
Unic-rcgering sal voort,gaan om
die gcbied ,in die gees van die
mandaat" te administreer.
Hierdie bcsluit is die antwoord van die Unie-rcgering op
die V.V.O. se besluit oor Suldwes
in November vcrlede jaar. Die
Unie-rcgering wys daarop dat
genoemdc wctsontwerp die Unieregering nie mcer mag oor Suidwes vcrleen het nie, maar dat
Suidwcs inteendcel 'n groter
mate van selfregcring dcur bierdie wctsontwcrp verkry hct as
wat in cnige ander provinsie van
die Unic bestaan.
Luidens die jongste besluit
van die V.V.O., wat op 24 Februarie aan die Unic-rcgering verstrek is, doen die V.V.O. aan die
hand dat die Unie, tot tyd en
wyl daar 'n ooreenkoms met die
V.V.O. oor die toekoms van
Suidwes-Afrika berclk is, voortgaan om jaarliks bcsonderhcde
oor sy administrasic van die gcbied aan die V.V.O. tc verstrek.
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BLADSY SES

T.uwtl' VIJI ODL&88ll!'l8EEJI.DIC ADTICJITICN8IIC8 1
BalaiiOaGeUke llelullaJew1BP:
(Verlowlng, buwelllt, ceboorte, ltertp val, ID memor1am, JllluJtwenalng,
e01.) 1d. pv w001:d ; mlnilnwn 2/8 per plu!DJ. Voorultbet.a&lb&u. VI!'
berba.l!Dga 211 J)lll. atalag.

1

Ploeg Raak .Verouderd

Bandelaadverteoatu:
Eerate plu!Jig, 2d. per woord. VI!' berba.llDJI 2li pat. &111&&.
IateiUJDJeld op , Die O.B." ( Yen~ weekll.li:a) : 12/ 6 per jaa.r of 8/ 8 per
maande. Voorultbe~biUU'. Stuur adverte01terel4, beatelllDP. eo IDtellengeld

aa TOOK8L.&O (JCDM8.) BPJL, P . .bu

HUWELIK
Mnr. en
mev. s. A. Fourte, Poloweg 27,
Observatory, maak bekend dat hul
tweede dogter, Caroline, D.V. op 23
Julie 1949 om 3·uur nm. In die N.O.
J{erk, Observatory, In die huwellk
bevestlg word met Andries (Corrie),
\'ILJO£~-FO"CRIE.

WAT MET C.N.O.
BEOOG WORD

derde eeun van mnr. en mev. A. P.

Vlljoen, van Southfield. (}een kaartjtea, (vervolg van bladsy 3, k olom 4)
maa.r die Camille en vrlende Is wetkom
by die onlvangs le Poloweg 27,
Observatory.
20l7 /1. byeenbring nie? Daar is drle
redelike uitwee: (1) D ie ouergemcenskap m ag 'n privaatskool
T E K OOP
stig wat deur die Staat o n dcrAL'>ATIA.'i'-HO:S D.JIES ult kamploen- steun moet word, of (2) die
stsomboekouers, 4 ~ maande oud. Staat stig skole vir alle kleincr
Kwaal en waakslloam.
ReuntJiea
£5/5/-,
te!lea £3/3/·. - Zeeman, grocpe, maar dan moet ons goed
Robertson.
TK/30/3 verstaan dat die onderwys daar
noodwendig neutraal sa l wccs,
BEEST£:
Opreueteelde ongeregl· of (3) die ouers stuur h ul kinatreerde FrleslandbulletJies, nege maan- ders na een van die Calvinlstlede oud; Braktonleln·Bottermyn-bloed
ull 8-lO·gelllngkoele . Ook koele en se ot Lutherse of Anglikaanse
vcrije. ZeemBn, Robertson
li/7/T.K. of Rooms-Katolieke of gelowige
Joodsc Qf vrysinnige sk ole waar
die onder wys noodw endig nie
BOE Rl\IEEL
neutraal sal wees nie, maar in
BOl,R.\IEEL op uns bekende steen·
meule gemaal. 'Jit/7 per 100 lb.; die geval weet die ouers p rcsies
gcaiCte meel, 24/9; wltbroodmeel, 26/5; waarhcen hul kinders gaan en
en meelblom, 28/1; plus bankkommlssie kan bulle die nodige waarskuper 100 lb. aak. K.M.B. - l\11sston
wing aan die kinder s gee, n l.
bture, Elim, K.P.
T.X. .,julie gaan daar om k en nis en
vaardigbeid op t e doen, maar
DEKRlET: DEKRIET:-Stuur u ontbou dit is nlc ons rigting nie,
be•tellings vir Dckriet aan ondergete· ons as ouer s sal tuis sorg vir die
kende. Net die beste gehatte 'let onder
pcrsoonlike totalg word gelewer. .J . s. Ieiding in ons gees en rigting."
n adenbo..,.t, Bus 3, Al~rtlnla.
22/6/4.
EIE ERFENIS
GESERTIFISEERDE
GROENTESAAD
Cbantenay-wortel8 6/-; Detroit-beet
if-; Blaarala.al 17/6; Spttlkopkool 8/per pond, poavry. Verkry voUedlge
pryslys van l'remlen, P.K. Scboemans·
hoek, Oudtahoorn.
6-*TK
GROENTESAAD
\'ARS OOEWEl t:\IEl\'TSOESERTIFISEERDE ORO£:STESAAD: Cbantenay
Wortel 6/6; Detroit Beet 5/6; Ice
Cream Waallcmoen 8/6; Wonder en
Tom Watlon Waatlemoen 7/6; Honey
Dew Span•pek 7/6; Little Gem, Langwltbos en Groen Hubbard Skorsle 8/·;
Marvel Tamaotle 30/-; Beauty and Marglobe 3:.'/6 lb., 9/- ~. lb. posvry. Volledtge pryslys gratia van K.o\..,.00
SAADK\\ EKERS, Poabus 107, Oudtahoorn.
13/7/T.K.
1\I EDISYNE
BLY JONK. Gryahaarwonder verru
die w~reld.
Heratel grysbare lot
natuurllke kleur, vcrwyder sktltera,
ens., of geld terui. oeen klcuralor.
5/- per bottel ponry. Geld met bestelllng.
Kwale, slektea bebandel. Boere.-enH•mlddel8,
Posbus
4272,
Johanntaburg.
(Nr. 3) 2/3/TK
1\IEUBELS
lln:UBELS. - Beter meubel8 teen
bllltker pryse. Babawaentjlea, atootkarretJtea, drlewtele, 11DoleUDl8, tapyte,
ens., ook altyd In voorraad. Qeen
Katt~tlogus.
Meld waarln u belancatel.
-VI!'ISER-l\IEUBELS, Langetraat 291,
X.pstad.
8/12/ 11
RADIO
LOtJW EN LOtJW, die Beroemde
Radlo·tngenleure, Staeteweg, PAROW,
verkoop en berate! Radlo'a en Elektrlese
Toeetene. Gererlatreerde Etektrlaltelts·
a.annemen. Foon IHI435.

SOUT
SOUT vir dadellke atlewertng In
oaokke.
Brandwagte, om 'n
eerllke bestaan te maak vra ek u
nlendellke onderateun!Dg deur van my
80Ut te bostel. Speslale A1 SO/-:
Bneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. '1
80/- per ton vrygelaal.
Soutwerke
l•vredenhetd
gewa.arborg.
Adrea:
Komdte. !\l eY. Martie Venter, Posaal<
No.
Arbeldalooo. Bloemton t: nin
1
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Cederberg - Rooibostee

Op die wyse, meen ck, kan
reg en geregtigb eid aan alma!
gcskied. Daar is en kan dus
gcen idee wees om aile on derwys te ver-F.A.K.. nie, nog min der om alle onderwys te verPotchefstroom n ie - soos prof.
M . C. Bot ha dit in Die S uiderstem van 15 Febr uaric 1949 u it druk en totaal nie om 'n
twintigstc-ecuse inkwisisie op
onderwysgebied in te voer nie.
Die F.A.K . se beleid is, om dit
nogeens te herh aal, bcdoel vir
die Calvlnistiese deel van ons
volk. Ek meen as regdenkende
en
,.liberaalvoelende"
mense
hierdie beskouing h ul billike en
welwillende aan dag skenk, sal
al die twyfel en verdenking self
wegval. Ons Calviniste bet nou
al vir 'n anderbalteeu er vaar die
gebrek aan seeninge van 'n liberalistiesc o n derwysbeleid. U it
die ervaring is gebore ons opregte begeerte om nou eindelik
e n te n laa ste in o ns erfenis in te
gaan, m aar daa ruit is ook gebore ons opregte begeerte o m
aan a ndcr sd enken des, Christ en e
en ni e-Christene, d iesellde vrybeid t e gun as wat o ns vir onsself begeer. En laat ek dit nogeens en met die meeste nadruk
se dat daar m in lew en srigtlngs
is wat meer ve rgewensgcslnd,
meer vrybeidliewend, meer crnstlg en opreg is as die Calvinlsme. Ons ken net een boogverhcy.rc lewen sdoel, en dit is die
vcrheerliking van o n s S k cpper ,
ons God en Vader. En mense
met so 'n oortulging kan nie
anders as om billik en opreg
teenoor a n der mense tc wees
nic ·, die grootste vryh cidstryd
is juis gevoer dcur mensc m et
'n Calvinistlese oortuiging, en
dit is juis bulle wat die mceste
tn d t'e lewe gely het en deur bitter ervaring ook geleer h ct die
groot Bybelse waarheld : doen
aan ander wnt j y wil he bulle
aan jou m oet doen! G ee-enneem is grondhouding va n die
Oa lvinis.

Spesiaal gekweek
Suiwcr; Eerstegraad
Verpakker , 1EEKONING"

Citrusdal, K.P.
PLUIMVEE

In Kanada

lW, Kaaplta4.

In Ka nada is daar ' n boerdery-omwenteling aan die
ga ng waa rin die ploeg besig is om in onbruik t e r aak. Dit
is vera l die geval by <lie boere van die uitgestrekte vlaktes
van Saskatchewan a angesien die boere uitgevind het da t
dit bulle ba ie beter bet aal om die ligte grond met elke lente
te eg.
Groot cgge, wat deur trekkers
getrek word, sny die oor blyf sels van die vor ige jaar se oeste
stukkcnd en laat dit op die opper vlaktc H!, in plaas van om
dit, soos gewoon lik gedocn
word, In te ploeg. As gevolg
hiervan word die gcvare dat
grond op die oppervlakte wegwaai, vcrminder, tcrwyl strool
van die vorige jaar se oes, wat
op die oppervlaktc verrot, die
grondvrugbaarheid ver boog.

a ppel

van

k a rdinaa l

RYK

Baie van hierdie bocre bet
ryk mensc gcword met inkomstes van mcer as £5,000 per jaar.
Volgens raming kan plase wat
op hierdle wyse bewerk word,
n og winstc afwerp al daal die
prys van ko ring selfs tot so laag
dS 80 sent (4s.) per boesel.
'n Nog ingrypcnder verandcDie gcvaar dat die pryse so
ring is die verdwynl ng van die laag sal daal, is egter bale ge.,ou plaaswo nings".
' n Toenemendc
aantal
plaashuise
staan leeg en verlatc tussen die
ryk koringlande. Dit is die gevolg van die stadige vooruitrang
.>p die gebied va n boerdcrymcganlsasie.

BOEREJEUG-NUUS

MASJINERIE
Bocre bell! steeds meer geld
in masj inerie. Van die ryker
boere koop aangrensende plase
aan met die gcvolg dat daar
tans plase in Saskatchewan is
wat uit tien plase of selfs meer
bestaan en gevolglik elk meer
as 6,400 akkcr bcsla a n . Hlerdie
groot plase word u itslu itlik met
masjin er ie bewerk.
Die eien aars van hierdlc groot
Iappe grond hct gevind dat dit
vir bulle bale gemaklik Is o m
bulle in die naaste stede tc
vestig en groot getalle arbeiders
tc huur om die saaiwcrk tydens
die lentc en die oeswerk tydens
die herfs te doen . AI wat die
eienaars doen, is om nou en dan

VERJAARDAGKETTING
Soos ons in verlcdc week sc
uitgawe beloof het, plaas ons
nou die name van maats wat
verjaar 'n week vooruit. H ierdie week sal die name van maats
wat gedurende die afgelope week
verjaar bet ook nog in die
bladjic verskyn. Ons wens alma! bale hartlik gcluk.
JULIE
H
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Die

'n bcsock aan die plasc te bring
om te s icn hoe die gesaaides
vorder.

ring, aangesicn beskermingsmiddcls soos die regeringswaarborg met bctrekking tot die
prys van koring en die bystandswet insakc prairicplase
die boer e sal dcurhelp ingeval
die oeste 'n mlslukking is.
Een van d ie na d ele va n die
h uidige t oestaml is egter d ie feit
dat kleiner g r ondbesitters, wat
nie oor genoeg kapitaal beskik
om die nod ige masjinerie aan
te k oop nie, uitgedruk wonl ,
aangesien d it , na berekening,
t a ns ongeveer £10,000 k os o m ' n
plaas met die m od en 1ste ~>oorte
masjinerie toe t e r us.
Die trek van die plattcland
na die stedc blyk duidclik uit
die toenamc wat daar in die afgelopc ticn jaar in die bevelkings van dorpe soos, Regina,
Saskatoon en andere plaasgcvind het.
I n ecn gcbied staan 38 van
die 60 plaashuise wat cers bewoon is, tans leeg, hocwel elke
akker grond nog bewcrk word.

Magdalena Smlt, Stellenbosch.
Ockert du Tolt, Allwai-:Soord.
Coert van der Walt, Potcherstroom.
Hilda. Kruger, Paarl.
Plel Burger, Brandvlel.
Wlllem Fourle, Slutlerbelm.
Freda. Nleha.us, Wellington.
Healer Boles, Buttcontein, o.v.s.
Anita Louw, Slellenboscb.
Barry du Pienta, Kanonelland.
Ma·ra Rademeyer, Oudtshoorn.
Marla. Elott, Ma.looster, Tvl.
Ja.n Roux, Fra.nschhoek.
Ja.n Nel, Kakamas.
Andr~ van der Spuy, Paarl.
Oltman Minnie, Oudtsboorn.
Rtta Basson, Wellington.
Petrus Olivier, Oudtsboorn.

Barend v.., Halst, Kanonena.nd.
Petrus Rooa, Brits, TVI.
Mindzenty, d ie K atolieke pri- 26 Rudu von Wellllgh, Agler-Pa.arl.
maat van H ongarye, het misluk.
Jessie Jlfalherbe, Franschhoek.
Jobannea Visser, Kanonelland.
Hy het appel aangcteken teen

Kaapse Skiereiland:

Op Vrydagaand, 8 Julie, b et die Boer ejeug van die
Kaapse Skiereiland weer in die Duit<,e Skoolsaal bym ekaargekom vir een van bulle maandelikse gesellighede. Alhocwel <lit die hele dag door klipha rd gereen het, was die
opkoms nogtans ba ie bevredigend.
Die aand is begin dcur die
sing van kamplicdjies en ander
opgcwekte liedj ics.
Dit was
vera! prettig toe die span in
twce groepe verdeel was en
elkcen probeer het om sy groep
te laat wen . . . in bulle ywer
het dit p artykccr n ie saak gemaak wannccr 'n paar so ' n
bictjie vals gcsing bet nic. Toe
die kele mocg gesing was, het
komdt. Callie le Roux die Ieiding geneem en die klomp laat
spclctjies spec!. Dit was blikbord, masels en nog bale meer.
Dit was egter nog glad nie genoeg om die klomp warm te
maak nie. Toe gebeur daar iets
wat a lma! blygemaak hct - die
eetgoed is bcdien.

nie. Wat was die teleurstelling
toe groot toe daar aangekondig
word dat dit alwccr uitskci-tyd
is.
Ons ncem graag die gclccntheid tc baat om mev. Nccthling
wat as Pappot-kommandante
opgetrce het, bale hartlik tc bedank. Ook baic dankie aan ons
besockers kommandante Leers,
Altus en Manna en Bollctjies
van die Paarl. U het ons wcrklik vcrras. Die volgendc funksic word gchou op Vrydagaand
12 Augustus in die Duitsc skoolsaal.

Bel/vi 1/e:

B AADJIES W AAI
Nadat die inwcndigc mens
versterk is, het ons voortgcgaan
met die spec! van Volkspele.
Ook baic gou het ons vergeet
dat dit koud is en kort-kort het
jy ' n baadjie of 'n trui sien
waai. Toe o ns dccglik moeg
was van .,Ver in die Wereld
Kittle" en ,.Daar kom die Wa",
was dit maar weer ect. So goed
het dit gegaan dat ons nie rekening gchou h et met Vader T yd
F-""-

Op Saterdagaand 30 Julie hou
die Boercjeug van Bellville hul
jaarlikse etc en daarna Volkspcle in die Bellville Biblioteeksaal. H ul nooi alma! vricndelik uit om hierdie funksic by te
woon. Ons hoor dat dit 'n baie
aangenamc aand sal wccs wat
gehou word ten behocwc van
die 16 Dcscmber-fonds. Die etc
begin om scsuur en vanaf 8uur sal daar Volkspclc vir oud
en jonk wecs.

"'"'

BESTEL ALTYD ALLE
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KANTOORBENODIGDHEDE
KANTOORMEUDELS
SKRYFBEHOEFTES

BY

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK.
Groote Kerkgebou

KAAPSTAD

&RILLE
Bring a oogarta ee voorakrlf vtr brtue na ona.
GOEIE WER.K TEEN BILLIKE PRYSE.

GEHOORAPPARAAT
OOK IN VOORRAAD

Die Voortr ekker..Apteek
Kerklaan, KAAPSTAD.
1\faitlandstraat, BLOD fFONTEIN.
Beeoek ou of akryf om Beeonderhede.

- - - -- - - - - - - - - - gele is, met 15 jaar vcrminder.

DIE O.B., WOENSDAG, 20 JULIE 1949
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Kapt. Slegtkamp Vertel:

ONS WORD ONTBIED
NA COLENSO
Nadat ons die prisoniers afgelewer het, was ons vry om te
maak wat ons wou. Dit was
nog vroeg en ons slenter toe
so 'n bietjie in die dorp rond
Omtrent half sewe die oggend
stap ons verby die President sc
huis waar Sy Edele t~e juis op
die stoep sit. Skielik kom daar
een van die wagte na ons toe
en vra namens die President of
ons masjiniste is, ;seker omdat
ons so vuil was. Ons vertel hom
dat ons so pas met 'n klomp
prisoniers van Spioenkop aangekom het. Hy wou ons toe
sien, maar ons laat weet ons is
te vuil en sal later kom.
Daarop gaan ons na die
Transvaal-hotel en vra om 'n
kamer. Hulle kyk ons baie krities aan maar gee ons oplaas
'n ltamertjie agter in die agterplaas. Nadat ons 'n bietjie gewas het, is ons weer dorp-toe.
Ons eerste besoek was by die
Veldkornet. Ons vertel hom hoe
ons daar gekom het en dat hy
ons moet help aan klere, ens.
Hy was dan ook baie behulpsaam en gee ons 'n skriftelike
bevel om alles te kry wat ons
sou nodig he. Nadat ons weer
meer na fatsoenlike mense gelyk het en 'n koerant gekoop
het, sien ons die verslag van
Spioenkop met ons portrette
daarby. Terug by die Hot€~.
buig die kruier voor ons en se
hy het 'n kamer reg vir ons op
die eerste verdieping. Dit lyk
toe al 'n bietjie beter.
BETER

,

On,geveer half nege gaan ons
na die eetsaal om te ontbyt. Die
saal was taamlik beset deur die
sogenaamde hoere klas van Pretoria. Ons wag en wag maar
geen bediende bemoei hom met
ons nie, a! roep ons hulle ook.
Dit begin my toe te verveel en
ek staan op, loop na een van
die tafels, en vat die kos wat op
die tafel staan. Ek kon my lag
nie hou vir die gesfgte wat die
gaste getrek het nie. Ook die
bediendes
kom
aangestorm,
ma'IP.r ons vo€1.5 hulle 'n paar
harde woorde toe en se dat hulle moet weet met wie hulle
praat: ons wil nie gelyk gestel
word met daardie soort wat
skuil agter ons bloed nie!
We!, van toe. af was die behandeling beter, vera! nadat
baie mense a! die verslae in die
koerantc gelces het. Ons is toe
selfs onthaal.
Na 'n paar dae gaan ons na
Middelburg, die plek waar ons
aan.gesluit het. Die ontvangs
was baie hartlik, en by ons vertrek kry ons 'n streepsak tabak
en snoeperye. 'n Aantal vroue
het ons ook by die stasie kom
groet en ons 'n groot Vierkleur
oorhandig met 'n oranje lint
dwarsoor waarop staan: ,God
sy u banier". Nadat ons hul
hartlik bedank het vir al die
vriendskap wat ons kon geniet,
vertrek ons met die trein na
Pretoria.
NA JOHANNESBURG
Op Pretoria besluit ons om
eers nog 'n uitstappie na Johan-

nesburg te maak waar 'n neef
van my staslemeester was. Maar
dan moes ons treinkaartjies he.
Ons gaan toe na die Goewernementsgebou om 'n verder pas
en kaartjies te kry, en vertel
aan die persoon wat ons te
woord staan wat ons verlang,
waarop hy vra wanneer ons van
die front gekom het. Ons antwoord toe dat ons saam met 170
prisoniers gekom het en nie 'n
pas het nie. Daarop wou hy
sommer die Veldkornet bel om
ons te arresteer, maar De Roos
word kwaad en se vir hom ons
is vrywilligers en dat hy Hewer
na die front moes gaan, dan sou
ons sy werk doen. Hy word toe
mak en gee ons die kaartjies.
Ons bagasie het ons vooruit
al gestuur na die pakettekantoor op Germiston vir bewaring.
Terwyl ons by my neef, die stasiemeester van Park-stasie, tuis
was, kom daar 'n baie dringende
telegram van generaal Botha
dat ons so gou moontlik moes
terugkom. Ons vertrek toe dadelik, maar op Germiston vind
ons die kantoor gesluit en die
personeel wil nie oopmaak nie.
Ons slaan toe sommer een van

BLADSY SEWE

Maats, hier is 'n interessante
wedstryd, waaraan almal kan
deelneem. Ons gaan 'n sangbundel maak met liedjies wat
deur ons maats self gedig is en
wat betrekking het op ons Boerejeug, ons Jaertrekke. en kampvure. Ons doen dit veral met
die oog op oie feit dat ons by
die end van die jaar baie nuwe
liedjies wil sing wanneer ons
met die trein na die Pretorialaertrek gaan en ook wanneer
ons daar kampvuur hou. Onthou maats, dit moet sommer 'n
puik laertrek wees en ons maats
se eie puik liedjies moet daar
gesing word.
Maats moet die liedjies so dig
dat dit · inpas by 'n bekende
wysie. Dit hoef nie alleen wy-

sies van Afrikaanse liedjies te
wees nie. Maats moet net meld
wat die wysie is wanneer hulle
die liedjies instuur, of wanneer
die wysie nie so bekend is nie,
moet maats se waar ons die
musiek daarvan kan kry. Julie
kan maar meer as een liedjie instuur.
'n Eerste, tweede en derde
prys sal uitgeloof word aan die
drie persone van wie die beste
liedjies ontvang is. Lesers moet
asseblief ook hulle ouderdomme
meld wanneer hulle bydraes instuur. Kom, maats, julle het
net tyd tot 31 Augustus! Skl'yf
aan: DIE BOEREJEUG-WEDSTRYD, POSBUS 1411, KAAPSTAD.

generaal Meyer. Ek kry hom in
sy tent in die bed, en roep hom:
.,Generaal, die soeklig en ander
goed kan nog gered word!" AI
antwoord wat ek kry was:
,Laat my slaap". Julie kan wei
verstaan watter antwoord ek
hom daarop gegee het.
TERUGTOG

Ek kry toe weer vir De Roos
en ons ry saam na die gevegsfront.
Daar kom generaal
Botha na ons, hou stil, en vra
hoe dit lyk. .,Generaal, daar is
nog 'n kans", se ek, maar hy
antwoord: .,Ja, as ek 'n 500 van
julie soort gehad het, maar nou
is dit te laat en die geskiedenis
van Natal is verby."
0, seuns en dogters, hoe baie
het nie geskree in die begin
van die oorlog: ,Ons moet die
Engelse in die see jaag en piesangs gaan eet in Durban" nie,
en waar was baie van die
grootpraters nou?
Nou het die terugtog begin.
Goed wat nie kon saamgeyat
word nie, soos tente en bale an
der goeters, is aan brand ge
steek. Ons was in die komman
do onder generaal Botha wat
die agterhoede gevorm het van
die terugtrekkende magte. Kort
VERVOLGVERHAAL
voor sononder kom ons naby
Ladysmith, en boor ons dat
1\laats, vanaf aanstaanLongtom nog op die berg staan.
de week plaas ons 'n verMet baie moeite en spanne
volgverhaal, DIE AVONosse het ons darem daarin ge
TURE VAN KLEIN BEN,
slaag om die swaar kanon in
geskryf deur Oom H. S.
veilighe.id te kry. Gedurende
van Blerk. Dit is 'n baie
die gesukkel kon ons boor hoe
boeien<le verhaal en maats
die kakies wat Ladysmith kom
kan gerus hul ander
ontset het, hoera skree en te
Boerejeug-maats wat nie
kere gaan.
so gereeld on s blad lees
De Roos en ek kry opdrag van
nie, daarvan vert.el.
generaal Botha (daar ons altyd
ln sy nabyheid was) om na Pretoria te gaan en aan te sluit by
iie vensters stukkend en vat die nuwe Brigade wat nog
ons goed. Die stasiemeester taamlik rou was sodat ons hul
laat egter die polisie kom en di~ behulpsaam kon 'wees.
(Word vervolg)
wou ons arresteer, maar gelukkig kom daar toe 'n trein van
)
(
k 1
iie front aan, vol Krugersvervo1g van
om 5
dorpers. Hulle gewaar ons rusie, spring uit die trein en vra oulike metode. Elkeen kry 'n
wat gaan aan, sodat die polisie ootteltjie en probeer soveel penuiteindelik besluit het om maar nies as moontlik bymekaar
maak. Die een wat die meeste
"'tilletjies pad te gee.
het na 'n sekere tyd kry die
botteltjie met die minste penCOLENSO
nies as 'n prys en die res gaan
By generaal Botha (ff ons dan na die kas. Lenie vra ook
hartlik ontvang en geha of of dit nodig is om Voortrekkerons lekker gekuier het en of rokke saam te neem na die Preons nou weer reg is vir kwar- toria-laertrek. (Nee, Lenie, dit
tierwerk. Die vyand het npu is nie nodig om 'n Voortrekkerweer saamgetrek in die omtrek rok saam te neem nie. Probeer
van Colenso en het kort daarna ~legs om die uniform te bekom,
ook weer die geveg begin by die as jy dit nie al reeds besil. nie.
Boschrand,
wat hoofsaaklik Dio uniform is noodsaakliker
beset was deur die Kruger- daar ons graag sal sien dat ons
dorpers, wat maar dikwels die Boerejeug alma! eners aangespit moes afbyt. Buller het al trek is by daardie geleentheid.
sy magte gebruik om die skan- Laat ons asseblief weet hoe dit
de van Spioenkop te probeer toe afgeloop het met die pennieuitwis. Die vuur van kanonne insameling. - Red.)
was verskriklik. Die BoereTot volgende week dan, maats.
magte was daar onder bevel van
Boerejeug-groete,
generaal L. Meyer, maar bulle DIE BOEREJEUG-REDAKSIE.
was te min en die oormag te
geweldig, sodat sommige burgers al gou begin retireer het,
vera! daar hulle bang was om ~~~~~~~~~~
deur die rivier afgesny te word. ANDER BOEREJEUGNUUS
Ek was juis met verkerining
op bladsy 6
in die omtrek en op soek na : ~~~~~~~~~~

°

So sal die buiteblad lyk

BRIE WE- KOLOM
Posbus 1411,
KAAPSTAD.
20 Julie 1949.
Beste Maats,
Vanmidd~g ~as. dit_ 'n hele
konsternas1e h!Cr m d1e redaksie-kantoor. Dit was byna tyd
dat ons ter perse moes gaan en
die briewe-kolom was net klaar
geskryf toe ons ,Verjaardagketting-Redakteur",
Dan du
Toit, by die deur inkom. Ongelukkig het 'n onwelkome gas,
'n rukwind, saam met hom ingekom en daar trek ons briewekolom by die venster uit. Die
redaksie-kantoor is op die
sewende vloer van die Groote
Kerkgebou en die briewekolom
sweef toe hoog bokant die
grond, om maar elke keer nog
hoer die Iugruim ingeruk te
word wanneer die windjie effens
sterker waai. Dan en Pans is
af met die hysbak om onder in
die straat te wag dat die briewekolom moet land. Hulle moes
egter die stryd gewonne gee toe
die buit skielik om die hoek
van 'n hoe gebou verdwyn.
Tervg in die kantoor het hulle
toe net weer begin woel om 'n
ander brief te skryf toe 'n gawe
Engelse oom ingestap kom met
die stukkie papier. Hy het .gesien hoe' die wind ons van ons
briewekolom beroof het en het
toe self bo op die dak van 'n
ander gebou gegaan om die
brief te gaan haal. Die papier
waarop die brief geskrywe was,
het 'n O.B.-wapen bo-aan en hy
het dus geweet waar dit tuishoort. Byna was julie hierdie
week julie briewe-kolom kwyt.
Veldknt.
Noordewind
van

Rhyn van Kanoneiland vertel
dat die seuns nou gedurende die
vakansie maar baie stil is, maar
sodra die skole weer begin
sal ,Kanoneiland se kanonne weer begin dreun". (Wat
die vorms betref, verwys ons jou
brief na die Jeughoofkommandant, Noordewind. - Red.)
Komdte. Lenie Roos, Wellinghn, wat voorheen verantwoorde,ik was vir die redaksie-werk
van ons blad, h,et ook van haar
Jaat hoor en ons voorsien van
sommer 'n groot klomp leesstof.
(Baie dankie Komdte. - Red.)
MARIA VAN SCHALKWYK,
DIST. WATERBERG,
dit is
daar ver in die Noorde, het ook
aan ons geskryf. Sy is op die
oomblik by die huis met vakansie en probeer, soos enige flukse
Boerejeug-lid, altyd haar bes in
die skool. Sy is in Std. 7 en op
kosskool.
Die kwartaal wat
nou volg sal seker 'n baie interessante een wees want dan
neem hulle intrek in hulle
splinternuwe koshuis, ,Pres.
Steyn". Maria -beloof om weer
aan ons te skryf sodra sy terug
is op kossk<>ol. (Ons sal bly
wees om weer van jou te hoor,
en van al die kaskenades in die
nuwe koshuis. - Red.)
Een van ons gereeldste skryfsters is LENIE DE KLERK van
UPINGTON. Sy vertel d!J.t daar
nie veel nuus is nie as gevolg
van die vakansie en die feit dat
hulle baie ver uit mekaar woon,
en nie so dikwels bymekaar kan
kom nie. Hulle is op die oomblik besig om geld in te same!
en maak ge·bruik van 'n baie
(vervolg in kolom 3)

,/
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Pous Dreig Kommuniste

Met Kerklike Ban

Jode Ontdelt Waarde
Van Arbeid

Joo<lse leiers probeer <lit tans Europa waar die Jode hul midby Jo<le wat in Israel aankom delman-beroepc laat staan het
inskerp dat bulle produktief en oorgeskakel het na produkmoet leef deur landbouers te tiewe beroepe is bulle lewens
Die Rooms-Katolieke Kerk het, volgens
word in plaas van mi<ldelmanne weer gestabillseer. Kultureel en
soos bulle in Europa gewoond in elke ander opsig toon hulle
aankondiging in die Vatikaan se amptelike
was. Somler <lat bulle produk- !ewe 'n opwaartse neiging. Wat
orgaan, 'n waarskuwing aan aile Katolieke
tief bydra tot <lie land se wel- meer is, hierdie veranderde sogerig waarin hulle met die han gedreig word
vaart kan Israel nie sy moeilik- siale status van die. Jood maflk
hede oorkom nie. In hierdie 'n baie gunstige indruk op die
indien hulle lid van die Komtnunistiese Party
trant word die nuwe aankome- nie-Jood wat nie gelei word
is of kommunistiese propaganda versprei. Die
linge in Is'r'a.el verwelkom.
deur anti-Semitisme nie."
kerklike liggaam wat die hesluit geneem h et, het die vraag ondersoek of dii Hierdie poging om van die
wettig is om 'n kommunis te wees of kommunisme goed te praat.
Die J ood 'n Iandbouer te maak deur Afrikaners wat onlangs 'n beweer te Jeer om met sy sock aan Palestina gebring bet,
antwoord was: ,Nee, kommunisme is material isties en anti-Christelik. hom
hande te werk, het onlangs ook verklaar dat bulle verwonderd
Katolieke wat kommunisties is, is vyandig teenoor God al gee hulle voor om weerklank gevind toe dr. Syn- gestaan bet om te sien dat die
galowski, 'n Ieier van een van Jode ook die hand aan die ploeg
godsdienstig te wees."
die Joodse wereld-bewegings, 'n kan slaan en dat bulle bruin
gebrand is. Hierdie landbouers
Op die vraag of dit wettig is staan daar min twyfel .,dat by daar 'n verskerping van die vergadering in Johannesburg
tocgespreek het.
is lank en skraal en die kenom boeke en pamflette te druk, die Kommunistiese Party gaan godsdienstige vervolging agtcr
merkende ronde maag is totaal
Hy
het
verklaar:
,Die
Jood
te versprei of te lees wat die kies bo die kerk.
die Ystergordyn verwag word.
moet weer wortel skiet in die afwesig.
kommunistiese Ieerstellings proAltesame is daar 800,000,000
produktiewe beroepe. Dit is die
pageer, was die antwoord ook Katolieke in die wcreld wat
enigste waarborg vir sy daagnegatief.
Geen Kat~liek sal tans voor hierdie k euse gestel
likse brood. In die dele van
hom hieraan skuldig mag word. Hoewel <lit weinig invloed
maak nie, en die wat dit doen op die Kommunistiese Party se
sal verbied word om die sakra- getalle sal he, sal die kerklike
mente te gebruil< en stel bulle verbo<l die Kommuniste onbloot aan verbanning uit die regstreeks swaar tref. Goe<lige
kerk.
,mede-reisigers" van d ie KomDie besluit van die Vatikaan m uniste wat bulle weten s en onraak 'n groot aantal Italiaanse wetens lcen vir verspreiding van
Die grootste vakbond in die
Brittanje sal as ge·volg van
Kommuniste wat nog voorgee kommunistiese ge<lagtes, sal by
wereld, die Britse vakbond van
·die verskil tussen sy uitvoer en
dat bulle aan die Roomse Kerk voorbeeld nou geisoleerd kan
vervoerwerkers wat 1,350,000
invoer verplig wees om sy dolbehoort.
Sedert die jongste raak. Die kerklike uitspraak
lede tel, bet besluit om aile
Iar-invoere in 1949-1950 met
oorlog, toe Stalin op versoek het dan ook groot opskudding
Kommuniste wat amptelike
van Roosevelt ingewillig het om in kommunistiese geledere verposte in die vakbon<l beklee,
In die toekoms sal blank en £100,000,000 in te kort, het die
'n skyn van godsdienstige ver- oorsaak, vera! in Italie waar die
in <lie pad te steek. Agt le<le nic-blank in die poskantorc Britse minister van finansies,
draagsaamheid voor te hou so- Ieier, Togliatti, dadelik 'n reusevan die -vakbond se uitvoe- van die Kaapse Skiereiland sir Stafford Cripps, aangekondat dit makliker vir die Ameri- protesvergadering bele het.
rende bestuur sal hierdeur apart bcdien word. Die dienste dig.
kaanse regering sal wees om
As gevolg van die besluit kan
getref word.
sal gelykwaardig wees. Hierdie
volksondersteuning te kry vir sy
Vir die Britte sal dit beteken
aankondiging is gedoen deur die
pro-Russiese beleid, was dit nie
Minister van Pos- en Telegraaf- dat bulle hul gordels nog stywer
nodig vir Kommuniste om hul
sal moet trek. Suiker en lekwese, dr. T. E. Donges.
'
kerk vaarwel te se nie. Tans
Hierdie nuwe reeling sal so- kers sal voortaan ook gerantword bulle van kerklike wee
wat 53 poskantore raak. Nie- soeneer word. Die Britte sal
voor die keuse gestel wat Stalin
blankes sal opgelei word om ook baie minder moet rook. In
voorbeen van staatswee aan
hul eie mcnse te bedien. Die plaas van jaarliks £27,000,000
Volgen s onbevestigde b e · l plaaslike Kommunistiese blad,
bulle gestel bet.
plan is dat daar twee poskan- aan tabak te bestee sal net
Ook in Engeland is Katolieke rigte sal prof. dr. D. B. het besluit om die apartheid wat torc uitsluitend vir naturclle en £5,000,000 daarvoor beskikbaar
nou voor die keuse gestel. Die Bosman~ professor in Afri- toegepas sal word in die Kaapvyf uitsluitcnd vir Kleurlingc gestel word.
sekretaris van die dokwerkers kaans en Nederla n ds aan d ie stadse poskantore, teen te staan.
sal wees. Alle nuwe poskantore
is onder andere eim van die Universiteit van Kaapst ad,
sal met aparte ingange en toonpersone wat getref is, en vol- die Unie se volgende gesant
banke vir blankes en nie-blangens uitlatings van hom be- in Holland wees.
Hy wat • in ,Die
kes gebou word.
•
Daar sal nog minstens 15
Mn r . J . D . Pohl, OnderDie reelings geld ook die
0.8."
adverteer is
sekretaris van Buitela ndse myne in die Vrystaat ontwikkel hoofposkantoor waar aparte
Sake sal die Unie se gesant word. Daarby i~ daar reeds ses toonbanke vir blank en gekleurd
werd o~ ondersteun
in Portugal wor d, terwyl dr. •tuwe mynP tussen Klerksdorp ingerig sal word.
te word!
P. R. Botha, d ie h nidige ge- en ,Randfontein, terwyl .nog scs
sant in P ortn gal , n a Belgie begin sal word.
verplaas word. Dit is d ie
eerste keer dat 'n gesan t vir
,
Die organisasie van die Afri- Belgie benoem word aan ge'n Droogteversekeringskema
kanerparty in Bloemfontein het sien Holland en Bel g ie v o orbeesboere, waarkragtens
geen amptelike versoek van die been as 'n eenheid behan del vir
veevoer gekoop en geberg kan
Nasionaliste om ondersteuning is.
word om lewende hawe geduin die aanstaande provinsiale
VIr
rende droogtes aan <lie lewe te
tussenverkiesing in BloemfonAgt inligtingsbeam ptes wat hou, word in die verslag van <lie
tein-Sentraal ontvang nie, luidens 'n verklaring wat deur <lie Unie in die buiteland sal be- Voerbankkomitee aan die hand
mnr. I. L. Ferreira, organise- ken<l stel, is aangekon<lig. Voor- gedoen.
Die Voerbankkomitee is in
rende sekretaris van die Af~ika taaii sal daar inJigtingsbeampnerparty in die O.V.S., uitgereik tes te Ottawa, Nairobi, Lissabon, Maa.rt verlede jaar deur <lie
Den Haag, Rom e, New York, destydse M inister van Landbou,
is.
Dit is voorbarig om van Afri- Buenos Aires en Leopol dstad mnr. J. G. N. Strau ss, aangestel,
kanerparty-ondersteuning v i r wees. Aanstelling sal ook ge- met mnr. S. J. de Swardt, hoof
die H.N.P. in hierdie tussenver- maak word in Parys en Londen. van die afdeling Ekonomie en
l\la.rkte, as voorsitter.
kiesing te praat. Die Afrikanerparty se besluit om passief in
die provinsiale verkiesings te
'n Vergadering van sowat 300
bly, is ook op Bloemfontein van Kleurling& wat toegespreek is
Aan die einde van verlede
toepassing, aldus die verklaring. deur die redakteur van die
week, bet Suid-Afrika weer 'n
verdere £5,000,000 as terugbetaling van die goudlcning aan
Brittanje ontvang.
Tot dusver het die Unie dus
altesaam £55,000,000 terug ontvang, sodat daar nog 'n verskuldigdc
ba Ia n s
van
£25,000,000 is.

Mag Selfs Nie
Rooi Lektuur
Lees Nie

SKOP ALLE
KOMMUNISTE UIT

Britse Invoer
Drasties Besnoei

APARTHEID
IN KAAPSE
POSKANTORE

UIT DIE WEEK SE NUUS

•

,A.P: BLY NOG
PASS IfF"

•

SKENK

MERINO- en KARAKOELWOl

.

•

DUITSLAND

•

•

OSSEWABRANDWAG - DAG

BASAAR
s1U gehou word in d ie

·sANKETSAAL
van die Stadshuis op STELLENBOSCH

op SATERDA.G,
•

6 AUGUSTUS om 10

vm.

•

'n Groot toename in die produksie van varkvleis bet die afgelope jaar gekenmerk. 'n Totaal van nie minder nie as
619,230 varke is by aile slagpale
in die Unie geslag, wat die vorige rekord - in 1947 - met 29
persent oortref en die van 1939
met 144 persent, volgens ampteIike statistiek.

Die KAFEE waar ligte ETES bedien sal word,
open om 10.30 vm.

Alle Afrikaners W elkom!

l .. Dilil

O,B." wor4 gedruk deur Pro
Ecclesta-Drukkery Brperk, Stellenboeeh, vtr dte etenaars en ultgewers:
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote
Kerkgebou
703,
Poebus
1411.
Kerkpletn, Kaapsta.d.
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Hiertlie vrouens en kinders is besig om met wol van SuidAfril•a te brei.
U wolgeskenk sal nie net klere en komberse beteken nie, maar
ook werk vir duisende arme bannelinge.
l\lerinowol is noodsaaklik om Karakoelwol doeltreffend te
verwerk.
~lerk u wol D A H A en stuur dit na u eie makelaar en
stel ons daarvan in kennis.
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