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MILNER HEY TEVERGEEFS
OP KABINETSKRISIS IN
BOERE-STELSEL GEWAG
No.i6

NOG 'N KOMMUNIS
HET ATOOMGEHEIME
VIR V.S.A. NAGEVORS
Tot watter mate die Kommuniste tydens die onheilige
verbond van die afgelope oorlog toegang gebad bet tot die
Amerikaanse ,atoomgeheime" bet nogmaals verlede week
geblyk toe nog 'n wetenskaplike se naam bekend gemaak
is wat aan die Kommunistiese Party behoort bet onderwyl
hy navorsingswerk in atoomenergie gedoen bet.
Hy is
professor Joseph Weinberg wat nou deur die kommissie
van ondersoek na onamerikaanse bedrywighede beskuldig
word dat by oorlogstydse atoomgebeime aan 'n Kommunistiese spioen gegee bet. Hy was lid van die Kommunistiese
Party.
'n Paar maande gelede is 'n
ander wetenskaplike, dr. Oppenheimer, uit 'n atoom-naYorsinglaboratorium ontslaan omdat
uitgevind is dat hy vier jaar
lank lid .van die Kommunistiese
Party was.
Die moeilikheid is natuurlik
dat tydens die oorlog daar geen
navraag gedoen is na Jidmaatskap van die K.ommunistiese
Party nie. Toe was Kommuniste baie groot helde in Amerikaanse oe-selfs ,Christene" nadat Roosevelt Stalin beweeg bet
om ,'n gunstige indruk" op die
Amerikaanse volk te maak deur

Dit sou egter hierdie keer nie
so maklik gaan nie, want nie
aileen was die Transvalers baie
op hulle hoede na die Jamesoninval van 1896 nie, maar hierdie
keer het Brittanje te doen gehad
met 'n Kruger en nie 'n T. F.
Burgers nie. Dit was duidelik
dat solank Kruger sy gesagsposisie as president kon handhaaf die kanse om van die
Transvaal 'n vasal van Engeland te maak maar skraal was.
Indien Kruger van die politieke
toneel sou verdwyn of 'n groot
politieke terugslag ondervind
sou 1\filner se kanse op sukses
aansienlik toeneem,

SIEN ,KRAKE"
In 1897 het daar dan ook
dinge gebeur wat Milner vertolk
het as krake in die Krugerkabinet en as 'n voorteken van
die ondergang van die regering
van die dag. In die departement van Justisie was dinge nie
meer so pluis nie. Hoofregter
Kotze bet met sy standpunt
i.v.m. die sg. toetsingreg tot 'n
openlike breuk met president
Kruger en die regering gedrywe.

erkenning van die kerk in Rusland.
Dit was eers lank nadat Stalin sy vetoreg in die V.V.O.
As opgeleide diplomaat en
begin misbruik het, dat die,
Amerikaanse politiei begin skrik fyn kenner van die politick en
die parlementere stelsel, bet
bet vir hul rooi vriende.
Milner gereken dat hy Paul
Die grootste kraak bet egter
Kruger se pick op die politieke
skaakbord
kon
bepaal
en nog gekom in, wat ons vandag
gevolglik die tyd van sy onder- sou noem, die departement van
Ekonomiese Sak e en Mynwese,
gang kon bereken.
waar daar 'n botsing ontstaan
Kruger, 'n veteraan van die het tussen president Paul Kruoorlog van 1881 het seker soos ger en die betrokke Uitvoeren'n Vergadering van die Grootalle oorlogsleiers teen die tyd de Raadsli<l, Schalk Burger.
raad word gehou op 10 en 11
sy grootste populariteit agter
VERSKIL OOR VERSLAG
November,
in
Bloemfontein.
die rug gehad en die politieke
Dit begin om 7-uur Donderdagwiel sou nou stellig weer
Die stryd het ontstaan oor
aand in die komiteekamer van
iemand anders op die boondie verslag van die sg. Indusdie stadsaal.
ste sport plaas!
trii:He
Kommissie,
waarvan
Schalk Burger die voorsitter
was. Hierdie verslag bet op 27
Julie 1897 verskyn; dit is nogal
--'
interessant om kortliks te let
op die inhoud daarvan, gedagtig
.I aan die woorde van Salomo
vanouds dat daar niks nuuts
onder die son is nie.
Daar was 185 werkende myne
In sy voorsittersrecle op die H.N.P.-kongres verwaarvan 106 nog nie in produklede week op die Paarl bet min. S. P. le Roux 'n oulike I sie nie. Nieteenstaande goeie
bestuur kon net 23 myne divilbeeld gebruik om die partystryd tussen die regering
dende verklaar. As rede is aanen die opposisie te skets. Na aanleiding van die All
gegee die hoe produksiekoste
Blacks se manier om in die skrum plat te val sodra die
en dit was nodig om die laste
bal na die teenstanders se kant gaan, bet die Minister
van die myne tot die mate te
hom as volg uitgelaat:
verlig dat myne met 'n laer erts,Die rol van die opposisie is daarop gemik om
gehalte winsgewend bewerk kon
Suid-Afrika se belange te benadeel. Die Verenigde
word. Om dit te ve~::kry is aanbeveel dat die Iewenskoste op
Party val op die bal. W anneer die N asionale Party
die Rand verlaag word aeur die
punte wil aanteken, wil die Verenigde Party die spel
van die landbou.
smoor en belemmer. Daardie party saboteer die I 'aanmoediging
die verligting van belastings
regering se pogings.
ekonomiese behuising, beper,As die Verenigde Party aanhou om hierdie vuil
king van konsessies, 'n verbod
spel te speel, deur die regering se pogings te saboteer
op loterye en die bekendmaking
en in die skrum en op die bal te val, sal die Nasionale
van die salarisse van die verskillende arbeidsgroepe terwille
.Party hom op die skeidsregter - die kiesers - moet
van 'n meer gelykmatige skaal.
beroep."

Britse Regering
Sloan Ook Sy
Slag Op Die
~
Aandelebeurs
Die Britse regering bet die
maksimum munt probeer slaan
uit Suid-Afrika se goud tydens
die devaluering van die pond.
Nio aileen het hy seker gemaak
dat hy die volle wins van
£35,000,000 opstryk uit die £80
miljoen-lening van die Unie
deur nog oorbodiglik die laaste
£12 miljoen in sterling terug te
betaal voordat die goudwaarde
ve•rmeerder nie, maar hy bet
ook die geleentheid te baat geneem om bors aan bors met die
spekulante in die Londense
strate sy slag to slaan op die
aandelebeurs.
Toe dit blyk dat die goudaandele die hoogte inskiet, ' bet
die Britse departement van
finansias sy brandkas oopgesluit en daar 'n stywe pak goudaandele wat hy as skuld van
Franse spekulante op.gevorder
het, uitgehaal. Sommer met die
eerste transaksio het hy sy
£1,500,000 gemaak, en 'n paar
dae later is berig dat hy nog
£200,000 aandele verkoop bet.
Of daar intussen nog 'n mooi
bedraggie op die aandelelbeurs
uitgeslaan is, is nog nie bekend
nie.

Die volgende is die merkwaardige verhaal van 'n ,kahinetskrisis"
wat afgespeel is in die ou Suid-Afrikaanse Hepubliek in die jaar 1897.
Die historiese gegewens verskyn in die hesonder interessante hoek van
dr. J. H . Breytenhach: ,Die Voorspel tot Die Stryd," en die verhaal word
hier oorvertel m et sekere gevolgtrekkinge en heskouinge daarby gevoeg.
Die twee hooffigure is die groot Afrikaner, Paul Kruger, en sy geslepe
Britse opponent 1\'lilner. Paul Kruger was in die laaste jaar van sy derde
ampstermyn as President van die Z.A.R. en Hoe Kommissaris Milner; wat
graag Kruger se land wou he, was op die loer om te sien of hy nie die
Transvaal kon inpalm sonder ·d ie moeite en uitgawe van 'n oorlog nie. Hy
was 'n opgeleide diplomaat wat getrag het om die Transvaal net so in te
palm as wat Shepstone dit in 1877 gedoen het.
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Die vraag is: wat moet die ,skeidsregter" doen?
PRODUKSIEKOSTE
'Moet hy maar net strafskoppe (stemme) toeken aan 1
die Nasionale Party-span, en indien wei, wat kan daarVerder moes die produksiemee bereik word? Die opposisie is mos reeds in die
koste verlaag word deur die
opposisie en 'n paar stemme meer of minder verander
voorsiening
van
voldoende
nie veel van sy opposisieskap nie - veral nie waar
blanke en naturelle arbeiders,
sy eintlike kwaad nie in sy aantal L.V.'s in die pardie stigting van 'n Induslement le nie, maar in sy sterk pers - die wind waartriele Raad belas met die
teen die Nasionale Party-Gcffin (Nossel ?) sal moet
stipte uitvoering van sekere
wette,
verlaging
van
die
skop om sy punte aan te teken.
prys van dinamiet en spoorwegDie enigste alternatief vir die skeidsregter is om
tariewe, afskaffing van deurdie fluitjie te blaas vir die einde van die spel. As
voerbelasting, en die verbetevoetbal nie meer voetbal is nie, dan moet die spel
ring van die vervoer van verbeeindig word.
derfbare produkte.
In elk geval eindig selfs 'n toetswedstryd na '90
Op 10 Augustus 1897 bet die
11 minute. Die spel waarna die minister bierbo verwys,
Volksraad 'n kommissie beIn 1875 het Brittanje die betluur nou al meer as veertig jaar. Selfs al sou die
noem om hierdie verslag na te
beer oor die Suez-kanaal vir
gaan in oorleg met die Uitvoespel skoon gespeel word, is die volk al moeg om daarna
£4 miljoen gekoop. Hierdie be- l
rende Raad. Hulle het verte kyk. Die tyd bet aangebreek vir die spelers sowel
legging het hom oor die jare
skeie aanbevelings onderskryf
as
die
skeidsregter
om
nou
weer
'n
s
lag
te gaan werk
sedertdien die pragtige diwimaar het om sekere redes ver- selfs die Engelse glo dat ,all play and no work"
dend van £63' miljoen in die
skil oor die dinamietkonsessie,
nie 'n goeie ding is nie, al is bulle die uitvinders van
skoot laat val. Die jaarlikse
die
voorgestelde
Industriele
omtrent aile bal-spelle, ook van die parlementere spel.
winste op die oomblik ls
Raad en. sommige belastingver-

Besigheid

1

£H miljoen.

ligtings.

HAAKPLEK
Die groot moeilikheid het gekom toe Schalk Burger by die
Industriele
Kommissie
wou
staan en val en Paul Kruger die
kant van die Volksraadskommissie kies.
l\lilner het ' n
groot voll<sverdeeldhei<l sien
kom en was vol vreugde vera!· toe hy verne('m dat Burger teen Kruger gaan staan as
Staatspresi<lent. Sy kommentaar was ,Thl' Bo('r Government of the Transvaal are fast
going to the devil."
Milner het gereken dat a!
word Paul Kruger weer verkies, hy tog in die vervolg
m et 'n sterk opposisie te doen
sou he, wat sy regering aan
bande sou IEL
\VEER SAAl\1
Op 10 Februarie 1898 het die
uitslag van die presidentsverkiesing g ekom: S. J. P. Kruger,
12,858 stemme; S. ·w. Burger,
3,750 stemme; P. J. Joubert,
2,001 stemme. En daarna was
aldrie weer lede van die Uitvoeren<le Raad!!
Dit was vir 1\-:Iilner 'n \\Tede
ontnugtering, 'n ,hit in the
eye," soos by self erken het.
\>Vaarom was Milner so ververkee rd? Hy was tog so 'n
ervare, geleerdf' en geslepe man.
l\lilner het sy bcrekeninge getloen volgens die ervaringe van
die Brits parlementere stelsel,
terwyl Transvaal 'n ander stelsel gehad bet, 'n stelsel met 'n
presidensiele kabinet! \Vas die
parlementere stelsel in Transvaal in swang clan bet sal'e heelwaarskynlik ontwikkel soos 1\lilner homself dit voorgestel het.
WEER 'N KRISIS?
Op die oomblik leef ons in 'n
land wat regecr word volgens
die Brits-parlement,re stelsel.
'n Soortgelyke krisis is aan die
ontwikkel aangesien die twee
vernaamste kabinetslede teenoor mekaar stelling ingeneem
het i.v.m. 'n sekere konstitusionele kwessie. Nou reeds verheug die Britsgesinde opposisie
hulle daarin omdat die huidige
,Broederbond"-regering ,na die
duiwel gaan."
Sal ons onder die parlementt>re stelsel ook in staat wees
om die an<lerkant 'n hou op die
oog te gee? Of sal die Afrikanerdom ,na <leze" met 'n blou
oog rondloop? \Vas ons slim
om die parlementere stelsel te
handhaaf terwyl ons, tot voordeel van alma!, 'n eie Suid-Afrikaanse stelsel kon ingevoer het?
VERLOOR TELKENS
Sedert 1910 was die ondervinding dat die Afrikaner elke
keer die swakste daarvan afkom indien daar enigsens meningsverskil in sy geledere ontstaan.
Volgens geopenbaarde dokumente van die Sons of England
veroorsaak <lit telkens 'n gejuig in hul geledere en bulle
word feitlik nooit in bulle verwagtings beskaam nie.
Gedurende
die
oorlogsjare
1939-1945 het ons dit keer op
keer sien gebeur. Gaan ons
binne die volgende paar maande weer 'n herhaling hiervan
sien? Ons wag met spanning
om te sien wie hie rdie keer die
,hit in the eye" gaan kry.

BLADSY TWEE
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Tyd Vi"r Optrede H.N.P.-KONG RES SLUIT OP
Teen Rooies
ONHEILSPELLENDE NOOT
Die Kongres van die
Herenigde
Nasionale
Party of Volksparty van
Kaapland hE't die politieke toneel ~edurende
diE' jongt;te wE'ck oorheE'rl!i.
Die Kongres
wat in die Paarl plaas
gE"vind het, was volkome
heheersd soos r~gerende
partye se kongresse gewoonlik h~.

Na. a.a.nleiding va n ' n beskrywingspunt wat strenger
stappe teen die Kommunisme eis, het mnr. Eric Louw,
namens die !Uinister ,·an Justisie, verlede week op die H.N.P.kongres gese dat die r egering meegedeel is dat die lywige
Russiese konsulaat in Addis Ababa, Abessinie, die bron van
Kommunistiese propaganda onder die naturelle van ~lidde
Afrika is, en dat die regering die konsulaat in die Unie
, noukeurig dop hou". Hy bet da.a.raan toegevoeg dat die
regerlng, behalwe wat reeds gedoen is, maa.treels oorweeg
wat uie versta ndig sal wees om te openbaa.r nie.
Ecn van die stappe wat reeds
gedoen is, is natuurlik die verbod op die Kommunistiese L.V.
se vergaderings in Johannesburg, Pretoria en Durban. Dit
is 'n goeie ding, hoewel die hele
aangeleenlh<'id nie baie goed gehanteer is nie, soos voorheen in
Die O.B. berig. Die Kommunis
Is aanvanklik toegelaat om net
soveel vergadcrings tc belii as
wat hy wou, wat dan op die bestemde tyd dcur die polisie in
tccnwoordighcid van honderde
naturclle afgclas is. Hierdcur,
so het ons bctoog, is mccr kwaad
gedocn omdat die natu•cllc gcvoel hct dat dit hul vcrgadering
is wat opgcbreck word en nie
di~ van Sam Kah:t nic. ' n \'erdere tt>kortkoming is dat die
het>r Kahn n og stet'ds toegelaat

DIE

PRAGTIGSTE

LINNEPAKKE KOOP
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DIE M:ODEWINKEL

Parow

word om in Kaapland vergadering;; te hou- ten spyte van dr.
Malan se stelling verlede wet>k
op sy kongres dat as .die blankt>s
in die noordelike provinsie die
r eg bet om hulself te beveilig
(teen die nie-blanke st em ) die
blankes in Kaapland dieselfde
rt'g het. :\let net sov.eel r eg k an
natuurlik gese word dat as die
naturelle van die noorde teen
K ommunistiese propaganda be'ikerm word, b et die n ie-blank es
van Kaapland dieselfde aanspraak op beskerming. Dit is
daarom raaiselagtig waarom
Kommunistiese propaganda nog
toegelaat word in Kaapland
terwyl dit in Transvaal en Katal
belet word.
KONSULAAT
Maar ook die hcuding van die
regering teenoor die Russiese
konsulaat is blootgestel aan ernstige kritiek. Die regering orken dat hy weet dat die Russiese konsulaat in Addis Ababa
die kragbron van K ommunistiese opsweping van nie-blankcs
is. Die regering weet ook-of
kan dit te wete kom-uit die
verslag van die Kanadese kommissie van ondersoek na die
Kommunistiese
diplomatieke
spioenasiediens dat elke Rus'iiese lid van die gesantskap
in Kanada belas was met ondcrgrondse
bedr~vighede.
Die
regering w eet ook dat die Russ iese konsulaat in die tJnie 'n
per soneel van 16 lede aanhou
terwyl daar feitlik ge-en handel
tussen die twee Ia nde plaasvind
nie. Daar hoef nie ecrs gcvra
(vervolg in volgende kolom)

Vir die gewone kongresgangc-r was die verrigtinge gevolglik mindcr aangrypend as
in die ou dae toe die party nog
opposisieparty was. Anders as
in die opposisic-dae toe die partylcicrs
hul
afgcvaardigde5
voorgcgaan het in else, het die
lcicrs - wat nou ministers is
- hicrdie kecr bul afgevaardigdes aangcmaan om tcvrede te
wecs met die ,moontlike" en om
nic te hunker na die ,wenslike"
nie.
'

\'OORSITTER AFWESIG

Hot>wt>l die kongres bygewoon
is d t>ur nege ministel'!l h et die
o.fwcsigh eid van een ma n wat nie 'n minister is n ie tog" ' n onge muklike leemte in
die kongrcssuul gelaat. Die kongrcs het nl. aangevang met die
aankondl.ging van die bedan-

(vcrvolg van vorlge kolom)
te word wat hicrdie bale Russe
doen nic- dit kan tog nie hul
taak woes om net in tye van
brande m die konsulaat 'n kor don rondom die gcbou te vorm
ten cindc die brandwecr en polisie wcg tc hou nie, soos onlangs
in Pretoria gcbcur bet.
\\'uar om wag die regering dan
nog? Die t-olk wa'! gewoond om
ondt'r die Smutsbewind gedurig
tf' ,·ernt>em ,,dat die r egering
d it> tOt''itand dop h ou", maar ,·an
'n Kao;ionalt• regering word
daadwerklike optrede ' 'crwag.
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king van dr. Karl Bremer as
voorsitter van die party in
Kaapland. Dr. Bremer was vyftien jaar lank Kaapland se
voorsitter en nou verklaar dr.
Bremer dat ,my tyd word ten
volle in bcslag genecm dour
verskeie ander bcdrywighede

......................
fPOLITIEK

IN

OENSKOU~

~DEUR 'N MEDEWERKER~

••••••••••••••••••••••
wat my te beurt gckom het en
ek kan dus nie verdcr as voorsitter aanbly nic."
Voorts
spreek dr. Bremer die hoop uit
dat ,opbouende work vcrrig sal
word vir die beste bclange van
ons land."
GEE..~

KOlOlENTAt,Ut

Dr. Bremer bet nie sy bcdanking persoonlik ingcdicn
nie; by het nie die vergadcring
van die Hoofraad van die Party
bygewoon nie en ook nic die
kongres nie. Hy het eenvoudig
volstaan met 'n kort bcdankingsbriefie gerig aan die sekretaris van die Party. Dr. D.
F. Malan het gcen kommcntaar
gelewer, op die kongrcs of in
die pers, oor dr. Bremer se bedanking nic.
Hy het gecn
waardering uitgcsprcok vir dr.
Bremer se jarelange dienste
nic, maar aan die andcr kant
hct hy ook geen spyt uitgeo.
spreek oor dr. Bremer sc stap
nie.
Die volle betekenis van
Bremer so bedanking kan
noual bepaal word nie. Dit
eers kan geskied wannccr
motiewe vir die bcdanking
kend word.

dr.
nie
sal
die
bc-

KLAP
Die kongrcs bet 'n sydelingse
klap uitgedeel aan die bcsockende Transvaalse minister,
mnr. Ben SehoE:Iman, wat daardie minister se ore sckcrlik
laat rooi word het. In tipicsc
Ben Schoeman-taal het 'n afgcvaardigde gepraat van ,Hotnots, H otnotsm€1ide, en Hotnotskolleges".
Die kongrcs het
hom - en tcrloops sy geestclike vader ook - met die volgende bc~:>luit hard oor die
kneukels gqslaan: ,Die kong res
betreur die ongclukkige uitlating van 'n afgevaardigde toe
hy na die kle•urlinggemeenskap
verwys het in terme wat vir
minagtendc betekenis vatbaar
is. Die kongres vercenselwig
hom nio met taal wat vir ccn
bevolkingsdeel kwctscnd mag
wees nie." As minister Schoeman onthou dat hierdie besluit
,,in oorleg m et die Eerste Minister opgestel is", dan we.-t hy
nou wat dr. :\fa lan , ·an sy gewra.akte
, Hotnot"-uitlating
dink!
?\"'KS

?\~"UTS

Dr. D. F. Malan hct nic nuwe
grond geploeg op die Kaaplandso kongres nic. Hy het ccnvoudig voortgeborduur op sy Standertonse en Johannesburgse
toesprakc. Hy het weer sy uitdaging oor die Brocderbond en
die Sons of England aan voldm.
Smuts herhaal. In die Paarl cgter het dr. Malan anders as in
die Transvaal niks gcse oor die
vcrwydering van die naturcllcvertoenwoordigers
uit
die
Volksraaa nie. Of dit meer as
geografiese betekenis h et sal
eers duidelik blyk wa nne.-r dit'
wetgewende program v ir die
volgende sitting aangekondig
word Dr. Malan het in die
Paarl hoofsaaklik die nadruk
laat val op voorgenomc wetgewing in verband met die
kleurlinggemeenskap en hy h<'t
beloof om sodanige wctgewing
in te dien.

\'EELSEGGE~"'DE

BESLUIT

Tc'l'l opsigte van laasgenoemdc wctgcwing bet die kongres
ccnparig en sondcr bespreking
'n vcclscggendo besluit gcneem.
Dit lui: ,.Die kongres bet met
gcnoec kcnnis gencem van dr.
Malan sc hernude versekering
dat wetgewing in verband met
aparte vcrteenwoordiging vir
Kleudinge vroeg aanstaande
sitting ingedien sal word. Ons
vcrwug vir hom die steun van
ulle volksraadslede wat deur
mid(lel
van
nasionalistiese
steun n o. di.- Parlement gestuur
is sodat tlie beleid van die Na~>ionalt• Party, soos n eergele in
die kon'>titusie van die Nasionale Party, vera! met betrekking
tot bt'perkte verteenwoordiging
van kleurlinge, ten uitvoer gebring kan word."
DUIDELIK
Die betckenis van bierdie besluit is bale duidelik. Die kongrcs cis dat ,aile volksraadslcde wat deur middel van nasionalistiese steun na die Parlcment gcstuur is", d.w.s. aile
H.N.P.- en A.P.-volksraadslede
moet "tt>m vir tlr. 1\lalan se
klNarw.-tgewing en veral vir die
wetgewing , m et betrekking tot
bepf.'rkte verteenwoordiging van
kleurlinge." Maar die H.N.P.volksraadsledo sal tog vanselfsprckend - sondcr dat die kongrcs dit cis - vir dr. Malan se
wctgcwing stem. Gevolglik t bet ('ken die b('sluit eenvoudig dat
die H.N.P.-kongres van die
A.P.-volksraadslede cis om vir
dr. Malan se kleurlingwetgewing e n veral vir sy ,beperkende"
kleurling-wetgewing
te
'Item.
NO DIG?
Ek dink dis bra vermetel van
die H.N.P.-kongres om eise
aan die A.P.-volksraadslede te
stcl! Maar mecr nog. As die
H.N.P. en die A.P. dit dan roerend cons is oor die toepassing
van apartheid, ten aansien van
die naturol en die kleurling,
soos dr. Malan op Standerton
vcrsckcr het, waarom is dit dan
nodig dat die H.N.P.-kongres
van Kaapland 'n besluit aannccm wat neerkom op 'n ultimatum ann die Afrikanerparty?
Die Kanplan<lsc kongres bet
berouing in die politick gebring. Die indruk is onuitwislmar dat <lit die voorspel was
"·an gewigtige gebeurtenisse.
Daarom is afgevaardigdes ook
huis-tofl m.-t ' n groot vraagteken in hulle gemoed.

Rooies Sou
Kon Uitsaai
Die Kommunistiose Party,
wat in die parlementere Iande
as party volle erkcnning geniet
en dus ook in Suid-Afrika na
hartewcns sy plek in die parlemc.nt kan inneem, terwyl 'n
volksbcwcging soos die Ossewabrandwag sc lede selfs uit
provinsiale rade gcweer word
om nie eens van die parl&
ment tc praat nie, stel die Westerse dcmokrasieo al meer in 'n
ongemakliko posisie. Die jongstC' geval is Austra!Hi waar die
gcwoonte ingevoer is om politicke tocsprake oor die draadloos uit te saai in verkiesingstye. Elko party wat meer as
vyftien pcrsent van die setels
bcvcg, hct die gclcentbeid om
sy standpunt oor die draadloos
uitcc.n te sit.
Hierdie reel is verlede week
deur die eerste minister, ChitIcy, opgebef omdat bevind is
dat die Kommunistiese Party
76 setels gaan beveg.
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Partypolitiek Net
So 'n Bedreiging
As Atoombom

IN DIE 0.8.
Oos-Kaapland ·s e Offisiere Byeen

Partypolitleke twis is \ Crlt>de wtek deur Winston
Churchill in een asem met die atoombom en die finansiele
Die laak wul die Ossewahrandwag in Suid-Afril.:a te Ye rrig lwt, ..... krisis genoem as faktore wa t die huldlge omstandlghede van
onh erroepelik hcpaal ooreenkom stig die gang "'an die ~e...kiedeui.... En Brittanje ba ie beroerd maak. Sy toe.. praak was nogtans
bedoel as 'n pa rtl·politieke set t ('('n die regeringsparty se
dit stem tot dit'J>t' daukiJaarhcid en tewens tot vu ... tt• H'rll'OlH' iu die toe- versoek om 'n , mosie \'an , ·ertroue".
koms om tc Wt't'l dat !'\leed s m eer en meer mam1e t>u vt·oue waai•dt•rin~ e n
begrip vir dit• tauk van die
ewabrandwag opt>nhuur. Sodaui~t> waar- Churchill het ge.se: , Dit lyk m a:t k n an m akliker bebn ndeof die v.erkiesing m et groter uit- ll ng u.. wnt inderdaad doeldering e n lw~rip ouh;taan en gedy uamaLe helderlwid verkt•y word om· eenlopendheid
in l'lk e grnnd I'll trt• rft• nd -.al wees.
die volkonw orul('rto.ke id van die a~oomeeu wat dit• m ensdom nou hinnt'lree elke ufdeling va n om, sume- Dit wns ook 'n slc&'te ver·
en oor die gt>volglike auder!'heid of hervorming~"~ op "er...killeudt• tel'l't>iue lewi ng gevt>g Nul word ns wa t ldNtlngstot•spraak vir die K on-

o. . . .

wat die Jl liW(' (' ('ll O}Jeis. Die atoombom en dit• oi'I. .Cwahrandwag i ... al hei
deel van die Ut•wolusie van die T wintigste Ecu - die t>e n i ... di,• tt>guologiese inhoud "'tlll di~ r ewolu ... ie t'n die ander is die politiekt> inhoud daar·
van, het genl. \V. U. La uh!'ooeher, Yoorligtingsoffisier van die O.H., "t>rlt>de
Woen ...dag OJ) (:radock ,·.t-rklaar t oe hy die Gehiedsruad •"n offi ... it•rt> nm
Oos-Kaaplmul toege... preek het.
Die Geb ll'd.,Jelt•r , ctnl. P . J .
Botha. wn!t In die 'Otoel. Hy h t-t
d ie nanwe ..lgt• offh,lert- welkom
gt>ht">e t en nlln b ulle wrduidelik
dat b ..-eh \nt \\erk.,anmhede nfgeha ndel m ot•t wor d, \\anrondt>r
belangrike be!iluite rakende die
orga n isn!tit'l e-n p ropaganda nm
die O.B. in Oos·K illlpla nd. Die
Gt bied.,lt> it•r het ge.,e dat vt>rskeie ofli.,iere ufm•.,ig i.,. II)
is ja mmer danroor want hl ,;ou
grna g ltf'!!it•n h t•t dat d ie nuad
voltnlllg vt•r gadt•r, muar d ie u fwe!\igheld vu n "ommige ofril'it•moet ongehv)'ff'ld gt·w~·t
re
word nu n dif' la ngdurigt• k waai
droolrtt• wut d ie gt•bif'd tt'i.,tt•r .
:\IODF.R!'.'E BEWEGI :\"G

BLl:'WE XDE

BEGIXSEL_~

Die Ossewabrandwag ondcrskei hom van die partywese in
ons land deurdat dico beweging
die opportunisme verwerp en
homself anker in onverganklikc
en blywende beginsC'Is.
Die
O.B. glo aan die Volk, dio Afriknncrvolk, wat 'n natuurlike
ecnheid is. H ie rdit" t'f'n he id i.,
!lit• onvervr eemba re r ei{ e n krng
n tn die volk. Daarom ver werp
die O.B. die partypolitlek wnt
i.lie natuurlike eenheid van die
volk verbreek terwille van die
stcm-ecnheid van diC' party.
Oat hierdio eenhC'id die volk se
krag is, word sells deur die
politieke partye erken wanneer
bulle vra dat Suid-Afrika se
grootste vraagstuk, nl. die
Kleurvraagstuk, uit die partypolitiok gelig word en as 'n
volksvraagstuk behandel word.
Die O.B. glo dat ons volk se
ekonomiese heil gelee is in
a rbeid en produksie. Wanneer
ons volk, soos tans, in ekonom icso moeilikhede verkeer, is
d.ie oplossing mC<"r a r bcid en
groter produk!!ic. Alternatiewe
maatreels kan tydelike verligting bring, maar nie oplossing
nie.
Omdat
partyr~erings
geen anker het in die arbeidslcwe van 'n volk nie kan sodanige regerings moeilik tot die
wortel van die oplossin g dcurdring en hou hulle hulle dikwels besig met uitstclmaatr eels.
Die O.B . glo danrenteen in self -

bt> ... tuur vn n dit• 'olk "e arbt>id.,gem ttn .. k ui)J)e
en
aan
h ierdie g..-m ee rv.kuppt o,e deelna me in d it l:and.,l~tuur. H oe
rt"g die O.B. i,. ~rau n d ie onmiddellike t ot>k om" bt>w~ "·
STE RK OOitTUIGIXG
Eiend<'lik glo dl<• O.B. dat die
bestemming vnn ons volk 'n
vrye, onafhnnklikt• republiek is
en die bt•weging verwerp onvoorwaardelik atle oppertunistiese kompromlssc ten aansien
van die Afrikuner se republikeinse slrewt•. Dit bly die strowc van dlt: O.B. om die rcpublikeinse Afrlknnervolk in verbonds-vri<•ndskap nan te sk akel by di<• kultuurvolket van die
\Vcste
nnn wclke volkefamilie ons ook behoort.
Genl. I..nubschcr het ten slotte die hecrs('flde politieke situaslc bchandcl. Hy het strominge
in die politick geskets en die
stabiliscrenuc• rol van die O.B.
benadruk.
Dif' O!fisiersraad het gcnl.
Laubscher toc~rcjuig nan die
einde vnn sy tocspraak en genl.
Botha hl't hom bcdank vir sy
bcslelende
boodskap.
Ge nl.
Both11 h ..-t ltf'"e dat diP offiltier e
f' n brundwugtp in Oo..-Kauplund onwunkelbar e geloof het in
d ip o ....ewa brundw ug; hul oortul~t i n« i!l 11te rk en bulle ~;ul
voortguan om .,oos een m nn te
!itaan vir tlie VolkHiwwPging.
<Eic BcrigJ

Genl. Lnubscher h ct gcsii dal
die O.B. nie tydsvreomd is nic.
I ntcend<•cl Is die bew<'ging juis
'n produk van ons tyd. Die O.B.
is nie 'n ouderwctse orgnnlsa si('
nie, omdat dio beweging nie 50
of ·too jnar gelede nuut waa nie.
Die O.B. is 'n moderne orgnnlsnale omdat die bewcglng ,·andag nuut Is. Daa rom lwhuo rt
die t oekom., na n tlie O.U. omclat
difl O.B. die tol'k om.. i!l.
Die volk hct reeds nan al die
politicke partye in die land die
kans gegce om danrdit• bctcr em
vclligcr tockoms tc> bt·wcrkstcllic waarna alma! hunk1•r. E n
nnmnte d ie onmn~r \1\ n d ie politiekfl part)·e onhet w i.. hun r beW;)'i word df'ur d ie t oest nnde
wat nie \erbt'ter n ie en deur
die problem e wnt n ie opg-elo.,
word nie, gnun d ie poli tiek e
pnrtye <lie ht•Htt• \H'rwingHnge ntc vnn til e o.n. word. Die
telcu rgesteldc c>n onlnugtcrdC>
volgclingc van vcldm. Smuts het
in 1948 hul hoop gcvcstig op
dr. D. F . Malan en sy bewind.
Die Unie is tans die sewende grootste gebruiker \ a n
1\laar as dr. ~IuJ a n "~' volgelinge moton oertuie in die we reld, aldus ' n verslag \'8 0 die
t eleur ge.,tt-ld
en
ontn ulrterd Handel ~- en Nywerheidsraad insa ke die moto rnywerheid.
raak sal bu lle h ul h oop ,.e~>tig
Gedurende 1947 is daar 44.6,317
op die Qs,.e\\ahrnnd\\UJ' - t'n
VER::\IO.~X I>ES
dan !\al bul h oop elndelik n ie motorvocrtuie in die Unic gerebeskaam word n ie.
gistro~ r.
in vergelyking met
Volgens !'kattlngs wat gedoen
37,360,412 in die Verenigde Sta- is kan sle.gs gcslnne met inte, 3,000,000 in die Sowjct-unie, komstes van !700 per jaar of
HER\'OU:\U!'.'GS
2,677,646 in Brittanje, 1,786,221 meer en enkC>!Iopcndes met inDit gcbcur somtyds. het gcnl. in Kanada, 1,640,000 in Frnnk- kom!ltes van ten mlnste £400
Laubscher gcs6, dnt 'n volk ryk en 926,729 in Australli.'.
per jaar op die oomblik as
fundamentelc waardcs verrull
Die gebruik van motorvoer- moontlikc kop<'rs van motors
vir skynwaardes.
Dan word tuie in die Unie het bmondcr van die g rotcr tipcs beskou
dit nodig dat 'n hcrwaardering vlnnig toegeneem in die tussen- word.
•
tewco;gebring word. Dit is 'n oorlogse tydperk, en in 1939 was
werksaamhcld wat die O.B. on- die Unic, in verhouding tot sy
Daar was In 1946 <'gter slogs
derneem het om vir die Afrikn- blanke bc-volking die twecde 102,703 gctroudc belnstingbetanervolk lc verrig. Die O.B. se grootste gebr uiker van motor- lers met belnsbare inkomstes
taak n!l h t'r,·ormingsbeweglng vocrtuie in die wercld, lui die van £700 of mecr per jaar. Vergt>e nn n d ie orguni!'oasie h oe ~;e  vcrslag verder.
der was danr 39,000 cnkdlopcndt>lik~ Jw~otuu n.,reg in on ., volk"'·
Volgcns die aan tal vocrtuie de · belnstlngbctalers met be las!ewe. Nog nooit was die bc- wat in 1947 gerE'tgistrccr is, was bare · ln komlllcs vnn £400 of
hoefte aan horvorming grolcr daar 26 persone vir elke gcre- mcer. Dlt bring die maksimum
as juis nou In die wapeustil- gistreerde motorvoertuig in die aantal potensli11e kopcrs van
standspcriodc tussen die Twce- Unie. As slegs die blnnke be- nuwc motors vir diet jaar 1946
de en die Dcrdc \\'er<'ldoorloii \ Olking in aanmt rking c r neem op 141,703 tc staan. In vergen ic. llervorming is prnktle ..e word, was daa r 5.4 pe n.one per lyking met hierdie aantal bclasm ot onoertuir. tingbctaler iJ is daar gedurende
p olitiek omclnt die beh oeft~ nun geregistreerde
h en ·ormlng gevoel word deur Vcrgclykendc syfers vir die ses die bctrokke jaar egter nie mindie du i.,t> nde gewont'l mnnn~ en ander grootstco gebruikers van der as 307,116 motors in die
vrout- wat in hul daaglik.,e lewr motorvoertuie is: die V.S.A. 3.9, Unle gercgistrC<"r nie.
m ee r en m eer rt·fr u'itrt·erd Kanada 7.0, Australiii 8.2, B ritraak. Di t is h ier dif' m unnll e n tanje 18.6, Frankryk 25.0 en die
Daar is op d ' e oomblik vyf
\'I'Oue wut daasttik., h llrd..-r Sowjet-unie 64.4.
motor-montccrfabrieke in die
roep om h tn·orm ing., t'n d it i
Syfers toon dat daar in 1947
bulle wnt in d ie Ossewnbr a nd- 4.46.317 motorvoertuic in die Unle wat, volgens ska~lng,
wac mnnjeer na. ' n nuwe, beter Unie gelisensieor is teen oor 83,000 voertule per jaar kan
40,804 in 1923.
e n , ·eilicer toekoms.
lewer.

ons n og br lpef b 1>t. A s ons
hierdie dr it> fuktore snam ~at
finansiele kri.,i.,, pnrtytwi.. en
die a toombom-.,al a lma! ... nam
~otem da t dit- uur wnarin Brittanje h om bevind inde rdaad e rn stig i.,...
Hierna het Churchill losgctrek
met 'n partypolitieke toespraak
wat nogmaals bewys dat 'n
partypolitikus selfs nie in die
aange:;ig van 'n atoombom-bcdreiging kan uitstyg bo partyskap nie, en waaromtrent ' n
Engelse blad as volg skryf:
,Daar i'> wei verwng dnt
Churchill o,e d..-elname au n dif'
dt•bat d ie e ien.,kap vn n 'n vrr
kit>slnfr;toespruak sou h t'-.,00 ...
d it met rr g ook kon geweeH ht•t
- ma ar dit j., jnmmE'r dat d it ~;o
' n sleg te verkit-si ngs t oe.,pruuk
wu ~ .

.,\ 'an u :t 'n volksOOJ,"Pun t W l\!1
d it .,leg omda t dit "nl h 1•lp om
d le t.trydvrat- in diE' \ f'rk it•!tlng
onwerklik te m aak , m t•t nlht•i
die groot pa rtye ba ng om te
Hf> h oi' groot Brittanje "~' onvt• rmydetike moeilikhedt'l i.,, t•n
met a lbei besig om beloftf's t fl

IWrwaliPwe Party.
Wat die
kit•st•rs snl bcwccg, is nie vae
rt•torlck nic, maar 'n alternallt•we bcleid vir bctcr finlnsitilc
optrede."

Sal Honger Kan
Stil Met Lees
Die grootste behoefte vcn
Brlttanje \'andag is boe r produkslc d eur sy werkers. Hulle
m oct Ianger wcrk en meer produ secr . Om \'as tc stel tot
walter mate Britse werker:s hU:
gewig ingewerp hct om Brittanje uit. sy ekonomiese krisis
lc hel p, is 'n ondersoek ingestel
no. die vordering In die atgelop~
scs maande. n a ur i'! toe bevind
du t die gr ootst.t' vrrmeerdering
in die gt•m id dt•lde werkweek
plan"ltt'\ ind h r t In d il' d r ukkersbedr)J. Dit wil M-· m eer propa.gundn- en ont.,pu nningstof v lr
'n volk wat. "mn~r no. meer klere
en m re r voed ..el.

..--PROBEER DIT!
VIR

OE- TOETS

c9

•
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NET SES LANDE GEBRUIK
MEER MOTORS AS ONS

LET OP HOE DIE OLIFANT
DIE CUONJ>BOO~TJIE GRYP
Hou die nrcnl "I'~ <"~nu.huu$tle en brina dit dan

lanpaam IUider t•HcJcat u ncu5 aan die ster raak.
l>••n u hoe doe ohfant
IIJ'Ondboontjie eet ?

<I••

VIR SMAAK-TOETS
Nte.m twc-e :d.uiwe~ "an en.ier:
&ipr<t , behalwe Kommando. Moenie doc eente
kuif int...,l nie, blau dtt
r.acgies deur u neusptc uit.
!'eem nou die twee.le lkuif,
t...,k dit in en blus d•t din
d<"Ur d ie neus;ate of deur
die mond ult. Toets Kommando nou op di-lfde
wy;e. ,..,, op wauer oaate.
100ft

, euri¥e rokie u ••n Komm:lndn a..rv.

"

U O E MA G U BI OIUIG -M A AR
U KAN ST AAT MAA K O P U I MAAK

RONDE

Kommando
-sigarette

lO vir 1/-

SO vir 1/ 4

Cl
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Huldebetuigings Met
Gesnoerde Monde?
Die kompromis-besluit van die inwydingskomitee om
geen vlae te laat wapper en geen volksliederc te laat sing
by die inwyding van die Voortrekkcrmonumcnt nie, werp 'n
droewige lig op die posisie van die Afrikaner in sy vaderland
en toon maar vir soveelste keer hoc ,vry" die Afrikaner
wcrklik is wanneer ons vir 'n oomblik die oog afwend van
die welluidende konstitusionele frases na die praktyk
rondom ons.
Voor die hoeksteenlegging van die monument in 1938,
toe daar sprakc was dat die staat die reelings sou bebartig,
bet daar van die kant van die volk bedenkinge ontstaan oor
die plek wat die Britse vlag en volkslied by die geleentheid
sou inneem. Daar is toe gevoel dat dit onpaslik sal wees
om die vlag van die veroweraar by te bring waar bulde
gebring moct word aan 'n voorgcslag wat juis gehuldig word
omdat hulle teen daardie vlag en wat dit simboliseer, in
verset gC'lwm bet. Die Voortrekkers word nie maar net
geh uldig omdat bulle dapper manne was nie - a s dit so was
sou ons ook 'n monument moes oprig vir die dapper olifa ntjagters in ons geskicdenis. Dit is omdat bulle 'n nasionale
daad verrig het wat vandag nog gelaai is m et 'n boodskap
da.t die huidige gf'slug die drang in hom voel om a a n hierdie
mense dankbare hulde te bring. En bierdie huldiging is 'n
intieme gebeurtenis waar bloed tot bloed roep en die kind
eerbiedig die oor S}Jits om die boodskap 011 t e vang wat sy
vader wil oorhandig - daardie boodskap wat 'n \ erkla ring
moet gee vir 'n nagedugtenis wat nimmer sterf nie. En b;}
hierdie intieme ontmoeting met die geskiedenis kan niks
geduld word wat die innigheid vaiL die stemffiing skend nie.
Om bier die simbole uit te ha ng van 'n vyand - a l het die
vyan(l intussen familie geword - is net s o goed as 'n
moordenaar wat met die bloedbevlekte mes in sy ha nd s impatie kom betuig aan die agterblywendcs van die ve rmoorde.

DEVALUASIE- WAT DIT
VIR , S.A. BETEKEN
Om die uitwerking van d e"\·al uasie · op die Su id-Afrikuause in teruasionale hetaling!>ihalans t e b epaal. I~ an min of m eer dieselfde soorl ontJe;
ding as ten OJ>eigte van Brittanje ged oen word. Ongelukkig ontln·N•k d it
ons aan sommige noodsaaklike ~.o~tatistiek e i.v.m . o ns iu t erna!->ionale h and el ,
en sal ous dus !->legs in algem ene terme d ie gevolge kun skets.
Toe die regering in 19 t-8 d ie rem hegin aandraai hct, l1et die Unie
£352 miljoen se goede t·e p er jaur inge"·o er. Die df"biete op ons hetulingsbalans is nog verder "'et·groo t m et ongeveer £80 m ilj oeu op rekening van
dien ste wat die buitelan d aan om; gelewer h et, h v. skeel>sdieuste, verbekering, r ente en dividend e op huitelandse !>ik uld en andere. Ons kon d it nie
hybring om. jaarliks £ t.30 miljoen aan die b ui t ~land te hetaal nic. Met
invoerbeheer sui die invoere vanjaa r waar skynlik to t £250 miljoen gcreduseer word.

Hoewel Suid-Afrika ook aan 'n Die goud produksie kan oo1· reels. Oor 'n jaar sou devaluasie
dollartekort Iy, Is die enitlike uitbrei, indien die nodige arbeld 'n gocie wapen gewees bet.
problecm een van 'n tekort op beskikbaar word, anngesien Iner Dit hct te vroeg pl:ut<;gevind.
die totale betalingsbalans. In graad <-rts nou gemaal kan word Suid-Afrika moet eers leer om
19!8 het ons ongcveer £150 mil- en nog 'n wins !ewer. Op die minder weelderig tc !ewe, en
jocn sc goedere van Kanada en oomblik is die gemiddelde graad nie soos in 1947 bv. gcbeur hct,
die V.S.A. af ingevoer, £60 mil- 4 dwt. per ton erts gemaal. Dit byna sy hele nasionale inkome
joen se produkte vanaf ander kan gercduseer word tot 3 dwt .. te vnrtcer en op balans niks te
nie-sterlinggebicde en £142 mii- afhangcnde van die mate waar- spaar nic, en dan vir belcgjoen vanaf sterlinggebicdc. In in die lone gaan styg. Myn- ging slcgs van die buitelandsc
dicsselfde tydperk het slegs on- werkers cis reeds 'n 30% loons- kapitaal afhanklik tc wees nic.
geveer £25 miljoen aan Suid- verhoging.
Elke styging in Daar is beweer dat devalunsic
Afrikaanse goedere n a die dol- die prys van goud vergroot die die ckonomiese tcruggang wat
largebiede gegaan. \ Vat devalu- hoeveclheid rykdom wat ons uit daar waar te ncem was, gekeer
asie nou W t'l sal d oen, is om d ie die grond haal, elke loonsvcr- hct en moontlik nou stabilitelt
neig ing tot oorskakeling van hoging vermindcr daardie hoe- in die ekonomiese !ewe kan bcd ollar - na stE"rli nginvoerbronne, veelheid indicn produktiwiteit wcrkstcllig. Niemand begl.'er 'n
wut reeds d t>ur invoerbeheer be- nie in dieselfde mate tocncem dl.'pt·essit• nie, maar in die gevul
WE>rkstellig is, verder t-o vel'- nie .
\'tlll Suid-Afrikn, met sy bcsonMinder Amcrikaanse
Bcnewens hierdie voordcle kan dert> ckonomiese op'>et, sal d ie
.,tE>rk.
motors sal nou gekoop word, ons ook verwng dat meer buite- eerst e fuse van 'n depressit•, in
aangesien hulle prysc met £150 landse kapitaal na S. A. sal vloei die vorm van ' n skoonmaak)lr otot £200 sal styg. Mnsjinerie <'n dit wil dus voorkom of de- ~s, n ic sond er sy voordl.'le wt•es
sal, waar dlt moontlik is, Hewer
nie. · Dit klink na 'n baie rndiONBEGRYPLIK
in sterlinggcbiede gekoop word,
kalc standpunt, maar wannccr
aangesien dit nou b<'treklik
'n belcid van vcrmaning nic.
D EUR
ONS
EKO~O- slang
goedkoper word. 1\laar d ie vr aag
nie, mag dit die cnigste
~UESE
'U~DE\VEUKI<~R
Dit is daarom onbegryplik om aan te neem dat Engels- is, sal ons t otale invol' r \ ·erminmanicr wees om die bevolking
sprekendes sal aandring op die bysing van Brittanje se vl ag der indien daar sh•gs op detot nugterheid te dw:ng. En
en die sing van Brittanjc se volkslied by 'n geleentbeid valuasic stant gemaul< word, en
met die regtc staasbclt>id hoef
waar die nageslag van Boerc-helde dankbare bulde \\il bring invoerbehe1•r a fgeskur w ord? valuasie ons betalingsprobleem ons nooit 'n herhaling vnn die
knn
oplos,
indien
die
deffaaan mense wat bul taal, hul tradisics en geestelike erfeni~ Dit is te bl'twyf el. l mmer s a l sionerc beleid wat gcdurende soort depressie van 1930 - 33 tc
..ou ons mi nder dollar goedE>re
b<'lccf nie. Om stabilitt>it. te wil
met bul lewens verdedig bet teen Brittanje se aanslae.
die afgelopc 12 maandc gevolg
As daar Engclssprekendes is wat vandag ook beboefte invoer, snl die geldwnu rde daar - is, voortgcsit word. Devaluasie hnndllaaf net terwille van stnbivoel om hulde tc bring ann hierdie manne wat beroemd van in t erme van Suid-Afri- het self 'ry anti-dcflnsionere litt•it, ten~·J cbnr onewt•wlgtigaanse t't• n ie n oodwt>ndi g afllcde in die <'kon omie nnnwcsig
geraak bet juis weens bul verset teen Brittanje se verowe- kneem
n ie. En int U'<'iCn gnnn uitwerking.
is, !!al nie deug nie. Ons sou
ringsdade, dan is bulle welkom om dit te doen. !Uaar dan sterlinggoed ere ook duurdt>r WAT \ 'AX LEWE~~KOSTE? waarskynlik nie in hierdie
moet bulle ridderlik genoeg wees om die dinge t uis t e laat word n a m at e die pl'Ooduksie·
Devaluasit> is dus vera! 'n pcnarie beland het indien scdert
wat aanstoot kan gee aan die nagedagtenis van diegene wat koste van laasgcnocmde vt> r- middel
om die internasionale 19l7 die r cgtc fiskalc bcleid,
bulle wil buldig. Ons twyfel nie dat daar diesulkes onder h oog. Vee! sal natuurlik af- rckening in ordc tc bring. In nn.amlike drastiese verhoglngc in
die Engclssprekende gemeenskap is nie, en bulle is welkom. hang van wat met die Suid- 'n depre!lsie is dit ook 'n middel sekere belastings, gevolg is nic.
ekonomic gebeur om die binnelandse ckonomiesc
· ~[aar as <lie bedoeling is om te gaan ·deelneem net omdat Afrikannse
TEN K05'iTJo~ VAN BINJ.\'E<laar t eoretie'l ook 'n ,·erpligte by<lrae tot die oprigting van Indien voortgegaan word met !ewe te stimuleer, wat kan byLA~"'D
die monument uit die sak van <lit~ ,Engelssprekende belas- kredielbeheer en die koopkrag dra tot vcrmindering van werk- Ons kom dus tot die slot~om
t ing betaler" deur die staat geneem is, en die monument op ingekrimp word sodat defla- loosheid. 'n Matige verhoging dat die prohlt•t>m van die buitene1gmge bulle knn in pryse is dan 'n gcsonde vergrond van daardie bydrae ,dus ook ann ons behoort," dan sionere
laat geld, sal invoer vanself ver· skynscl. ::\Iaar Suid-Afrika Iy landse b(•talingsbalans dt•ur deis dit beter dat hierdie Engelse van die verrigtinge wegbly minder. lnflasie en ongunstJe;-e
valuasit> opg(•los mag word, maar
of desnoods weggehou word <leur simbole waarvan bulle op betalingsbalanse val gewoonlik aan ' n oorm nat van ind it>ns- ten kost(' van bal:ws in· d ie
neming e n ' n gl"brek a nn probinnelandse ekonomit•.
bul beurt nie hou nie, want dan is hul t eenwoordigbeid da a r saam.
duktiw itl•it, en almul verlang na
slegs ' n \'Oortsetting \·an die \·eroweringsdaad van hul
Ter verdcdiging van die Suid'n verluging in lewen skostE>.
N ET GOUD
vaders. Dan· wil bulle in dieselfde gees die Voortrekker- Die meeste hoop moot ge- D evnl uasie gee nan' d ie bimw- Afrikaansc optredc moet bygenasaat se h ulde gaan verower as wat bul Britse voon:aders vcstig word op die invloed van lnnd'!e produ sente ad disiont>lc voeg word dat vanwei' die druk
die Voortrekkers se r epublieke verower het.
devaluasie op ons uitvocre besk t"rming en vc>r wyder d ie tvat sulke sterk bclangcgroepe
Uitvoere van handelsware het in n ood saak om pr oduktiwitt>it tc soos die goudmyn- en die Iand1948
£135 miljocn bedra. Vau verhoog. Lewenskoste gann vt•r- boubcdryf sou uitgeocfcn het.
NOG STKI.;DS GEBIND
jaar sal dit waarskynlik c!fens h oog h ocwel d it nit' moontlilt dit onmoontlik sou gewees het
om die ou pariteit van die S.A.
minder wees. D it is te bctw,Yfel is om te se m et h oeveel nir.
£ te handhaaf, terwyl die andl'r
Die Engelssprekendc met bcgrip sal dus die fees bywoon of ons deur mi<ldel van deT E \ ' ROEG GEKOJ(
lede van die sterlinggcbied tevaluusie
m
et>r
<lolla
r
s
11'!
vanin 'n gees vnn pieteit nl sou by nie met alles saamstem nie,
Die gunstige gcvolge van d ;e same met andcr swakvalutnnet soos die Afrikaner in Engeland 'n kroningsplegtigheid tcvor e m et S.A. handelsware beleid van disinflasie in die af- lande gcdevaluecr hct.
sal bywoon met vcrskuldigdc eerbied vir Britse sentiment. gan n verdien. E n a.'lnge.,ie n ons gelope tyd word teeng<'wcrk
pryw nie sal ''t'rlaag v·ir daar- deur die jongste monetere mnatBy so 'n gcleentheid sal diesclfde Afrikaner wat uit 'n di
(vervolg op bls. 5 kol. 4)
e Jande wat saam m et on s gebioskoop in die Unie stap as protes teen die speel van God dt>vnlueer h t>t ni(', k a n on~-o ool. ,
Save the King, sy ontblote hoof in aile hoflikheid buig vir nie ver wag om m eer nar• bulle
dieselfdc volkslied.
te verkoop n il'.
In hierdie lig bcskou, word dit onvcrklaarbaar waarom
Die voordele wnt dic manidie komitee besluit het dat geen volkslicd by die inwyding pulering va n on s gl"ldeenheid
gesing sal word nie. Is die Afrikaner da n nog so gebin<l ons dus k a n besorg, beru.. d ub
deur Britse bande dat by op sy grootste fees nie eers die byn a geh t>el c n al by dil' m ees
iJIF" A ANDAG JUEDE-AFIUK A., "ERS!
akkoorde van sy spontaan aam·aarde ,·olkslied kan uitstoot belangrike l'nkele ite m op on~
O.B.-dag-funksie word gehou SATERDAG, 8 OKTOBER,
oor sy eie vlaktes nie? 1\fot>t by die grootste buldiging va n betalingsbnla ns, naa mlik gou din die D orpsaal, D espat<'h , vanaf dil' oggl.'nd
sy \'Oorgeslag die Afrikanervolk met gesnoer<le mood staan· uitvoer. Die jaarlikse produksie
£100 miljoen. 'n Produksie
11-uu r tot d ie nand 11-u ur .
net omdat ,die ander seksie" dalk sal aand ring op huldiging was
van 'n ooreenkomstige lH milvan bul oor...ese l<oning by die buhligingsfees , ·an die joen fyn ons goud sal van nou
Voort rekkers?
af £144 miljoen <Britse en S.A
As H oofspreker sal optrce PROF. DIRK VAN ROOY, wat
En as die <luisende Afrika ners by die oopgaan van die £'e en 'n gelykwaardige verdie aand sal praat.
deure spontaan sou aanhef: ,Soos ons vadere ver t rou bet , hoging in tcrme vau ander geleer ook ons \ertrou, o Heer," sal dit da n beskou word a s devalueerde geldeenh<'dc) word
in stryd met die ,waardigheid" wat die volk opgeroep is wees. Met dieselfde goud kan
Ons roep al die omliggende kommando's asook aile
ons nou £44 miljoen meer
om ,enduit" te handhaaf ?
Republikeine om saam met ons te kom feesvier en te kom
stol'rlinggoeder
e
koop.
In
die
Ons moet erkcn: dit is 'n eienaardige , volksfees" waa r
Iuister na 'n ware groot Republikcin.
kry
ons
na
tuurlik
nit>
V.S.A.
geen vollrslied gcsing mag word nie. Geen volk in die
'•
hierdie voordeel n it>. Sy prys
wer eld sal so iets d uld nil', en geen volk in die wereld sal
bly n og maar 35 dollar per fyn
dit van ander volk verg nie. Dit kan inderda ad net 'n on s• (hoewel die ooreenst emKom !IlCker en eet lt>kker b ot'r kos, br anh·ll"is, ens., en k om
, seksie" wees wat hom !mike eise kan a a nmatig, en 'n men de S.A.-prys nou £12/10/speel saam die ou lekker boerespeletjies.
lamsak-volk wat dit toestaan.
word In plaas van £8/12/6.• li;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;!l
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AS DIE OPPOSISIE NOU
WERKLOOS RAAK WIE
KRY DIE £2,000?

BLADSY VYF

KONGRE.S RE.PUDIE.E.R
AFGE.VAARDIGDE
SE. TAAL

Die Kaaplandse H.N.P.-kongres bet \'erlede week 'n
mosie sonder teenstem aangeneem waarin 'n afge,·aardigde
oor die vinger s getik is omdat hy kwetsende taal teenoor
In sy tocspraak voor sy kongres het dr. Malan dit verlede week o.a. die Kleurlinggemeenskap gebesig het deur te praat van
gehad oor die opsw.-ping van rassege\'Oel dcm· die opposisie.
,Rasse· , Hotnots, Hotnotsmeide en Hotnotskolleges."

samewerking is iets wat op natuurlike wy!>le moet plaasvind.
Daar moet
tussen die twee blanke rasse gemeenskaplike grond wees. Dit is daar ten
opsigte van die heleid van apartheid. Dit is daar ten opsigte van 'n moont·
like hobing met die Kommunisme. · In hiN·die opsig het die Nasionale
Party die twee rabse nuder aan mekaat· gehl"ing.
,.Maar die gevolg was dat die skrik oor die Nasionale Party s.- oppo·
nente gekom •bet, want as hulle ·die stem van die EngelssprekendE>s ver·
loor, is bulle gedaan. N'ou maak hulle die Engelssprekendes hang en
sweep bulle O}> teen die Afrikaanssprekendes en die Nasionale Party.
,Daat· was geweldige proteste oor die burgerskapwet. Ek is daarvun
oortuig dut die Nasionale Party !oiC opponente met die grootskaalst> invoer
van immigmnte 'n partypolitieke doel gehad bet," aldus dr. Malan.
Aun die waarheid van dr.
J\.fulnn se stellings en aanklagto · 1;al min objektiewe mense
kan twyft.'l. As daar een ding
is wat mens vandag nie kan
vorstaan nie, is dit waarom
daar sovecl partypolitieke twis
is oor dinge waaroor alma! fundamentecl saamstem. Tot so
'n mate is daar ooreenstemming
dat dit eintlik die grootste inspanning van dio ,.opposisie"
kos om die Engelssprekendcs
van die nasionaalgesindes wcg
tc hou. Die vraag kom dan
vanself op: waarom moet daar
soveel opsweping €111 bitterheid
wees? Dr. Malan se antwoord
val binne die kader van die
partypolitiek.
Die opponente
van die Nasionale Party vrocs
dat bulle die stemme van
Engelssprckendes sal verloor
en dan is dit met bulle gcdaan.
l\let ander woorde, danr sal nil'
ineer 'n ,opposisie'' kan wPe!'l
as die Engelssprekt'ndes stem
soos bulle voel nie, en dr. ;\l:1lan
se king hou 'n verwyt in omdat
bulle die ,opposisie" wit bnnd-

baat.

.

DIE WORTEL

'

Nou dec! ons hceltcmal dr.
Malan se gramskap oor die onverantwoordclike en onnasionale opswepin,g van dlo ,opposisie". J\.laar mt>ns moet die wortel van die kwaad bloot le en
nie net diP takke snoei nie.
Daarom stel on!'! die vraag:
· Maar as die ,opposisie" nie
meer stt>mme kry nie en dus
ophou om te bestaan, waar
sal on<; dan 'n ,,nmptelike opposisie" vuntlaun kry om uitvoering tl' gee aan die vereiste'! van die purlementarismeY
Dnar word tot so 'n mate
voorsiening gt>maak vir die bestaan vun 'n ,opposisie" dat
opposisit•'lkup selfs ,amptelik"
erlum wortl en dat ,'n opposisieleier" Hc>lrs 'n buitengewone salaris ontvung wat dubbel die
van 'n gc-wone lid is. 'n ,Opposi!lie" i'> det>l van parlementere
reg-Pring.

Stadsraad Se
Regering Moet
Belofte Nakom
,Die buidige regering bet, toe
by in opposisie was, belowe om
10 Oktober tot vakansie<lag te
verklaar, en as hy dit nou nie
wil doen nie, is die stadsraad
nie bereid om dit weer te erken
nie", bet onderburgemeeHter w.
H. Rohm verlede week ges~ toe
die stadsraad van Goodwood besluit bet om vanjaar weer soos
in die verlede Krugt'rdag as
vakansie te erken.
Die besluit van die stadsraad
lui ten slotte dat die stadsraad
die dag van aanstaando jaar af
nie as vakansiedag sal waarneem nie, tensy die regering dit
tot vakansieda,g vcrklaar.

IN ENGELA'!'.'D

In Engcland word die parlementere ,.ewcwig" gevind in
die besttaan van 'n werkende
en besittendo klas. Die een
party bepleit die belange van
die kapitaliste en die ander van
die werkers. Op dio manier besit elkecn sy eie reservaat stemvee. Net ~oos bier neem die
een party ook sy toevlug tot
immigrasie wanueer by bang
wortl dat sy stem-reservaat kan
opdroog. As die eie werkers
'n bietjie dislojanl word teenoor die heersende party, word
arbeiders met 'n linkse ngtergrond vanuit Europa ingevoer
tot groot ontsteltenis van bonderd persent-Britte, soos voorht>en in Die O.B. berig.
HIER Ollo~IOONTLIK
In Suid-Afrika kan hierdie
verdeling nie plaasvind nie omdat soos die Arbeidersparty 'n
tyd gelede ewe openhartig erken het, die oorgrote mcerdcrheid van die ,arbcidende klas"
nie-blankes is en dus nicstemgcregtigdes. 'n Party wat
bier sy wortels wil laat afskiet
op die ,arbeidendt'l bevolking"
het geen hoop om ooit iets meer
as 'n ,opposisie te wecs nie, en
dit is nie volgeno; die wit ,·an
die parlementt're o;tel'!E'l nie.
Die
,opposisie"
moet
ook
'n ,alternatiewe regering" w~>es,
soos
Die
Burger
'n
tyd
gelede beklemtoon bet. En om
'n ,alternatiewo rc,gcring" te
wees, moet die opposisie-party
genoeg stcmme agter hom kan
mobiliseer vir 'n stembusmcc•rderheid. Daarom teer 'n SuidAfrikaanse ,alternatiewe regering" (of ,opposisie") nie op
arbeiders- of kapitaliste •n die
eerste instansie nie, maar op
die vrugbart' akker van taalverskille.
Die bevolkingsgctalle
van die kiesors is naamlik min
of meer gelyk verdeel tussen
die twcc taalgrocpe - 'n ideale
tocstand vir die werkinge van
die parlemcntarisme. Net 'n
bietjie van dit en 'n bietjie van
dat daarby - in die huidige geval 'n ,.rcpublikcinsc klousule"
in die V.P.-konstitusie! - en
die ,.alternatiewe regering" verloor sy ,alternatiefheid" soos 'n
rysmiror sy vlerke, dit wil s~ hy
rcgeer weer.
KA..V NIE \\'ERK NIE

Kom daar nou 'n tyd dat
die twee be,·olkingsgroepe nader ann mekaar begin staan,
spel <lit onheil vir die ,oppos isie" en sodoende vir die
parlementere werking.
Dit is dan dat daar ,'n
skrik oor die opponente" "·an
die regeringsparty kom en die
propaganda vorm en inhoud
nanneem wat die volk ann sy
bestaan laat wan hoop.
Maar die ,opposisie" - wie
by ook a! is-moet sy sout
(of sy £2,000) verdien. Hy
moet ook maar soos nile
menslike wesens getrou bevind word in die uitoefening
van sy roepi ng, en as die be-

loning boonop nog die groenkussings is, watter ,opposisie"
sal dan nie u itblink in ywer
nieY
Laat ons Hewer feite in die
oe staar: Rassc-samewerking is
iets wat op natuurlike wyse
moet plaasvind, maar vandag
word dit op kun~matige wyse
verydel • So ster k is die natuu rlike oorwegings tot eenwor din g
dat 'n opposisieparty bemel en
aarde moet beweeg om die verdeeldheid te bestendig. \Vaarom dan nie ' n politieke stelsel
invoer wnt opposisieskap oorbodig maak, terwyl dit in elk
ge\'al vandag geen ander taak
meer bet as om die geskieden is
te vertruag nie?

Die voorstel is deur mnr. Jim
Bekker, voorsitter van die
Jeugbond, ingedien en deur
mnr. P. W. Botha, L.V., gesekondeer en lui:
,Die kongres betreur die
ongelukkige uitlatings van 'n
afgevaardigde toe by na die
Kleurlinggememskap verwys
het in terme wat vir minagtende betekenis vatbaar is.
Die
kongres
vereenscJwig
hom nie met taal wat vir een
bevolkingsdeel kwetsend mag
wees ni~"
Hierdie vars lug wat oor die
H.N.P.-kongres gewaai het, sal
in wye kringe verwelkom word,
en dit is veral verblydend dat
die- aksie uitgegaan het van
jongere verteenwoordigers op
die kongrcs. Dit getuig van 'n
verantwoordelikheidsbesef
by
die jeug wat tred hou met nuwe
ontwikkelinge waarvoor ons
volk te staan kom. Apartheid
wat toegt'pa'> word in 'n atmosfeer van welw illen dheid kan

I

Soos Ons Lesersj
Dit Sien

BANG OM ONS EIE
VOLKSLIED TE SING

baie goed doeu, apartheid wat
toegepas word in 'n atmosfeer
van kwaadwilligheid kan sy
nut Vt>rloor deur die skade wat
dit veroorsaak, maar aanstootlike praatjies oor aparth eid bet
sells nie eeus 'n bietjie nut om
op te weeg teen die skade wat
dit \erwek nie.

MINISTER WIL
PRODUKSIE
AANMOEDIG
J\.l nr. B. J. Schoeman, Minister van Arbeid, h('t verlede
week op die Kaaplandse )(ongres
van die H.N.P. gt>s6 dat by
voornemens is om 'n konft>r('nsie met aile vakbon<le te hou
in verband mt>t dit> in'!telliug
van bonusse om produksie ann
te moedig. Hy ht>t dnaraa n
toegevoeg dat 'n hPie paar nywerbede so 'n stelsel reeds aanvaar bet met baie goeie gevolg.
Indien die Minister die vakbonde kan oorreed om so 'n
stelsel te aanvaar, sal hy SuidAfrika on die werkers self 'n
baie groot dicns bewys. Verhoogde produksie en arbeidsvlyt is die enigste middel tot
groter voorspoed
en dus ook
'n kragtiger afwoor teen die
kommunisme.

,1\linderwaardigbeidskomplek•;" nie." <Maar dit Iyk eerder of
J\.liddelburg, Tvl., skryf:
ons wil se: ,Ons verag jou vlag
Volgens koerante, het die en volkslied, dus om jou nie .,... A.dverteerders hou
Monument - inwydingskomitee aanstoot te gee nie sal ons ook
besluit dat met die onthulling nie ons vlag en volkslied gedaar van dat u melvan die Voortrekkermonument bruik nie).
ding moet maak
geen vlag sal wapper nic, en ook Vir wie is die besluitnemers
geen volkslied gesing sal word bang? Of is die hele ding bevan hul advertensluit net met die oog op moontnie.
Ek dink hierdie besluit gaan like kruisies van die ,andcr
sie in , Die O .B."
die Afrikanervolk op hulle seksie" met volgende eleksie?
Neewat, meneer, die van om
agterpote kry. Juis die twec
vernaamste simbole van die volk wat nie wegbly van die ontse stryd, se strewe en bcstaan hulling af nie, sal gaan met vermoet nou skielik gc-ignoreer- deelde gevoelens en bitterhcid
nee, verloen en vernedcr- word, in hulle harte, en dit net om
Velskoene!
deur dit nie erkenning te gee hierdie soort van ding wat sonby so 'n groot, historicse ge- der moeite vermy kon geword
het.
beurtenis nie.
Mens vra jou self af: waarom
nie die Boerevlag hys en waarom
nie die Boere-volkslied sing by
(vervolg van bls. 4 kol. 5)
so 'n groot Boere-fecs nie? Het
Ten sl ot te kan opgemerk word
ons dan noua so diep gedaal en
so lamsakkig geword dat ons nie dat die V.S.A. nie onwaarskynlik
eers ons eie vlag wil laat wapper nie binne die volgende twnalf
en ons eie volkslicd sing nie·r maande d ie voorbeeld van Euro- Almnl m.,t rle.m ~enaal. Bruin of
wi t bo-lee:r met bloo sole soos af\Vat sit agter dnardie besluit? pa en S.A. gaan volg. Die lllll\· beeldlng . . . . . . . . . . . . 19/6.
drang
op
devalw1sie
van
die
B
noht of wit bo-leer met motorbnndNou word ges~: ,.Ons wil nie
oole sonder hakke . . . . . . 18/6.
die ander scksie seermaak nie." kant van Amerikaanse sake- Pryse posvry. Kontnnt met be~telllnl'
As die Engelsman of die koelie m anne sal a lgnan.de ~;trrker
'n fees vier, vra hulle ons ooit word namate die bes{('llings
of ons hullc viae of volksliedere wat b ulle uit die bu iteland ou tSENDING-WINI<EL
sal duld? Na alles, is die monu- vang, verminder, en werkloos- Ooedverwaeht, oor llforavla, K.P.
ment nie ons eic, honderd-en- heid in die V.S.A. toeneem.
tien pcrsent ons eie bloedgoed
nie?
Hockom moet ons dan
na. die ,ander seksie" kyk of
hulle nie sal seerkry nie?
Hoekom moet ons soos 'n brak
plat op ons pense voor die gevoclcns van die ,ander seksie"
Kan met trots
kruip? Die veroweraar het die
Boerevolk agtervolg, verdruk en
aanspraak maak
verwocs net waar hulle, die
Boercvolk, 'n tuiste gevind bet
dat sy kliente
en weer verder agtervolg en die
onbekendheid ingedryf en geonder die bes
druk, van Slagtersnek af dwarsoor Jopie Fourie tot by monugeklcde klasse tel.
mentkoppie, en noudat die Boer
sy oorwinning oor die hordes
van barbarc, oor getrotseerde gevare en oor sy baanbrekerswerk plegtig wil vier, nou moet
vir die ,ander seksie" gesll
word: ,Ons wil jou nie aanstoot
gee of seermaak deur ons vlag
te hys en ons volkslied te sing 1 •..;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
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H. STEINMANN

ADDERLEYSTRAAT 134
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rA.RIEP V1B GEKLASSil''lSEERDE ADVERTENSIES:
Holsboodellke K~nnlll&'ewtn~rs:
(Verlowing, huwellk, geboorte, aterfgeval, In memoriam, cetukwenslng,
ens.) 1d. per woord; minimum 2/ 6 per plallnr. Voorultbetaalbaar. VIr
herballngs 211 pat. afalag.
Hand~lsadvertenslt'8:

E erste plating, 2d. per woor<l. Vir herhallogs 25 pat. atsla-g.
I ntekenreld op .,Die O.B." <•·erskyn weekU~): 12/6 per jaar of 6/3 per
6 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenalegeld, bestelllnce, en tntekengeld
na. VOORSLAG (EDllS.) BPK., PosbWI lUl, Kaapatad.

Taak Van Bonn-Pol itici
Moeilikste Ter Wereld
(Van Ons Korrespondent in Duitsland)

GEBOORTE

MEDISYNE

DE GOEDE.- Aan Man en Marie
Verwyder die wortel van u kwa811
(geb. Van Nlekerk) •n frls 1eun op of alekte en berotel u regmatlge
erfenls OESONDHEID, ons besklk oor
dle 25ete September.
5/10/lB die mlddels en bebandel aUe slektee,
skryt, lnllgting gratla.-Boeregeneesmlddels, l 'osbus 4272, Jobannesborr.
A/1/9/49

BETREKHINGS

V~T

AOENTE DRJ:\'Ot;~D BE:SODIO:Peraone van goele lnbors en reputule
en 1treng sober vir neem van bestel·
line• In vryetyd vir goele gesonde
Afrii<Knseboeke, geraamde Voortrek·
kerprente ens.. en bestellinga te plaas
by Motor-eienaara en pla&Jiboere vir
apealale artlkela wat adverteerdera self
vervaardlg. Goele kommissie word be·
taal. U kan ook aandele ultneem v&n
LlO of £20 per persoon en eodoende
vir u ele ondernemlng werk. Skryf
dadellk
sonder
versulm
aan:
,,Ondememlng'', l 'osbus 1411, Ku.ap~tad
5/ 10/ 1
ALGElUEE.~

l\IARK AGENTE
J<amei'Me! Aandl\11'1
Stuur a\ u produkte aan U.

s.

Ue1Tt>leFoon
1063. As julie die dorp beaoek kom
geoela •n bletjie. Dlenswillg.
21{9/ TK
lln~tan, ~lark Ag~nte, Ultettball:t>.
rrafle~e adrt>s:
.,tnank S.A."

AANDAO!I 1\tOTOR-E lt:NAARS
PLAASBOt:Rt: AA."'DAO!!
Bel u moeillkbeld met u battery? Wll
1\IEUBELS
dlt nle krac hou of laal nte? Waarom so b&ie ponde aan nuwe batterye
\UXBELS.Beter meubels teen
apandeer, kry meer krag en dlens ult
Babawaent.!lea, atootu
ou
battery. Besondcrhede
van: bllllker pryse
J. F. STEMMt;T, Kloofhuls, Knysna. karretjies, drtewlete, lino!euma, tapyte,
Ceen
5/10/1 ena., ook altyd In voorra.ad.
Katalogus. Meld wa&rln u belangstel.
- \ ISSER-M t;tiBt:LS, Langstraat 291,
Kaapstad.
3/12/11
AA.'\'DAO!!
AA.~DAG!!
Qeagte
vrlende bet u lets om te verkoop
wat u selt vervaardlg? Hetay heunlng
of konfyt or wat ookal, kunewerk ens.
RADIO
ens. Dit kan vir u op gerlngo kommlssle-baala verkoop word mlts u •n
LOUW };N LOUW, dle Beroemde
mede Afrikaner met onc!ernemlng kan Radlo-tngenleura . Stasieweg, PAROW,
help deur £10 of £20 daarln te bel~. verkoop en heretel Radio's en Elektrlese
Skryf dadellk aan: .,Ondememtnr•, Toestelle. Oereglstreerde Elektrlsltellsl'osbus 1111, Kaapstad.
aannemers. Foon 9-SU:I
5/ 10/ 1

SOUT

TE KOOP
ALSATIAN·HO?o.'DJIE~ Ult kampfoen·
st81mboekouers. Kwanl en waakaaam.
Reuntjtca
£5/5/·,
teflea
£3/3/·. Zeeman, ltobertson.
TK/30/3

BEE!'ITE: Opreggeteelc!e Jerseybeeate
utt c!le beate bloed en melk-rekorda.
Koele en verse. - Zeeman, Robertaon.
1/12/TK
BEESTE:
Opregceteelde ongereglstreerde FrlestandbulletJiea, nege maande ouc!; Brakfonteln·Bottermyn-bloec!
Ult 8-10-geUlngkoele . Ook koele en
verse. Zeeman, Robertaon
1317/T. K.
BOERJIIEEL met ons bekende ateenmeule gemaal 2117 per 100 lbs.; geslfte
meel 24/9; wltbroodmeel 26/5; 28/1
algar 100 lbs. - Le-meel 26/ 6; Melk·
meel 2216;
Vark·vetmaakmeel 22/ 6
algar 150 Jbs. - Welcome Dover Kom·
bulaatowe met akoorateenpype: Orootte
7 - £6 5/-; Orootte SA £7 10/·.
Slult assebllef bankkommlssle In en
•tuur gebrulkte 1akke terug. K.M.B.
- l\llulon Store, Ellm, K.P.

sot·T

vir dadelike artewerlng In
goele sakke.
Bra-ndwagte, om 'n
eerlike bestaan te maak vra ek u
vriendellke ondersteunlng deur van my
sout te beatet.
Spe•tale Al 80.'- ;
Snceuwit No. 1 70/ -: Wit No. 2
601- per ton vrygelaal.
Soutwerke
tevredenheld
gewaarbor".
Adres:
Komdte. \lev. !\lartle Vt•ntcr, Possak
No. X4, Arbeldsloon, BloemConte.n.
19/ 1 'TK

PLUIMVEE
nte tseete

Firma om a PLUIMVEIC,
EIEB8 8ll aader PROD1JltTE aaa
W ltaU Ia:

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

llOR'CMAQ

(~'eMU

U.N)

N..-.

VERVOERDIENS

Vir algemene karweiwerk en
ook vervoer van mense tree in
verbinding met
van

Bybel- en O~s&nlfboek·om•lae
egte swartleer teen slegs 14/ 6 per stel
poevry. Resepleboek .. Wat eet ons
Vandag"? 3/- poavry. Stopto~stel vir
kouae ens. 8/ 6 poavry. Beste! vanaf
.J. k'. STE,ntt;T, Kloofhulo, KrQsna.
5/ 10/ 1

UONDE.-Kelple-teef, jaaroud. 30/·;
reuntjles ma.and oud 30/· stuk. K.m.b.,
gelewer Klein Brak.-J. de \'llllers,
Brandwacht, Mosaelbaai.
5 10/ 28

J. A. STRAUSS
Posbu• 64 - - Telefoon 9-8SM
PAROW

Landen Ontken
Verklaring Van
Dr. Malan

K&~merade aandag!
Hle1'11 \'arke Speenvarke.
Van dle allerbeste. Ek
verkoop bulle en vertrou op u steun.
Crootwlt en grootswart 5 tot 7 weke
42 - stuk. Orootwlt 5 weke 40! - stuk.
Y.O.S. Senn Oaks, ~atnl. Johann
l\l{)ller.
5/ 10/ 3

Dr. 1\'lalan bet verlede week
op die Paarl nan sy kongresgangers gese dat die Un iE'-regering die buwelik van Ser etse
Kbama met 'n blanke vrou afkeur, en dat die regering onWATTELPAJ.E
EN
SPARRE. Hoekpale 8 voet lank, 6 tot 8 dulm middellik 'n telegram nan die
bokant dlkte 2/ - atuk.
Britse regering gestuur b et
cewone pale 6 voet lank, 4 tot 8 wnarin by 1.y standpunt stel.
dulm bokant dlkte 9d. atuk.
Spanpaaltjlea 4 voet lank, 1'1!. tot 2'1!.
Dr. Malan se uitlating is die
dulm bokant dlkte £3 10/· per 1000
eerste inligting omtrent regemet baa.
Speslale atrlngstokke vir tabak 4 ¥.. ot ringsoptrede wat die volk kry.
5 voet Jengtea £2 15/- per 1000, met
Dit was reeds bekend dat die
bas.
Celewer Charleatov.'llstaale. Beste! van: Rhodesiese rcgering protes teen
L.S. Bnya, Ama,Juba, P.K. Charlestown.
Kontant met bestelllng.
31/8/TK die huwelik aangeteken bet teenoor Londen.
GESERTIFISEERDE
GROENTESAAD

Chantenlly-wortels 6/-; Detroit-beet
4/-; Blaarslaal 17/6; Spltskopkool 8/·
per pond, posvry. Verkry volledlll:e
pryslya van Premlen, P. K. Schoemanahoek, Oudtahoorn.
6--tTK

GRYS HARE
OR\'SHARE heratel, skllfers verwyder, baregroel bevorder, jongvoorkoma ver•eker. dlt waarborg GR\'~
HAAR\\0:\'DER, die jongste kun•m&~tlge wereldwonder haar- en kopvel
voedlngsmlddel u, akadelooa, kleuratofvry, 0/· per bottel reid met bestelllng.
Boert&'eneeamlddele,
l'osbus
U7Z.
.Johannesburg.
C/1/9/4.9

Gebuk onder die las van sy aan die ystergordyn grens, wat
instorting, beheer <leur botsen- ten skerpste bespied en b€dreig
word, van binne verval in ellende en vermink - so ongeveer
bet dio klokkegebeier geklink
wat die geboorte van die Duitse
k yk Duitsland vamlag na Bonn, federale republiek in Bonn inna die manne van wie b y hoop gelui het. Wie in Duitsland het
dat bulle die \'raagstukke sal in hierdie uur nio die hande in
aanpak wat in die Duitsland gebed saamgevou met die bede
sonder leiersk ap onopgelos sal dat die verantwoordelike manne
moet bly. Hierdie nalatens k ap tog bewus moet bly van die gc-wat OJ) Bonn geval bet is die vaar en die krag moet vind om
moe ilikste wat enige regeri.ng wysheid oor party-programme
nog ooit te doen m ee gebad bet. te laat seevier nie?
1\laar <lit nie a Ueen nie. Die
Bonn-beslissings wat daar BETEKENLOSE SLAGKRET~
gedoen of nagelaat word - &al
van uit die Russiese besettingsDat 67 persent van die DuitdeE'l van Duit&la nd weergalm se volk ten gunsto van 'n libeen uitdrukking 'ind in die Rus- rale ekonomiese beleid en daarsil'stl houding teenoor \\'es- mec vir die huidige regering geDuitsland en sy agterryers wat stem hot, kan die steeds opweldaurteenoor sal verrys.
lendc bedenkinge in die bulle'n Regering oor 'n land wat land teen 'n tocnemende Duitse
nasionalisme grootliks bevordw
en die swartgalliges enigsins
ontstcm, veral waar bierdie verkiesingsuitslag uit 'n land kom
wat met die grootste maatskaplike vraagstukke to kampe het
en deur die grootste volksverskuiwings ontwrig en verskeur
is. 1\laar in die buidige Duitsland is verslete strydkrete soos
Op 15 Oktober a.s. is dit die kapitalisme, sosiulisme of watverjaarda.g van 'n welbekonde ter isme ook al, van veel minfiguur in die distrik van Boshof, der betek enis as die noodvermnr. H.P.W. Meeding. As hy ge- ei~ote en werklikbeidsoorwegings
spaar bly sal Oom Hennie, soos wut toegespits is op di e allerby genoem word 80 jaar wees. noodsaaklikste beboeftes van
Op sy censame plaas .,Rosseau" die daaglikse s tryd om bestnan.
naby Dm.lesville is hy genood- \Vaar die nood en ellende van
saak om sy latere jare sonder miljoene mense ter sprake is
sy geliefde eggenote te slyt. Sy wat bulle nie meer laat verwas 'n mcj. A. Krause, 'n ander troos m et ideologiese slagkrete
welbekende familie in die dls- nie, word partyprogramme nie
trik en is hom meer as 10 jaar m eer deur wereldbeskouende
gelede deur die dood ontneem.
stellings en beginsels beinvloed
Sy onafhanklikheidsgees as
ou Republikein Jaat hom nic•
toe om by een van sy kinders
in te woon nie. Die jongste
seun Abraham, nog ongetroud,
egter, is die ou vader se motge(vervolg van bladsy 7, kolom 5)
sel en sorg.
As jong seun het hy uit die en aktiwiteit: kosbare ure word
distrik van Knysna na die Vry- bestee aan omvangryke organistaat gekom en het hy sy lewe sasiewerk; alles is reeds, o, so
alleen deur mocs ve,g en het op die keper en uur af gereel;
hy as jong man aangesluit by aan uiterlike ordenin,g en publidie
ou
burgerartillerie
op siteit hapC'r dit nie; maar oor
Bloemfontein waar hy onder die <liepere, geestelike betekenis
van die monument en die Trekmajoor Albrechts gedicn het.
Gcdurende die Twrede Vry- ker beers daar 'n doodse swye
heidsoorlog het hy hom op vcr- -nert!n'l nog e nige inspirere nskillende maniere onderskei as de tekens van grootskeepse ver'n dappere held. Eenmaal hct dieping na en besinning op die
sy vyande die vreugde gesmaak dieper e lewe n ie!
om hom gevange te neem en na
BOODSKAP
Bultfontein genoem om oor sy
lot te beslis. 'n Sekere Brown,
Maar het die uur dan nie ge'n bekende van hom, het die
offisier die volgende aangeraai: slaan vir ons om dieper te soek
.,Go:! mnr. Meeding 'n ordent- en te Juister as net hierdie
like kamer in die hotel en ek uiterlike nie? H et dit nie tyd
waarborg dat julie hom more geword dat die betekenis en
nog bier sal kry, maar sluit boodska.p van die Voortrek hom op, en ek twyfel of hy nog kers opnuut en m et gloed aan
in julie besit sal wees." Die die tienduisepde kinders in ons
ko:Jse was egter om hom op te skole gebring word nie? 18 dit
sluit, en voor die nag nog ver n ie nou dure plig van die kerk
gevorder hct, het by die wag om die hart va n die Boer evolk
voor sy sel ontwapen en was gevoelig en fyn op die godvrugt ige lewensbeskouing van daarhy op vrye voet.
Daar word nog baie dade van die voorgeslag in te stel nie?
dapperheid vortel, maar dit sal En b et die tyd nie aangebreek
so aangenaam wees as Oom dat die radio en die p ers, koeHennie sy belofte wil nakom rant en ty<lskrif die beteke nis
om sy Jewcnsgeskiedenis op pa- van die monument as simbool
en idenal van geestelike krag
pier te stel.
'n Wond in die been opgedoen in die lewe van 'n volk aan ons
in die gevcg by Stormberg, en sal openbaar nie?
wat nie dadclik aandag kon geBEARBEIDING NODIG
niet nie, is vandag nog oorsaak
van groot lyding.
Groot dinge kan gebeur in
Ten spyte van sy hoe ouderdom en swak gesondheid, vind hierdie dae - die helde van
'n mens hom vandag nog op die Groot Trek kan die volk by
sy ryperd agter die vee, op vernuwing lnspireer tot geloof
kuiertoggies en van jakkalsjag en geestelike daadkrag. Maar
bly hy nie weg nie. - <Inge- die wonder sal nie uit die bloue
bemel val nie - die volksiel
stuur) .

kwale 'uba.n! Operasies vermy en cesondheld herstel. de besettingsmagte, verskeurd
Waarom dan sal u Ianger ly! Skryr,
meld
besonderhede.
raadpleeg
Die in sy oostelike e n westelike
UOt'rtwrou, Bus 75:!9, Johannesburg. landsgebiede en m et ' n verbit(Nr. 2) 1/9/49 tertle jeug wat afsydig staan,
Sl~kte•

en

Met die konstituering van die DuitsE' Federale Republiek is 'n deel
van Duitsland weer aan die netwerk van die wereldpolitiek gekoppel
aan die stroom van 'n wereld wat, deur twee voltsterktes gehalveer, in
' n hlywende ontploffingsgevaar verkeer.

Dr. Malan se verklaring aan sy
kongres word egter deur die
Londen'ie r egering ontken. 'n
Segsman van die betrokke departement het in 'n persverklaring gese dat hy nle weet wat
dr. Malan met sy verklaring bedoel dat die Unie beswaar teen
die huwelik · gemaak het nie.
Die Britse regering is dronkgeslaan deur die verklaring, aldus
die segsman, wat daaraan toevoeg dat tensy daar groter opheldering kom die Britse regering geen verduideliking kan gee
nie.

BEJAARDE HELD
VOER EENSAME
BESTAAN

nie. Daar moet iets gedoen
word, daar moet bolp ,·erleen
word - dit is wat die Duitse
volk van Bonn verwag.
TWYFEL AAN BRUG
In die uitoefening van sy
moeilike maatskaplike plig sal
die regering van die Christelike Demokrate en Liberales nie
teen die arbeiderklas kan optree
nie, wat hulsolf in die tweede
sterkste party, die Sosiaal-demokratiese Party as opposisie georganiseer het. Die verkiesing
van dr. Arnold wat tot die linkervlouel van die Christelike
Demokrate behoort, tot voorsitter van die bondsraad, is 'n bewys daarvan. Aan die anderkant geld ook weer die moo!
meerderheid
waarmoe
dr.
Adenauer
(Christelik-Demokraat) tot bondskanselier verkies is. Die hoop en vertroue
wat die volk veGtig in sy president, prof. Theodor Heuss
(Vrye Demokraat) is beslis nie
misplaas nie. Of dit dr. Heuss
ondanks sy politieke bekwaamheid en sy versoenemde liberalisme sal geluk om die brug
tussen die twee groot partye
die regering en opposisie sto~ds weer op te rig en in
stand te hou, moet nog besien
word.
Waar die vraagstukke waarvoor die Duitse regering in
Bonn te staan kom reeds in
normale omstandighede slegs
met groot moeite beredder kon
word, daar vereis die toestand
waarin Duitsland hom in die
Jaar 1949 bevind, 'n besondcre
wyse Ieiding. Die Duitse volk
se bange vraag is of die manne
van Bonn vir hiel!'die taak1 opgewasse sal wees.

Blad Vreeskan alleen oopgaan vir daardie
heerlike inspirasie, 'n werklike
weergeboorte kan allecn plaasvind indien ons deeglik en genoegsaam na die onslgbare, die
geeste-like bearbei en voorberei
is.
Tot hierdie tere en verantwoordelike taak word die kerk
en die skool, die pers en die
radio, elke ware Afrikaner geroep. En al~en tangs hierdie
weg van besinning sal ons feesstemming in komende wekc
kan verdlep en oneindig ryker
word as die oppervlakklge, onbeduidcnde massa-stemming.

SKANDELIKE
BEDROG
Die fantastiese goudvonds wat
in Junie aangekondig is in verband met 'n monster van die
plaas Erfdeel in die Vrystaat
en wat aanleiding daartoe gegee het dat goudaandele 'n
paar dae lank die hoogte in
gesklet het, is volgens 'n aankondiging van die Minister van
Mynwese niks anders as 'n stuk
bedrog nie. Die monster se
goudlnhoud is op kunsmatige
wyse verhoog.
Die Minister het strenge
stappe belowe teen die persoon
of persone wat vir hierdie
skandaal verantwoordelik was
Skade ten bedrae van tiendulsende ponde is veroorsaak.
Die betrokke aandele bet tot
mecr as £2/10/- gestyg en daarna gcdaal tot minder as 10/.,.

I

_' OErE

DI E

EU
••••••

AMPTELIIE

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 5 OKTOBER 1949

ONS VERVOLGVERHML

SPORE VAN ,SWART SUID-AFRIKA"
deur F. DE LA R. HEN NING
DEEL

n

Ook In die Jaer van Gerrit
Maritz het die tydige boodskap
van die poortwag elke man en
vrou gewek.
Met angstige
harte word die oorlogskrcct uit
die kele va n tienduisende Soeloes
van ver en naby verneem. Is
daar nog iets te redde teen bierdie magtige menigtes? By die
laerpoort van Maritz storm die
Socloes reeds binne. Die wag
se Jewelose liggaam le daar op sy pos geval - vier doole
Soeloes le om hom heen. Moet
die sterkste man se arms nie
magteloos langs sy sye afsak
nie! Kan e·nige lets nog help?
Skreeuende en dansend met
oorverdowende getrommel van
kieries en assegaale op skildvelle sluit die menigtes in duisendtalle om die laer van Gerrit
M~ritz en borrel dit by die laerpoort blnne.
Twee-en-dertig
man saam met Maritz staan op
die voorpos van Blank SuidAfrika. Hulle veg met 'n ongekende moed en dappcrhcid
vir die behoud van hullc !ewe
en die van hulle liewe vrouens
en kinders. As hierdie vesting
val is alles verlore - a lles ver lore. Maar die manne wat
daar staan - sy aan sy - roem
nie op eie krag nie; ken bulle
swakheid ; ken ook hulle Skepper en weet \Vie bulle bystaan.
Hier klop troue harte saam.
Bloed bet tot bloed geroep. 'n
Band gesmee in die stryd; in
gebed en 'n krag in geloof. 'n
Volmaakte eenheid. Onkreukbaar sterk. Vuurstrale. saaicndc
dood en verwoesting spreek
daarvan. Onophoudellk val die
vyand met 'n laaste wanhoopskreet. Onophoudelik met
elke skoot twee of drie of vier
- dun die topers die vyandsmag.
Maar, hoe meer bulle val, hoc
meer bulle storm. Dit dreun
van asscgaaic teen die watente
aan en reen soms bo-oor tot
binne in die laer. Hulle is teen
die waens. Dit ruk en pluk
aan wicl en buik om deurgang
te vind. Die waens word selts
vir voete verskuif, maar die
skakels is stewig en die vesting sterk. ' n Tiental pak een
waentjie beet en trek dit dat
die houtwerk kraak. Maar net
vir ' n entjie sreep bulle dit tot
die kettings span. Die vesting
is sterk. Intussen sak hulle
daar by bulle tientalle inmekaar want onophoudelik blits
die gewere.
Om die vesting le die dodes
opgestapel.
Meer en mcer
word bygereken. 'n Huiwering
kom in die swarte drom. 'n
Vrees bevang hulle harte. 'n
Vrees vir die krag wat straal
uit die boesem van daardie onvernietigbarc eenheld die
manne en vroue van Gerrit
Maritz. Soos een man veg en
skict hul. In hulle huiwering
val die vyand nog. Die moed
van bulle aanval vcrswak by
die oomblik en as die voorstes
omdraai om tc vlug pak 'n verskriklike vrees die menigte
'n vrees vir die meerderwaardigheid van die witman - 'n
vrees vir die dood wat sy wapen saai - 'n vrees vir sy moed
wat hard is soos staal. En
daarmee verander hul dolle geskree van die van wreedaardigheid en moordlus na die van

BLADSY SEWE
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verskriklike vrees. Die menig- ~ die geweer. So na aan die hart
tes vlug!
van die blanke voorpos, so oor,Op julie perde en volg heersend, so oorweldigend die
my!" klink die moedige stem menigte van die vyand en koelvan Gerrit Maritz. Haastig wys bloedig .
hy twaalf man aan om saam
Maar doelbewus en kragtig
met hom die ander laers te hulp is die houe van die verdediging
te snel. Hulle storm op die en ve rnietigend. Enkcle in die
Iaertjie van Prinsloo en Botha geledere mag val, met sterker
af - maar geen pen kan be- verset en harder houc as gC'Volg.
skryf wat bulle oe aanskou, Totdat die aanval van die vygeen hart verstaan wat hulle and ver swak e n opnuut 'n vrees
gemoed deurleef op hierdie die menigtes pak. Weer vlug
oomblik, op hierdie pick nie.
bulle.
Maar die bloed wat gemeng
Te perd word bulle deur die
het van moeder en kind, vader trekkers agtervolg. Nog honen vriend, tussc-n die grassprie- derde kom op hierdie wyse om.
tjies op die grond, en die drup- Teen sononder word die perde
pel vir druppel wat nog deur ingehou. Voor bulle uit vlug
die skeure van die waentjies se die uitgeputte impi's van Dinbuikplanke op die grond tap, is gaan - die daders van die veronskuldig-reine Afrikanerbloed. lange van sy hart - 'n hart
Hier is afskuwelike w r eedaar- vervuil met verraderlike gedigheid in sy ergste g raad oor- dagtes van 'n barbaar. Agter
tref. Misdade teen menslike hulle! - die spore van daardie
liggame is nie t e bedink wat impl's. Die daders van die verhier nie gepleeg is nie: oopge- lange van daardie moordlustige
snyde liggame, h ofies van on- hart. Agtcr hulle le ,Weenen"
gebore babatjies teen die wa- waar honderdc dierbares nou in
wiele te pletter geslaan, getuig die dood swyg, maar wie se
daarvan.
swye die getuie sal wees van
,0, my God," roep Chari hierdie dade.
Celliers in sy bitter smart uit,
,sal die bloed van suigelinge
Die end.
dan nie gewreek word nie!"
H annie van der Merwe met
ses-en-twintig
en
Grietjie
Prinsloo met twee-en-twintig
assegaai-steke word later tussen die Iyke gevind.
Maar Maritz en sy manne
moes verder gaan. Waar geweerskote nog verneem word
daar is nog lewens te red. In
aller yl storm hulle op die laer
van die Van Rensburgs af, waar
agttien man feitlik weergaloos •
In die geskiedenis, 'n verdediging ophou met 'n ontoereikenOp 'n sametrekking van
de hoC'Veelheid ammun isie tot- Boerejeug-offisierc in die Paarl,
dat drie m a n van dieselfde verlede Saterdag, h et Hoofkomst aal, Marthinus Oosthuizen, mandant Paul Taljaard, StarAbram de Boer en J apie Naude hoof van die Boerejeug, bekend'n weg deur die vyan d oopskiet gemaak dat die Uniale organien meeor lood en kruit aan die sasie van die Boerejeug in die
Iaer besorg. Vier manne was toekoms as volg sal wees: Jeugreeds dood en andere gewond en leirs - professor D. J. van
geen merkbare verslapping ver- Rooy, Stafhoof H / komdt.
toon in die doelbewust e aanval Paul Taljaard, Bevelvoerende
van die vyand nie. Nog steeds Offisiere oor dogters - komdte.
reen die assegaaie oor die wa- Aletta
Cloete,
Bevelvo<:rend
tente; nog steeds word meer oor Transvaal se seuns manne gewond, totdat vriend en komdt. Ge rard va n Rooy, Bevyand die verskyning van Ger- velvoerend oor Kaapland se
rit Maritz met sy twaalf manne seuns - komdt. Callie le Roux,
digby die laer opmerk. Hulle Publisiteit komdt. Jan du
storm doelbewus op die Soeloes Toit.
af en saai dood en verwoesting
Boerejeug-offisiere wat geovoor bulle uit. 'n Oomblikkie
aarsel die vyand - maar die willig is om gedurende bulle
dodelike verderf vanuit twee vakansie op reis te gaan om orkante laat bulle spoedig besluit. ganisasiewerk vir die Boerejeug
te doen, kan hulle name aan
Weer vlug die vyand.
Boerejeug-hoofkwartler, Posbus
Maar bulle is nog nie ver3471, Kaapstad, stuur. Boereslaan nie. Terwyl die Trekkers
jeug-hoofkwartier sal die- reismet haas en spoed die oorgeonkoste dra.
blewe afdelings van die trekke
Sake In verband met die
bymekaar bring en in 'n laer
Boerejeug-laertrek by die Voorvorm, storm die Soeloes met
trekkermonument by die- end
hernuwe krag en wil die halfvan die jaar, is ook bespreek.
voltooide laervorm aan. H ulle
Offisicre sal binnekort hierdie
dring soms deur tot binne die besonderhede ontvang.
waens, klouter bo-oor en wcrp
Voor die byee nkoms het
dan bulle assegaaie met alle
krag na die wit verdedigers.
Op hierdie wyse word baie gedood en baie verwond, nogtans
is dit vir diegene wat nog Jeef
'n saak van !ewe en dood. Die
Ons wens hoofkommandant
vernietiging van barbarisme in Paul Taljaard, Stafhoof van die
hierdie land; die bestendiging Boerejeug, en sy eggenote hartvan veiligheid en vrede vir al- lik geluk met hulle huwelik.
ma! wat daarna verlang. Soms Ons vertrou dat ons nog lank
moet met vuis en hand geveg mnr. en mcv. Taljaard by ons
word, soms met die kolf van in die Boerejcug sal he.

BLAD VREES DAT
BOODSKAP DALK
ONTBREEK
Bekommemis oor die naag of die in wyding \'an die
Voortrek.k ermonument 'n d ieper betekenis sal h e as dle
gr oot sportbyeenkomste van die afgelope tyd, word uitgespreek deur Die Volksbla d in 'n hoofartikel oor die feesgeleentheid aan die einde van die jaar. Die blad vrees dat
daar te veel nadruk gele word op die uiterlike, terwyl die
diepere betekeois va n die boodskap van die Voortrekkers
oor die hoof gesien wor d.
Die blad verwys na die g root sportbyeenkomst e en
verklaar :
E n n ou blyk dit reeds m nande
voo ruit dat die massa-k omplek s
ten aan sien van die on t hulling
van die Voor tr ekkermonument
te P retoria ook n ie on tbreek
n ie. Weke lank al word die
\vereld intens bearbei deur koerant en tydskrif vir hierdie
groot volksgebeure. In deftige
swart letters kondig die pers
aan dat een fabriek alleen
veertigduisend paar velskoene
op die mark gaan stoot; daar
word 'n bloeiende handel In
rokmateriaal en Voortrekkerkappies gedryf; plekbespreking
op die treine is in volle gang;
boodskappers kom in gereedheid om uit die verste gewestes
die woord van seen na die feespunt in die noorde te dra; voorbereidende koorsang weerklink
de'llr ons dorpies en stede ; terwyl
eerbiedwaardige baarddraers 'n verlore eeu se deftigheid in herinnering terugroep.

En natuurlik is ons verheug
oor die goeie gesindheid en
gecsdrif wat onder aile volksdele in hoe vlamme oplaai C'Jl
die volk in bcgeesterlng die
oog na die noorde laat rig.
1\laar - n ie sonder kwellende
bedenkin g i'l ons feesstemming
nje; want, 'bek ommerd vra ons,
sal danrdie snm ekoms by die
m onument ' n diep er bet ek enis
a'! di e gewone sportbyeenkomste kTy? Sal daar deur die
skare op daar die g r oot dag 'n
dicpf'r trilling gaan as wat gebeur h f't by die oor winn in g van
die 8pringbokke in die toetswedstryde?
Die d if'p er e belewing. die
seenende deel kTy aan die ve rborge lewe van dle Boerevolk,
die weergeboorte van die Voor·
t r«-kkeridenle in die eie siel
sal dnar iet s van kom?

optrek om mekaar daar vir
enkele dae in rus en vrede te
verduur.

Dankie!

UITE R LIKE

Opvallend is hoe alles sover,
Ja, ons wereld is in rep en roer, getrou na die gees van die tyd,
en dit lyk of Boer en Brit, dui op uitcrlike belangstelling
vriend en vyand by die tiendui(vcrvolg op bls. 6 kol. 4)
sende na die gedenksteen sal

BOEREJEUG-NUUS:

Uniale Organisasie
Van Boerej eug
Verandering

HARTLIK GELUK

VERHEUG, MAAR

komdte. M. C. Hofmeyr van die
Paarl die offisiere onthaal.
Graag neem ons die geleentheid t e baat om haar vriendelik te bedank.

Die J eugleier hct met sy verjaardag soveel briewe en telegramme van gelukwensing van
aile oorde ontvang dat by probeor het, maar dit onmoontlik
vind, om op alma! apart te antwoord. Ook was die adresse
van die verskillende Boerejeugeenhede nie alma! tCir hand nie.
Daarom is hy vcrplig om ,Die
Boercjeug" se hulp in te roep.
Hartlik dank vir al die blyke
van belangstelling, bulle word
ten secrste op prys gestel. Ook
in die nuwe lewcnsjaar stel hy
sy dienste beskikbaar en hoop
hy om nog lank saam met die
Boereseuns en Boeredogters
jonk en ywerig werksaam te
bly.

VERJAARDAG- Gelukwensing
KETTING
Hierdie maats verjaar gedurende die volgende week. Ons
wens bulle van harte geluk.
OKTOBER
7 Francois Joubert, Paarl.
Betsie Pretorius, Dist. Rustenburg.
9 Gabriel van Wyk, Paarl.
Katharina Manning, Middelburg, Tv!.
10 Anna Burger, Brandvlei.
11 Beatrice Wiid, Stellenbosch.
Susanna v. d. Merwe, Paarl.
12 Petro van der Westhuizen,
P aarl.
Eben Schellink, Malmesbury.
Daniel le Roux, Goudini.
Sarellena Maree, Stellenbosch.
Andries Siebrits, Franschhoek.
Johan du Toit, Koedoeskop.
14 Michael Bierman, Frankfort.
Gerhardus van der Westhuizen, Vryburg.
Rebellina Petzer, Stutterhelm.
Mattie Steyn, Upington.
Grieta Pretorius, Dist. Rustenburg.

Op 1 Oktober tree ons Stathoof,
Jeug-hoofkommandant
Paul Taljaard, in die huwelik.
Sy bruid is m ej. Marie Gersbach
van Vente rsdorp. Langs bierdie weg wil ek die gelukkige
paartjie namens die Boerejeug
van harte gelukwens.
Die
Boerejeug beskou die gebeurtenls as 'n vorsterking van hul
geledere en verwelkom mev.
Taljaard in hul midde. Sy sal
uitvind dat die Boerejeug kwaai
eise s tel. Hiervoor het Hoofl<Omdt. Paul die aanleiding verskaf, hy het ons bederwe. In
belang van ons Organisasie was
gcen taak nog ooit vir hom te
groot, geon offer te swaar nie.
Getrou op sy pos, stip noukeurig in sy werk, a ltyd besielend
deur sy verhewe idealisme.. Sy
vroutjie sal uitvlnd - as sy dit
nie reeds gcdoen het nie - net
soos die Boerejeug Jankal vasgestel het, dat sy moeilik sonder
hom sal kan klaarkom. By
hierdie gelecntho:d bring ons
aan J eug-hoofkomdt. Paul Taljaard ons dankbare hulde en
spreek die hoop uit dat hy en
mev. Taljaard altyd in die
noustc
betrokking
tot die
Boerejeug sal bly verkeer. Alles
van die beste.
D. J. VAN ROOY,
Jeugleier.

BLADSY AGT
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Dr. Malan Kla
Oor Misbruik
Van Pers
In sy toespraak op die Paarl voor sy partykongres bet
dr. ~lalan 'n hele paar waarhede onderstreep e n dit is te
h OJ)C dat hierdie sake nie n et by praat gelaat sal word nie.
Eeu daarvau is die hooding van die };ngelse pers in die
land. Dr. ~lalan bet gese dat die buitelandse koerante vir
'n g root deel hul nuus van Suid-Afrikaanse persmanne kry.
In een groot koerant byvoorbeeld sit sowat hvintig redaksiel ede wat korrespondente vir oorsese blaaie is. Hierdie
blaaie publiseer artikels wat so on waar is dat dit nie in
Suid-Afrika geplaas sal word nie, aldus die Eerste ~linister.
llierdie artikels word dan weer deur die Suid-Afrikaanse
pers aangebaal om te b ewys in hoe ' n slegte lig die buiteland die Unie beskou!
,Die dag sal kom dat SuidAfrika sal moet do<'n wat twce
'\·an die mees demokraticse
Jande (Engf'land en Nederland)
gcdoen het: om grondige ondt>rsoek na tlie pers in te stel," aldus dr. 1\lalan.
Of daar met so 'n ondersoek
gewag moet word totdat veel
meer skade aangerig word aan
Suid-Afrika se .goeie naam, is
nie te hope nie. Maar dit is eie
aan die partypoliticlte manier
van doen om heelwat te praat
en weinig uit te voer, en selfs
wanneer iets aangepak word,
kom dit gewoonlik nie verder
as 'n ondersoekkommissie nie.
Dit het die ,mccs demokratiese" Engeland ook gcdoen. Die
resultant was da.t die Britse
pers hom gaan bani b et in die
verslag van die kommissie van
ondersoek en sp!erwit skoon gewas voor die volk gaan paradeer h et. Daardie deel van die
kommissieverslag wat kritiek
op <lie pers uitgespreek het, is
eenvoudig verswyg en vandag
kan die Britse regering met
veel minder publieke ondersteuning stappe teen die pers se
misbruike doen.
EE~SYDIGE PARTYPERS
En bier kan bygevoeg word

Engels Op
H.N .P .-Kongres
'n Paar Engelssprekendcs is
met groot ophef verlede week
op die H.N.P.-kongres in die
Paarl verwelkom, en een van
bulle, lt.-kol. Wynne, is verkies
tot lid van die hoofraad van
die party. Vir die ecrstc keer
in die geskiedcnis bet dr. Malan
op sy kongrcs 'n Engclse toespraak gehou.

Die Katolieke in !taW;, onder Ieiding van Luigi Gedda, is tans be!'ig
om die Kommuniste op hul eie terrein te heveg en het reeds groot sukscs
behaal. Hulle het begin deur 'n anti-kom~nunistiese werkersorganisasie te
stig om die arbeiders in die vakhonde te verlos van die hiel van die Kommunistiese ~akbond organisasie. Maar bulle het ook verder gegaan: As
die Kommuniste 'n betoging hou, dan hou die Katolieke 'n groter een; rig
die Kommuniste 'n eetplek op waar die l10nger kinders kos kan kry, rig
die Katolieke ' n heter een op; loods die Kommuniste 'n propagandaveldtog, dan stuur die Katolieke 'n doeltreffender een van stapel.
Die Katolicke bet in 6,000
Italiaanse dorpe die stryd teen
die Kommuniste aangegord en
daar word op landswye manier
georganisccr.
Elke dorp bet
Katolieke kringlciers en bcvelvoerders wat die bevele van bo
uitvoer in die poging om die
Kommuniste stap vir stap terug
tc druk dcur bulle op hul eie
terrcin te bevcg, aangesien dit
blyk dat wetgewing aileen nic
genocg is om Kommunisme uit
tc delg nie.

Sowjet-Doel

Die Wes-Duitse parlement bet opnuut ' n beroep op die
oonvinnaars gedoen om die aftakeling van fabrieke te beeindig. In sy antwoord op die debat bet dr. Adenauer, die
Kanselier, gese dat die Geallieerdes moet besef dat dit nie
blote propaganda aan bul kant is nie. ,Julie kan Duits land
aileen dan by Wes-EuroJ)a inlyf as julie die Duitse volk
oortuig dat dit julie oogmerk is."

'

· Hul E.ie Terrein·

dat wat Suid-Afrika betref, dit
nie net die opposisie-pcrs is
wat hom skuldig maak aan
misbruike nie. Dit is 'n eicmskap van vera! die partypolitieke pcrs waar die kocrantwese van die land hoofsaaklik
ingcdeel word in party-kampe.
Fo:tlik elke kocrant word opgerig en in stand gehou met
die docl om tc dien as mondDie stratceg a.gter die plan
stuk van die ecn of andcr party.
In daardie taak word die !of om die Kommunistc te fnuik is
van die eic party hcmelhoog 'n bruingebrande Katoliek met
verhef en die foute van die die naam van Gedda, en dit is
tecnparty op die bergtoppe uitgestal. Die volk kry te docm
met 'n verdraaiing van die
waarhcid en 'n skewe voorstelJing van sake van die dag wat
dit onmoontlik maak om 'n onbevooroordceldc oordeel daarop
Die Britse prokureurna te hou. Bclangrikc gebeurgeneranl,
s ir
Hartlt>y
tenisse of uitlatings van poliShawcross, het verlede
ticke persoonlikhede word deur
w"ek gese dat hy die verkoorante totaal verswyg wanS(I{ering k an gee dat
neer dit nie in die kraam van
Rusland nie op die oomdie eie party pas nie.
blik 'n oorlog met wapen11
begt>f'r nie. ,,Hy hoop om
sy doel van kommunistit>OPLOSSING
se oorheersing tc bert>ik
deur middel ''an politieke
ins;)'pt>ling en t>konomiese
Die oplossing vir hierdie toesabotnsie."
drag van tmke Je in die eerste
plnas in die likwidering van die>
pnrtypolitieke stelsel en die oorskak eling na 'n '\'Olksregering!;tf'lsel waar die uitgangspunt na hom wat die anti-kommunfssam ewerking sal wees en nie te vandag opsien as daar teen
urger-oorlog nie. lntussen kan die Kommuniste opgetree moet
die tocstand heelwat verlig word. Hy noem sy plan ,Plan
word deur die daarstclling van S". Hy bet begin deur 'n wer'n pers-bc.heerliggaam uit die kcrsorganisasie, die Vrye Fedeberoep self wat volgens 'n kode rasie van Italiaanse Arbcid, in
van wclvoeglikheid strenge toe- die lewc te roep wat moet dien
sig kan hou oor die pers - as teenwig vir die Kommunismin of meer op die grondslag tics-beheerde Konfcderasie van
van dio Mediese Raad, waar Arbeid. Aanvanklik bet by hom
oortreders van die mediese kode ten doc! gestel om die ledetal
tot verantwoordin.g geroep kan op 2,000,000 tc bring. Op die
word deur manne uit hul eie oomblik tel die ledetal reeds
1,000,000 en by bet aile hoop
bcroep.
dat as al die resultate ingekom
bet, die ledetal ver oor tweemiljoen sal wees.

Moet Nog Steeds
Protesteer Teen
Aftakeling

Die minister van arbeid, Anton Storch, bet tydens die debat
gese dat die regering 'n beroep
op Duitso arbcidskantore gedoen bet om nic de<!l tc neem
aan die verskaffing van wcrkers vir aftakelingsdoeleindes
nie. Hy hEJt ook opdrag gegee
dat worker&. wat die aftakclingsgroepc vcrlaat, vrygestcl
moct word van die vereiste
wagtydperk voordat bulle aan
workloosheidsbystand
gehelp
word.
Die Bundestag bet met 'n
oorweldigendc mcerderhaid besluit om Berlyn in die praktyk te behandel as die twaalfde
staat van die fedcrale republiek

Beveg Koinmuniste Op

en ook dat by later weer die
hoofstad moet word.
'n Eienaardigb eid vnn die
Bundt><>tag-bcsluit in verband
met aftakeling i!> die vrees Yan
die Duitser!! om beskuldig te
word van , nasionalism e". In
die bt>sluit word naamlik gewaar.,ku dat aftnkt>ling ,'n
nuwe nasionnlisme knn laat
ontstaan". Hierdie vrt>es h erinner aan die houding van die
leiers van dit> Boerevolk na sy
vt-rowerin g tot> bulle hulself ook
uit&'f'Sit b et om die veroweraar
te oortuig van hul gebrek ann
volksgevoel - 'n strt>we waaraan gent. Hertzog uiteindelik 'n
end gemank bet.

AKSIE
Maar propaganda aileen is
nic genocg om die Kommunistc
die nek in te slaan nie, en daarom word daar met tasbare dade
voor die dag gekom. Toe die
werkers by een fabriek onlangs
vra dat bulle betaal word vir
oortyd wat bulle werk, het die
baas dit sonder meer geweier.
Deur bcmiddeling van die antikommuniste bet by daarna ingcwillig om sy arbeiders vir
oortyd te betaal met die gevolg
dat cen kwart van die arbciders
in die fabriek sonder meer by
die anti-kommuinistiesc vakbond-bcweging aangesluit bet.
'n Nuwc veldtog word reeds
weer vir die lentc beplan, naamlik om werkloosheid die hoof te
bied. Maar die Kommuniste •is
nog bale ver van verslaan af
en dit sal nog baie meer inspanning verg om hul volgclinge te
verminder.

Rooi Lus Verdwyn

Geweldige
Leermag
Van Russe
Rusland bet meer as 15,000,000
man onder wapen en is nog
steeds besig om die gctal te vermeerder, lui 'n verslag van een
van die gesamentlike komitees
van die Amerikaanse Senaat.
Scdcrt 1948 bet Rusland sy
militerc begroting met 19 persent vermeerder. Hierdle verklaring is dcur die scnaat se
komitce insake buitclandse betrekkinge en gewapende dienste
in verband met president Truman sc program vir gewapende
hulp gedoen.
Die gcsamentlike komltee het
verklaar dat die Russlese troepe
in Duitsland van 70,000 na
100,000 vermeerder Is. Verder
het Rusland groter veiligheidsmaatreels tangs sy cie grens en
die grensc van sy onderhorige
Iande getref.
Hierdic beleid is, volgens die
verslag, 'n opsetlike bcleid en bet
nic tot stand gekom omdat Amerlka die lcwering van militOre
hulp aan Wes-Europa onderneem bet nie.

Die Minister van Vcrdediging
het nangekondig dat die rooi Ius
wat tydens die oorlog op die
Suid-Afrikaanse militlire uniform aangebring is as teken van
vrywillige diens buite die Uni,..
se grense afgeskaf sal word. In
die pick dnarvan sal die
woorde ,S.A " op die skouer
van die uniform vcrskyn. Genl. 1 ,.DIE O.B." word f(edrull. deur Pro
Ecclesla·Drull.kery Beperll., StelleoSmuts bet die voornemc beboe<:b, VIr die etenaars en uftgewera:
ween met 'n skerp aanval op die VOORSLAO (Edma.) Beperk, Groote
Kerkgebou
703,
Poabus
Hll,
regering.
Kerkpleln, Kaapat&d.

ORAL
Die Katoliekc aksie gaan uit
in elke dorp, elke fabriek en in
clke gemeenskap. Die agente
is alma! mense wat in strategiese posisies verkccr, soos onderwysers, advokate en werkers
in fabrieke.
Ten einde 'n houvas te kry
op die volk bet die Kommunistc
ectplekke begin oprig waar kos
goedkoop verskaf word. Hierdie dienste bet die Kntolieke organisasie v6r oortrt'f toe bulle
met hul eie eetplekke begin bet.
Ook bet bulle die kinders in
vaka.nsiekampe begin huisves
en verlede jaar b et meer as
1,000,000 kinders somerkampe
bygewoon.
Onlangs bet die anti-Kommuniste 'n groot betoging gehou.
Hicrvoor bet die Katolieke
aksie-ecnheid die luidsprekers,
die platform, die busse en al die
ander vervoergeriewc verskaf.
Tydens die vergadering is Kommuniste uitgenooi om sake soos
die veroordeling van kardinaal
Mindzenty goed te praat en met
Katolieke
te
argumenteer.
Daarby word Katolieke vroue
aangemoedig om hul Kommunistiese mans te bcarbei.

So lewe die 12 miljoen vlugteling-gesinne in 'n
groot deel van Duitsland . .. gesinne van professionele en eertyd~ welgestelde mense. Hulle
het ons hulp dringend nodig.

Help ons om te help !

D.A.H.A.
HOOPSTRAAT 1058, KAAPSTAD

