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Die destydse J>ro-Boere-koerant in Engeland, 1\lanchester Guardian, bet die vyftigjarige herdenking van die
'fl\·eede Vryheidsoorlog in herinnering gebring by wyse van
'n artikel uit die pen van ene A. J. P. Taylor, geskiedkundige van die Universiteit Oxford, wat as volg oor die
gebeure skryf nadat by erken dat geen oorlog ooit deur die
beskaafde wereld meer eenpariglik veroordeel is nie:
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Oorlog Tevergeefs Se Brit:
Het BQere Nie Beskaaf
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,Maar dit sal nie die latere
geskiedkundigo pas om bierteen
te reageer deur die Boere te
ldealiseer soos die pro-Boere
dit indertyd gedoen bet nie.
Hoewel die Bot>re geveg b et om
bul onafbanklikbeid te bebou,
wus bulle selfs meer bekommerd oor andl.'r en minder bewonderingswaardige dinge bul beleid ,·an rasse-uitsluiti ng,
bul aandeel in die goud-win'!te
l.'n bul tirannie oor die naturelle.
.,Na vyftig jaar is dit duidelik dat die oorwinning na die
slegste clemente aan albei kant
gegaan het. 1\lilner bet sy oorlog gekry sondcr om sy doel te

bereik; die Boere bet bul onafhanklikheid verloor sonder om
\'ir vooruitgang e n beskawing
gewen te word; eerlang sal die
Britse onderdaan in Suid-Afrika
weereens 'n uitlander wees soos
hy voor die Suid-Afrikaanse
oorlog was.
,Indien Milner die gevolge
van die oorwinning kon slen,
of Campbell Bannerman die
gevolge van Boere-selfbestuur,
sou bulle rede h~ om trots te
wees op hul handewerk?"
Hy sluit dan af deur te se dat
die pro-Boere in Engeland verkeerd was omtrent die Boere,
maar reg omtrent die oorlog.
' (Sien ons boofartike]).

As die regering nou sy beloftc aanstaaude jaar gaan nakom om 'n
herindeling van vakansiedae te laat plaasvind, sal dit die bekronin~ van
'n vyf-en·twintig-jarige partypolitieke prestasie wees.
Vit· 'n kwart eeu
lank word daar naamlik deur die een party na die ander gewor,..t.-1 om
hierdie sakie in orde te bring, en twee kommiesies van ondersoex bet in
die t yd tevergeefs gesweet om die nodige aanhevelin~s te doen.
Die
derde staan nou benoem te-word, volgens aankondiging deur min. T. E.
Donges.
Die Cape Times het reeds verklaar dat hierdie kommissie sy litte
sal moet roer as hy sy aanbevelings betyds vir wetgewing aanstaande jaar
wil inlewe r.
Om hierdie \'ertraging te
voorkom, wil ons aanbeveel dat
<lie kommissie van ondersoek
vooraf vasstel watter persentasie van die bevolking in staat
is om die name van die elf
openbare vakansiedae op te
noem. Die onkunde op hierdie
gebied sal die kom.missie en die
regering miskien oortuig van
die oorbodigheid van 'n kommissie van onder soek . Maar
parlementcre slakkegang sal
natuurllk nooit die guide geleentheid verby Iaat gaan om
hom .,langsaam te haas" vir die
voltooiing van so 'n .,Iewensbelangrike" taak as die herindeling van vakansiedae nie.

1940
1925

Die eerste kommlssle van
ondersoek het die Jig gesien in
1925 toe vyf parlementslede
hulle onledig gehou het met die
ondervraging van predikante,
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K.G. EN GADE

MAGTIGE DADE
,Een van die eerste
dinge wat <lie Verenigde
Party sal doen wanneer
hy weer aan bewind kom,
i-. om 10 Oktober tot 'n
vakansiedag te ' "erklaar,"
bet genl. Smuts verlede
week in Kaapsta<l by sy
aankoms
uit
Pretoria
ge!ll'.
Dit is merkwaardig hoe
daadkragtig 'n opposisieparty kan wee'! solank by
,.in die woestyn" is. Genl.
Smuts se party was byna
tien jaar lank ann bew ind, maar aan 10 Oktober is daar nooit gedink
nie, ondank!! die feit dat
sy opposisie h om knaend
daaraan h erinner h et. En
nou dat hierdie voormalige opposisie reeds twee
10 Oktobers nan bewind
was, bet die volk ook nog
nie meer a'! n et 'n belofte
ten opsigte van 10 Oktober nie.

Die Brandwagte van Bloemfontein het die K.G., dr. Hans
\'an Rensburg, en mev. Van
Rensburg uitgeaooi om op 7
November e.k., mev. Van Rensburg se verjaardag, die gaste
van
die
generaalskap
van
Bloemfontein te wees. Daar is
besluit om huile die aand om
6-uur op 'n gesellige braaivleis
in die ruim tuingronde van
komdte. A. Bontbuys se woning
in Vietoriaweg 97, Bloemfontein,
te onthaal.
Aile offisiere, brandwagte en
O.B.-vriende word hartlik uitgenooi om die funksic by te
woon.

Unie Betaal In
Dollars - Sowjet
In Veto's
Daar is 'n skcrtsende Engelse
gesegde dat hoc meer jy 'n
vrou, 'n hond on okkerneutboom
slaan, hoe bctcr is bulle. By
hierdie drie kan blykbaar ook
gevoeg word die naam van
Suld-Afrika. Sel!s Sowjet-Rusland met sy twintigmiljoen slawe en 'n tirannie waarteenoor
die woord diktatuur aile betekenis verloor, het nie soveel kritiek op en inmenging in sy
blnnelandse aangoleenthede tc
verduur gehad as wat SuldAfrika binne die V.V.O. ondervind bet nie. Maar van· die 59
Iande wat lid van die V.V.O. is,
is Suid-Afrika een van die agtien wat sy ledegeld vir die lopende jaar .ree~s ten vo~le betaal het. Dte me onaanstenlike
bedrag van £166,470 is in dolIars betaal - waaraan dio Unie
so 'n tekort het. Brittanje en
Pakistan is die enigste van die
ander Empirc-lande wat betaal
het. Rusland skuld nog ongeveer 'n miljoen pond - tensy,
natuurlik, die Kremlin meen
dat by dit in ,veto's" klaar betaal het.
·

Dit lyk of daar n et een
ding skort m et die parlem ente re konstitusie, en
een of ander vindingryke
demokraat kan dit miski en aanvul d eur \•as te
stel hoe om ' n opposisie
wat aan bewind kom,
opposisie te hou, of, indien
dit makliker is, hoe om ' n
regering wat in opposisie
kom, r egering te hou,
want dan kan die volk
magtige dade te wagte
wees.
Miskien kan die r egering - of die opposisie
wanneer by weer ragering word - 'n kommissie van ondersoek aanstel om hierdie parlementere gebrek te ondersoek;
'n oplosslng sal die aan s telling van baie ander
kommissies \ 'an ondersock oorbodig maak.

Dr. Adenauer, kanselier van
die Wes-Duitse republlok het
die nuwe Oos-Duitse republiek
beskryf as suiwer 'n satelliet vir
Rusland net soos Roemenie,
Bulgarye, Pole en TsjeggoSlowakye.
In hierdie verband sal lesers
ontbou dat dit Amerika, Engeland en Frankryk was wat
teen die einde van die oorlog
vrye teuels aan Rusland gegee
het om nie aileen eerste Berlyn
te beset nie, maar ook om sy
oostelike grense vorentoe te
skuiwe tot by die Elbe. 'n Nuwe
satelliet vir die Sowjct is een
.
van d1e wrange vrugte van
bierdle kortsigtige beleld.

I

Sedert 1940 is die saak weer
na vore gebring deur individuele parlementslede wat blykbaar gemeen het dat daar ruimte op die biblioteekrakke is vir
meer kommissie-verslae.
En
toe die Nasionale regering in
194.8 aan bewind gekom het, het
dr. Piet van Nierop die versoek
om 'n kommissie herhaal. Die
Minister van Binnelandse Sake,
dr. T. E. Donges, het belowe om
so 'n kommissie .,so gou doenllk" te benoem. Aan die begin
van bierdie jaar is by herinner
aan sy belofte en die Minister

het gcantwoord dat die kommissie .,so spoedig moontlik" sy
gewigtige verskyning sal maak.
In die afgelope weke bet min.
Donges die belofte \'an 'n kommissie herhaal en die Eerste
Minister het 'n plegtige onderneming ten opsigte van 10
Oktober gegee.
Die volk het du'! alii.' hoop dat
by minstens nou sy derde kommissie van .onde!"loek sal kry.

Nuwe Beweging
Aan Opkom
Teen Partye
In die Oostenr~kse algemene verkiesing bet die na.,ionali-.tiese ,Bond v!ul Onafhnnltlikes" mE't hul eerste dl.'elname ann 'n verkiesing, 16
setels uit 'n totaal van 165
verower. Die Bond bet al
sy kragtt' in die stryd gewl.'rp
ter ondt'r&teuning van oudNazi's. Dil.' Bond se opkoms
was uitsluitlik ten koste van
die twee koalisie-partye, die
Volksparty en Sosiali ...tieo;e
Party.
Die Kommuniste het 5 setels
gewen vergeleke met 4 in die
vorige verkiesing.

KAN HOEWE KRY AS HY
BEDANK U/T DIE O.B.
Lewe ons nog in die jare 19-t0-1912 ' Te oordeel na
die lotgevalle van 'n voormalige politieke gevangene, skyn
dit wei die geval te wees.
Hierdie man, van onbesproke
karakter, het onder die Smutsbewind in die tronk beland
weens sy ywer teen die Empireoorlog. Hy is tans genoodsaak
om vir sy vrou en gesin langs
nuwe wee brood te win. Hy
wil boer en het die Minister van
Lande persoonlik ges preek oor
die toekenning van 'n besproeiingshoewe staatsgrond (amptelik beter bekend as .,Kroongrond") onderkant die Loskopdam. Die Min. bet geen beswaar
gebad nie die applikant het oop
kaarte gespeel met die vonnis
wat hy uitgedien hct-en het
verklaar dat alles in orde sal
wees, maar alleenlik ep voorwaarde dat by eers uit die Ossewabrandwag bedank iets wat
hy nie bereid was om te doen
nie.
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ontwerp net daar en <lan nek
omgedraai is weens gebrek aan
tyd.
In 1936, tien jaar later, is 'n
tweede kommissie van ondersock aangestel om hierdie gewigtige saak vir die wetgewers
van die land te peil. Hierdie
keer het bulle geen getuienis
geneem nie, maar onder mekaar
gedebatteer oor die name en
datums vir die vakansiedae. Die
aanbevelings, wat heeltemal verskillend was van die vorige, is
uiteindelik ter tafel gele en op
staats k oste Iaat druk sonder
dat die parlement enige notisie
verder dnarvan geneem het.

amptenare,
werkgewers
en
werknemers. Hulle bet eindelik moeilikheid gekry met Meidag - die Kommunistc se vakansiedag, en toe na nog 'n
poging die volgende aanbeveling
gedoen: die eerste Maandag in
April as Van Riebeeek-dag; die
eerste Maandag i~ Mei as
Mei-dag, die cerstc Maandag
in
Junie,
Julie
en
Augustus
onderskeidelik
as
Unie-, Empire- en Lente-dag.
Daar is toe verder aanbeveel
dat Dingaansdag Voortrekkerdag moet wees.
VASGEBRI\1\"D
'n Wetsontwerp om uitvoering
te gee aan die aanbeveling is
ingedien en bet sklpbreuk geIoop op die vraag of Unie-dag
die eerste l'laandag in Junie
dan wel die laaste 1\laandag in
Mel moet wees. Die bespreking
is so lank gerek oor hierdle
Salomo's raalsel dat die wets-

Genl. Smuts Uit
Leer Ontslaan
Die Minister van Verdediging het genl. Smuts verlede
week skriftelik in kcnnis gestcl
dat hy onthef is as oppcrbevclhebber van die Suid-Afrikaanse
strydmagte in die veld. Hy word
nou op die Iys van afgetrede
offisiere geplaas met behoud
van die reg om sy uniform te
dra. Genl. Smuts, wat in 1941
die rang van veldmaarskalk in
die Britse leer as verjaardaggt'skcnk van die koning ontvang bet, sal hicrdie rang behou.

WIL STERFHUIS
VAN. PRESIDENT ·

TE>ruggekeer.:le
<ooldate, ja,
Engelssprekendes, ja, maar 'n
mede-Afrikaner wat alles in die
oorlogsjare op die altaar gE-11"
bet, ten enemale nee, solank by
Die F.A.K. hrt verlede Wf'ek
lid \'an die O.B. i<o. En dit is begin met 'n wldtog om fondseterloops nie mnr. J. G. Strydom vir die aankoop ,·an .diE' .. terfse grond nie, maar die van d:e huis van wyle Jlre ... Paul Kruger
staat.
in Switsnland. 'n Bedrag van
£10,000 word benodig \\at lngtl·
vorder moe.t wees voor tlie inwyding van die Voortr<•kkermonmnent.
'n Beroep op die publlek om
tot hierdie fonds by te drn is ook
Mnr. M. F. Smith, generaal (leur die Ecr~;te :\Iinlster, dr.
van die Ossewabrandwag in 1\lalan, by releentheid '\"411
Robertson, is uiters ernstig siek Kruger:Io.gvlering in JohannesIn die Volkshospitaal, Kaapstad, burg gedoen. Bydraes kan gewaa.r hy 'n ope-rasie ondergaan stuur word aan P osbus 8711,
het.
Jobannesburr.
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BLADSY TWEE
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Aile Soorte Heide Moet NOU AL SPRAKE
Op I 0 Okt. Gehuldig VAN VERTRAGING
Word Se Genl. Smuts
Die gevaar waarhcen die ve~·keerde benaming ,Heldedag" vir 10
Oktoher lei, word duidelik heklemtoon deur die uitlating van genl. Smuts
vedede wf'ek in Kaap~tad toe hy belowe bet om hierdie dug tot openbat·e
va1i:ansiedag te ~·erklaa1· to.Od1·a hy weer aan bewind kom. Genl. Smuts bet
gese:: ,Ee:1 van die ee r~-,te dinge wat die Verenigde Party sal doen as hy
wee1· aan bewind !wm, is om 10 Oktoher tot ' n openhan.. vakansiedag te
verklaar ter ere van die haie belde - · ongeag hul ras wut Suid-Afrika
gedien het."
In die vcrledc hct Die O.B.
daarop gcwys dat deur 10 Oktobcr ,.Heldcdag'' te noem, die
opening gelaat word om aUerlei soorte be-Ide op die dag te
buldig. Daar sal van Empirekant begin word om 'n Rhodes
en Jameson tc huldig op die
geboortedag van president Kruger, wat 'n bcspotting sal wees
van daardic groot Afrikaner.
Die proses sal voortgaan totdat
daar uiteindclik krieket- en
gbolf-helde gehuldig sal word
op die dag wannecr dio volk sy
vryheidshelde wil gedenk.
K ORTSIGTIG
Juis om hierdie moeilikhede

TE I{OOP
Velskoene!

AlmAI mel rlem r;enaal. nru·n M
wit bo-ltu m~ blou sole •oo• afbttldmll.' .. .
. . . • • ••• 19 /6.
Bruin of wit bo-lffr mtt motorbandIIOie 1ondtr bakke . • •
18 0.
l'l")'ae ~H)'. Kontant mtt lwtoltllinll.'

H. STEINMANN
SENDIN(l-\n~KEL

Oot-dvtrwa.r-ht.

oor .:l( oravl...

K. l'.

tt> ondermng bet die F.A.K.
twt•e jaar gelede ' n bt>ro('p op
dit• per~ en kultuurliggame gedoen om 10 Oktober as Krugerdag te herdenk, want aUeen so
~oal die karakter van die dng as
'n hutlenking van daartlie helde
wat vir 'n bepaalde idee in ons
volkstryd gestaan het, bewaar
bly. Dat 'n groot dee! van die

Afrikaan<,t'l per., gt>en geboor gegee bet ann hierdlf' oproep van
'n ge&agbt>bbl'ndt~ t>n verteenwoordigende Afrikaan!'te liggaam nie, sal uitt>indelik as 'n
baie kortsigtigo tluad van koppigbeid deur die vt>rloop van die
gt>skiedenis aangt•tekt'n word.
Dit is daurom te hope dat
wanneer die regering einde en
ten laasto besluit om hierdie
dag amptelik te erkcn, daar ook
die regte naam aan gcgee sal
word.

Nadat genl. Smuts in Kaapstad aangekondig bet dat by
hom gaan beywer \"ir die verklaring van 10 Oktober tot 'n
vakansiedag, bet ook die Eerste l\linister en Ieier van die
H.N.P. in Johannesburg die belofte gedoen dat daar aan~;taande jaar wetgewing ingedien sal word om die dag amptelik te erken. Dr. 1\lalan het daarop gewys dat baie stadsracle, ook die van Johannesburg, reeds geruime tyd al die
<lag erken.

Scdertdien het Die Burger in
'n boofartikel reeds bcdenkingc
geopper ten opsigtc van dio
moeilikhede wat die regering in
die w<'g mag le. Die bla(l wrklaar dat wetgewing nm bierdie aartl vertraag kan word
,omdut dit 'n sank is wnt eers
deeglik ondersoek sal mot•t
won!'' t'n aanbe,·elings ten opsigte van under vakansiedae se
venanging strydwekkentl kun
'' ees. ,Dit <iOU jammer wee'
as die erkenning van 10 Oktobt'r om bierdie retle of vertmag
of in die maalstroom van antlt•r
twi!'tte geslet•p sou word", verklaar die bind.
Intussen is ook aangckondig
dat die regcring voornemens is

'n

om
kommissie van ondersoek
te benocm wat die vcrskillende
belange in vorband met die heropstelling van 'n lys vakansiedae moct raadplc~.
PLIG 01'iTDUIK

BEROEMD en WELBEKEND
oor die 66 jaar vir
BESTE W AARDE
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KLAVIERE
VLEUELKLAVIERE
HUIS- EN KERKORRELS

sowel as aile
ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toebehore.
GRM1MOFONE, Plate, ens.
DRAADLOOSTOESTELLE
BLAD- en BOEK.l\IDSIEK in grootste verskeidenheid

Spesiale .Afdeling:
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WAPENS
PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYKERS, Weerglase
Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, ens.
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Nuwe afdeling vir
YSKASTE •
ELEKTRIESE STOWE
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R. MULLER CEiens.) BPK.
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dat die f'envoudige h erra ngskikking van ,·akansiedae so 'n
strydwekkencle maatreel kan
wees dat dit vertraging kan
mee-bring ann 'n regeringsdaad
wat reells etlike jare deur rnindere liggumc prukties uitgevoer
worll. Die vraag kom op waarom 'n Afrikaanse regering so
gevoelig moet wees vir Britse
sentiment dat hy weier om 10
Oktober n'i vnkansiedag te erken, terwyl ,·an Engelse kant
geen rekening gehou is met
Afrikaan'-e gevoelens toe 2<l
~lei as Empire Day erken is
nie.
Toe die huidige opposisie aan
bcwind gekom bet, is Afrikaansc sentiment met 'n ysterhiel
vertrap toe daar met 'n meerderheid van vccrtien oorlog verklaar is teen die Afrikaanse begeerte. \Vaarom 'n Afrikaanse
regering bang moet wecs om so
'n onbeduidende sakie soos vaknnsiedae aan te pak en deur
tc druk lyk vir die gewone burger onv€1rstaanbaar.
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Onlangs bet die Pretoria-Kommando 'n
funksie op Klipkoppies gehou. Die onverwagte verskyning
ONBEGRYPLIK
,·an die K.G. en mev. Van Rensburg was 'n baie groot
verrassing, en die Bofrcdogters het gewedywer wie die
Vir die gewone Afrikane-r is
eerste vir bulle ruikertjies kon aanbied.
dit onhegryplik om te ,·erneem
Ann Bocrewors, koffie, kocldranke, koek en poeding hct
dit nic ontbreek nie, en daar
het 'n baic gesellige atmosfl·er
gch<'crs.
As sprckers het opgetrce gcbiedsleier prof. H. M. van dt•r
\Vcsthuy!;en, die K.G. en oolt dr.
Eric Holm. Die K.G. sowel as
prot. Van dcr Westhuyscn se
rcdes was bcsielend, en die kerngcdagtc was dat die Geskied<'nis oor en oor bewys het dat
die oorwinnaars enkelinge was.
Die bekende stem wat ons
altyd gedurcnde die oorlogsjare van uit Zeesen gehoor het,

we•

As in aanmerking gcneem
word dat in die verledc reeds
twce sulke kommissi<'s aange~tcl was en verslac uitgebring
het waarvan niks t<'reg gekom
het nie, gee die nuwe bclofte
nie juis veol hoop nie. ' In 'n
parlementere demokrasie omiicil 'n rcgering vee! ccrder 'n
vraagstuk met bchulp van 'n
kommissie van ondcrsook as
om dit aan te pak. In die gewone loop van omstandigbedc
word daar baie vcrsigtig opgetree om tog ge~m aanstoot aan
'n moontlikc stem te gee nic.
Die beste is dus om so wcinig
moontlik tc doen, dan word die
geslaagde minste aanstoot gegee.

Amptenaar Se
Partypolitiek ,n
Gevaar
PRETORIA BOU FONDSDAG
Die gevaar van die partypolitiek vir die oplossing van die
naturellevraagstuk is verlede
week deur die aftredende Sekretaris van Naturellesakeo, dr.
W. G. Mears, beklemtoon by geleentheid van die opening van
die hoofraad van die Ciskei.
.~aturellesake sal nog jare
lank die middelpunt van die
partypolitieke stryd wecs", bet
by ges€>, ,en agter<log oor die
goeie trou van die blankes sal
te n gevolge danrvnn toeneem
e., die posisie van die hoof \"an
die departement onbenydenswaardig maak. Een van die
ge,·o!ge biervan is dat amptenare van die departement ook
deur die uaturellf' verdink word
sotlat ondernemings wat t~t
voordeel van die n aturelle
strck nie deur laasgcnoemdes
waardeer word nie.''

ske
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het weereens gcsc ,Goeienaand
Boere," maar met die verskil
dat ons dr. Holm in lewende
lywe op die vcrhoog sicn staan
het. Hy hct gewys op die donker nag waarin die wcreld gedompel is, maar ook van die
st<'rre in die duisternis, waarvan ons Volksbeweging een is.
Die flinke optredc van die
Bocrejeug met vlagpnrades het
mecr luister aan die funksie
vcrleen en dit was 'n jolige
klomp Boerejeug lcde wat tot
laat gesing en volkspelc gcdoen
het.
Ons dank aan komdte. Seymour wat aan die hoof van die
verrigtingc gestaan het en ook
nan elkcen wat gt>hclp hct om
niles so glad te laat vt'rloop.
<INGF.STUUR deur nig Martha>

Wll IMMIGRASIE
AANMOEDIG

'n Maatskappy wat hom ten
doc! stcl om immigrasie van
EuropesCI blnnkes met bcsonderc wctenskaplike tegnil'5e of
ander uitstaande bckwaambl•dc
na Suid-Afrika te bev?rder, ht't
Die Britse regering wat as
pas in Pr<'loria tot stand ge- Arbeidersparty jarelank sy volkom.
geling<' geleer het om ann te
Die maatskappy is onder die dring op so min werkurc as
naam M.E.J. CMaatskappy vir moontlik teen soveel betaling as
Europcs<' Immigrasie) as 'n moontlik, ondervind nou die
maatskappy sonder \\insbejag mot>ilikheid om sy stcmvee te
oorrccd om meer tc begin werk
gcregistrcer.
vir dieselfdc lone. Brittanjc se
Prof. H. 0. Monnig is voor- groot probleem le by sy prosittar van die dirck:;ie en mnr. duksie en produksiekoste. Die
E. C. G. Schwcikcrdt onder- lac produksic teen hoe lone het
voorsitter. Ander direkteure is sy uitvocrgoedcre se pryse so
mnr. M. Andrag, mnr. W. V<'rhoog dat dit nie, op die
Buhrmann, mnr. H. J. E. wcreldmark kan meeding teen
Freyer, mnr. A. aoheisen, mnr. ander Iande nie. Op die oomJ. S. Labuschagnc, L.V., adv. 0. blik is rcgeringslede besig om
Pirow, dr. E. Stahmer,' mnr. \V. die werkers te oorreed om meer
H. Andrag, mnr. D. E. Ellis, ure per WPCk te werk-die werkmnr. T. Harms, mnr. F. \V. weck in Brittanje is op qie oomKnacke, prof. A. L. Malan, L.V., blik net vyf dae.
mnr. J. :M. Rabie en prof. R. L.
Straszacker.

Moet Meer Werk
Hoor Arbeiders

Die maatskappy h<'t 'n kapitaalfonds gestig om geldclike
steun aan verdienstelikc immigrante te verleem. Besonderhede is by die sekretarls, mnr.
E . G. Blohm, Posbus 340, Pretoria, verkrygbaar.

e H ulle toot in on! blad
adverteer, het die
eerste aampraak op
ons geld!
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BLADSY DRIE

HOLLAND~E ENGELs'WORD SLAGTERSNEK-HELDE
NOG GEEN BEWYS
NOU GESUI WER'' 1
TEEN AFRII{AANS
''
•
Die dwarshalk van die Slagtersnek-galg sal
Die prot es van die Afrikaanse Akademie teen die afsk eping van Afrikaans op die aanstaande kongres van wetenskaplikes wat verteenwoordigend van die hele Afrika sal
wees, bet aanleiding daartoe gegee dat die Cape Times hom
'n sa rkastiese opmerking betreffende die vermoe van
Afrikaans om hom in tegniese terme uit t e druk laat ontval
bet.
,FRUIT"

Spoorslag tot die sarkasme
w as die k laarblyklike erkenning van Hollandse kant dat
Hollands nie geskik is vir
wetenskaplike besprekings nie.
H ierdie .,erkenning" is vervat
in die BRITISH Medical Journal wat tot hierdie GEVOLGTREKK ING kom na aanleiding
van wat in Holland kort gelede
plaasgevind het. In 1947 het die
H ollandse
medici
naamlik
Engels as medium gekies vir
'n reeks publikasies oor mediese
aangeleenthede. Hierdie voorbeeld is nou nagevolg deur
Hollandse dokters wat 'n tydskrif oor snykunde in Engels
laat verskyn.
Die British Medical Journal
merk in die verband op dat
die doe! met die Engelse uitgawe is om '•n internasionale
leserskring te kry. Bydrae in
Duits en Frans sal ook opgeneem word, maar Hollandse
bydraes sal in Engels vertaal
word.

EN , CAKE"

by die Voortre kkermonument te sien wees, is
NASION ALE.
verlede week aangekondig deur dr. J. Alhet·t
Coetzee wat die idee aan die hand g2doen het. BLAD WIL DIT
Hy 'h et ge se 'd at die balk 'n helangrike historiese
VE.RGEE.T
stuk is. Die grondliggende oorsaak van die
Groot Trek was die d1·ang na politieke onafhanklikheid wat vir die ee~ste
keer in 1795 m et die stigting van die R epuhliek Graaff-Reinet bereik is en
in 18 15 m et die galg van Slagte r snek en twintig jaa r later ( 1836) in die
Groot T rek to t sy hoogtepunt gevoer is.
,Aangesien die drang na
politiek e onaf hanklikheid die wesenlike kenmerk van aile volke is, maak
die galg van Slagter sn ek ' n belangrike deel uit in die geboorte van 'n nasie
in Suid-Afr ika," h et d r . Coetzee gese.

Hierdie geestesb ouding word
nie net weerspieel in die feit
dat alledaagse eetwar e s oos
vrngte, k oek en lekkergoed al
lanka! vir jon g H ollan dertjies
Die balk sal op 31 Oktober
sowel as geleerdes ,fruit,"
,cake" en ,sweets," en 'n a lle- van Van Aardspos, waar die
daagse voorwer p soos 'n hemp galg opgerig \"as, gebring word.
vii' Hollandse mans 'n ,shirt" Vyf seuns en do,gters, vergesel
geword bet nie - selfs in b ul van vyf erewagte te perd, sal
skryftaal - maar dat b ulle bul dit 'n ent dra. D ie pla n was om
gryse koning in b y b a ar abdika- dit onderweg na P r etoria aa n
sie selfs geb uldig b et met 'n d ie publiek te t oOJ,l, m aar weens
Nederlandse regimen t gekleed llie k ritiek van H .N.P.-blaaie
in die rooibaadjie-uni form waar- op die b ele voorneme, b et dr.
mee die Britsc Tommies Trans- Coet zee aangekon dig dat bier vaal probeer onderwerp b et - die p la n m iskien laat vaar sal
•
en boonop nog met trots gewag wo r d.
Na aanleiding van h ierdie bemaak van die feit !
\ Vanneer 'n voll{ nie meN: sy r ig skryf Die Burger dat b y beeie woorde b et vir dinge wat b y denkinge b et tee n die voornem e
daagliks eet en aantrek n ie, ver- om d ie Slagtersn ek-balk in die
baas dit natuurlik nie as b y gedrang te bring. Die bla tt h et
die vermoe ook op wetenskap - dit oor d ie n oodsaaklik b eid dat
like gebied kwytra ak nie. 1\Iaar Afrikaans en Engelsspreke ndes
dit is n og geen bewys dat Afri- in ons la nd moet saamwerk, en
kaans, wat bomself dermate wys daar op dat ons geskiedenis
teen E n gels geba ndb aaf bet dat vir 'n bf'langrike deel ver delend
WANH OOP
by n og 'n a n glisism e kan uit- is en nie ver enigen d nie, h oeWat die lofwaardige of min- ken, nie d aard ie vermoe besit wei ons nogtan s .,bemoedigend
der lofwaardige doe! ook al mag n ie.
op die pad na n asionale eenwees van 'n klompie Hollanders
be id" gevord er bet .
om hul eie tan! oorboord te
,.Ons sal ook vinnig-er vorder
gooi vir 'n ander taal, een ding
as albei bevolkingsdele getrou
is sek er en dit is dat Engelse
die woorde van Paul Kruger
'n ba ie groot fou t sal begaan
probee•r eerbicdig om uit die
om Afrikaans te gaan beoorverlede alles tc neem wat mooi
deel m et 'n Hollandse m aatstaf,
en edel is en die toekoms daar.ver a! die maatst af wat da ar
Op 26 April 1946 het Julius op te bou. Ju is in hierdie dae
vandag in Holland sedert die Streicher, een van die Duitse kry vera! die Afrikaner met die
,.bevr yd in g"
gevind
word. leiers in die Neurenbergse hof, inwyding van die Monument en
Vlaamse kringe bet lank voor verklaar dat na sy gevange- die voorafgaande femtelikhede
die ver skyning van genoemde neming hy vier dae lank sender die geleentheid om die ou Prem ediese tydskrifte al begin klere in 'n sel aangehou is. ,Ek sident se raad met die daad uit
w a nboop aan die voortbestaan is gedwing om die voete van' te Ieef. Laat ons die Voortrekvan H ollands in Noord-Neder- negers teo soen. Ek is geslaan. k ers eer, en alles weer wat nie
land, nie om dat die taal te kort Ek moes spuug drink. My mond by <lie buldiging van h ier die
skiet nie, maar omdat die Hol- is met 'n stuk hout oopgedwing manne en vroue te pas k om n ie.
lander s sedert die oorlog der- en toe is op my gespuug. Toe
BEDENKINGE"
mate onder Britse invloed ge- ek om drinkwater vra is ek na
•:
.
,In ~1erd1e ver~and het ons
kom b et dat ~ulle ,.geen waar- •n latrine geneem en gese
b?denkmge teen dJC planne met
skuwende gevoel yan skaamte" ,Drink'."
Streicher is later met die an- d~e sogenaamde dwarsbalk vB:n
a s volk meer besit nie, soos een
der leiers gehang. Sy laaste d~e g~lg van S~agtersne~. Dte
Vlaming dit uitgedruk bet.
woorde aan die galg wa s die htstonese egthe1d van dte stuk
hout is, vir sover ons weet, nog
naam van sy vrou.
(Montgomery Belgion ,Epitaph nooit bewys nie (dr. Coetz€1~
maak sterk beswaar teen bieron Nuremberg", bladsy 47).
die ,onverantwoordelike" uitlating.- Red.); en t ussen Slag,.Minstens vyf jaar is nodig
tersnek en d ie Groot Trek is
vir die volle uitvoering van die
ook geen besondere of regbeleid van apartheid, en die
streekse verband nie. Ons kan
publiek moet nie te haastig
ook geen geesdrif opwek vir 'n
wees nie," het dr. T. E. Donges,
plegtige optog waarin seuns en
Minister van Binnelandse Sake,
dogters die stuk hout dra nie;
Die
k
ongr
es
van
d
ie
Af
rikain Pretoria gese.
sulko eerbetoon vir so ' n re1\liskien m oet die haastigbeid nerpa r t y wa t bepaal was vir 8 likw\e, al sou dit eg wees, is
van die publiek toegeskryf Novem ber t e Bloemfontein, is onafrikaans. E n boonop is d aar
word ann die besef dat 'n r ege- on bepaald uit gestel. 1\lin. Ha- soveel in die Groot T r ek en in
ring in Britse parlementer e venga se la ngd urige afwesig- d ie lewe van di e Trekker s wat
stelsel n et vir vyf jaar geldes heid in die buiteland e n sy op- groot e n edel e n saambindend
word e n dat dr. b onges al twee geboopte staatspligt e op die is, dat ons die Trekker s on s onoomblik b et dit gen oodsaak.
daarvan agter die rug b et.
verdeelde b ulde kan skenk. Dit
sal ook die saak van nasionale
eenbeid ten goede kom.'' Aldus
Die Burger.
EER ST E STAP
Bostaa nde klink m eer n a 'n
a a nb a ling uit Die Suiderstem
van 1938 as na 'n nasionale blad
wat onder , nasionale eenheid"
Kan ntet trots
voorheen in llie eerst e plans gedink h et aan die eenheid va n
aan spraak 1naak
l\1 a a r
Afrikaan ssprek endes.
wa nneer Afrika ner-republikeine
dat sy klien te
soos b elote uitgewerp moet
word uit 'p p art y wat <lie eer st e
onder d ie h es
die beste Engelssprek ende op
sy kongr es na sy boof bestuur
gekl ede kl asse tel.
stuur, word d ie eerste st ap ook
reeds gedoen in die rigting va n
afwat ering va n <lie geski edenis.
:blykbaar moet Slagtersn ek,
wa t deur La n genhoven as mylpaal op d ie pad nn Suid-Afrika
besing word, nou ook as synde
nie , mooi en edel" nie geskra p
word net soos L a ngenhoven se

,Misdade Teen
Die Mensheid'

I

Stem van Suid-Afrika , geweer " Suid-Afrik aan se Engelssprekenmoet word by die buldig ing van ' des geen begrip vir die Afrikad ie Voortrekker s n et omdat ner se vryb eidstryd wil toon nie,
genl. Sm u ts m et sy Natalse ge- m a a r nog steeds ' n land wil vervolg ook sy se daa r ga a n se. beerlik wie se da de in SuidMaar in 1938 het dieselfde blad Afrika van s o ' n aard was dat
gehelp om die amptelike teen- mens dit moet vergee't om jou
woordigheid van wyle genl. loja lit eit vir daardie la nd te kan
H ertzog by die huldiging van bebou.
die Voor trekkers te wc,~r om
OOK KRUGER?
a nder redes as d ie bevordering
van ,.nasiona le eenheid" En as on s F rederik B ezuidenwaarmee eintlik bedoel word b out e n sy vyf makkers, wat
,onn asionale" of bevolkingseen- voorbeen as b elde deur llie
beid.
Boerevolk gebuldig is, nou moet
CAP E ARGUS
verwerp as slegte stene van die
Ook d ie Cape Argus doen 'n verlede waarmee die toekoms
beroep in ' n hoofartikel om die nie gebou moet word nie, waa. r
raad van Paul K ruge r te volg gaan b ierdie suiwering van
deu r uit die ve•:-lede net te neem belde ophou - by Paul Kruger
wat goed is en die res te ver- self wat net soos die Slagtersgeet. ,Laat die verlede r us," nek -b elde die veroweraar van
ver k laar d ie bla d . .,As ons moet sy volk uitgedaag bet?
terugkyk daarna, laat ons soos
Maar die gevaar is altyd daar
Paul K ruger gese h et , daarvan - dit bet Rusland ook bewys net die beste neem e n ons weer- da t ' n suhvering wat teen b ehou om tiaaruit te put vir poli- dendaagse volks genote begin
tiokc of party-doeleindes."
word, uite indelik deurwerk na
Die vraag is natuurlik of die die verlede om ook daardie
martelaarsb~lde va n Slagter s- voorvader s t e .,suiwer" van wie
nek nou ook geoffer moet word die verworpe broers bul besiea an die ver getelbeid n et omdat ling kry.

VYF JAAR NODIG

A.. P.-KONGRE.S
UITGESTE.L

ADDERLEYSTRAAT 134

KAAPSTAD

GOEIE TABAK MAAK
'N GOEIE SIGARET.
Rem brandt is 'n mengsel
van ryk belee Virginiese
tabak ; gewaarborg I000j0
suiwer, eerstegraadse
blaar.

~wthraruft
.,ELKE SIGARET 'N MEESTERSTUK"
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BLADSY VIER

POORT NA 'N ·NUWE ERA
OM
VAN BARBAREDOM
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MISlUKTE POGING
TE ,, BESKAAF ''

Die Britse pers bet die afgelope week ook vir 'n oomblik
stilgestaan by die vyftigjarige herdenking van die Britse
veroweringsoorlog in Suid-Afrika. Wat daar gese is, moet
op die oomblik nog afgelei word van wat Engelse persmanne
geskik ag vir Suid-Afrikaanse konsumpsie, maar as die
uitlatings van een van die koerante wat indertyd as proBoers bekend gestaan het, as maatstaf geneem moet word,
is dit duidelik dat die Britse gees nog niks van sy aanstootlike hooghartigheid in die afgelope vyftig jaar verloor het
nie, maar eerder toegeneem het. Die Manchester Guardian bevat naamlik 'n artikel deur 'n Oxfordse historikus
waarin tot die volgende slotsom gekom word:
,Milner bet sy oorlog gekry sonder om sy doel ttl
bereik; die Boere bet hul onafhanklikheid verloor sonder
om gewen te word vir vooruitgang en beskawing."
Nou is dit bekend dat Brittanje sy veroweringsoorloe
nog altyd gevoer het onder die voorwendsel dat hy die
beskawing wil bring aan die verowerdes. Ook die steenkoolen goudoorloe teen die Boere-republieke van Natal en Transvaal was eintlik bedoel om die Boere tot beskawing te lei hoewel met die barbaar Dingaan voor die ontdekking van
steenkool nie oorlog gevoer is nie, maar handel gedrywe is.
Tot so 'n mate is hierdie noot in die Britse propaganda
gedruk dat Britse Tommies wat uitgekom het om die beskawingswerk met hul kanonne en vuurhoutjies teen Boeregesinne en plaaswonings te voltooi, by hul eerste aanraking
met die Boere verbaas was om te s ien dat dit normale
mense is wat sells kan sing en lees. Hierdie verbasing het nietemin weinig bygedra om die gemiddelde Brit 'n beter insig
in die karakter en aard van die Boer te gee, want na vyftig
jaar, op 'n tydstip wanneer die Engelse pers hier te Iande
met uitgebreide handpalms pleit dat die verlede vergeet
moet word, beween Britse historici nog steeds die mislukking
van die oorlog ten opsigte van die bcskawing van die Boerc.
Ons sal daarom trag om die Britte aan 'n paar beskawings(eitc te herinner. Ons sal nie juis verwys na die gebruik
in Brittanje in die ,eeu van onreg" om vrouens per openbare
veiling te verkoop nie - die laaste van hierdi~ gevalle het
plaasgevind in die jaar van die Sandrivierse Konvensie. Ons
wil ook nie hier beklemtoon dat die beskaafde Brittanje in
die jare van die Groot Trek nog steeds kindertjies van agt
en tien jaar opgehang het vir huisbraak en brandstigting
nic. Ons sal ons Jiewer bepaal by die saak onder bespreking:
oorlogvoering terwille van beskawing.
SLAGTERSNEK
Een van die bekendste beskawingsdade van Brittanje in
Suid-Afrika is die ophang van vyf Boere-versetplegers in die
openbaar op Slagtersnek waar die slagoffcrs tweekeer die
skavot moes bestyg. Hierteenoor kan ons stet die , barbaarse" daad van die Boere wat die sluiper Jameson se
lewe gespaar bet nadat hy 'n voorbedagte en georganiseerde
inval op 'n onafhanklike staat uitgevoer het.
Maar dit is miskien onbillik om 'n daad van 1815 - toe
die Britse minister van finansies nog boekgehou het op 'n
amandelstok - te vergelyk met 'n daad van 1896 toe die
Transvaal al buitelandse erkenning verkry het vir sy verligte
onderwysstelsel. Dit sal miskien meer passend wees om die
behandeling van oorlogsteenstanders nou presies drie jaar
gelede aan Britse kant te vergelyk met hlerdie behandeling
van 'n militerc vrybuiter aan die cinde van die 19e eeu deur
die Boere. Dan hoef mens nie verder te gaan as Neurenberg nie waar die proses van vernietiging nog nie by die
galg opgehou bet nie; ook nie by die verstrooiing van die
veraste oorbtyfsels in die wind nie, maar verewig is in foto's
wat op die galgvloer geneem is van die verwronge en verminkte lyke van die slagoffers. Dit is 'n beskawingsfeit
waaroor elke Brit met trots kan na<link wanneer hulle die
verydel<le beskawingsproses ann hut teenstanders van vyftig
jaar gele<l e beween.
Ons wil bulle ook verder daaraan herinner dat in daardie
oorlog wat verklaar is om die Boere ,vir vooruitgang en
beskawing" te red, meer as vyf Boere-kindertjies onder die
beskaafde versorging van Brittanje die hongerdood gesterf
het vir elke Boer wat op die slagveld met sy !ewe betaal het
vir die groter bcskawing wat aan hom gebring is; en dat,
toe 'n Boere-offisier uit weerwraak vir die totale afbranding
van Boereplase in die Vrystaat en Transvaal 'n paar huise
in die Kaapkolonie afgebrand het, hierdie Boer, nadat hy
dodelik siek in Britse hande geval het, doodgeskiet is, maar
toe die aarts-vrouevanger en brandstigter lord ~letheun,
gewond in die han<le van die Boere geval het, is by sonder
versuim aan sy mense teruggestuur omdat, soos 'n eerlike
Brit dit st~l, ,die gesondheid van 'n gevangene (vir die
Boereleier De Ia Rey) te heilig was om in gevaar gestel te
word deur hom in gevangeskap te hou."
ONPARTYDIGE IDTSPRAAK
Ja, die motief om te ,beskaaf" en die aanklag van
onbcskaafdheid teenoor die Boere is al so vrocg as die Eerste
Vryheidsoorlog gehoor, sodat 'n groep Hollandse bewonderaars in 1884 dit in 'n adres aan pres. Kruger as volg
moes weerle:
(vervolg in volgencle kolom)

Sedert die eerste vonnisse van 1\eurenberg drie jaar gelede uitgespreek is, is daar h eelwat geskryf oor hierdie sonderliuge proses van die
oorwinnaars in 'n oorlog wat glo gegaan het om behoud van die Christen·
dom en die beskawing. Verskillende Engelse geskrifte het die lig sedert·
dien gesien, en dit mag miskien nuttig wees om hy die herdenking van bierdie gruwel 'n paar aanhalings daaruit te neem. Dat die Neurenhergse ,ver·
hoor" niks te doen gehad het met die handhawing \'an die reg nie, maar die
vrug was van ander motiewe, w01·d geredelik erken deur Engel~e en ook
ander onpartydige ondersoek e1·s.
Genl. J. F. C. Fuller, 'n bekende Britse militere deskundige
en skrywer van ,The Second
World War", se oordeel word
as volg saamgevat in 'n artikel
wat onlangs in 'n Duitse koerant
gepubliseer is:
,Die Neurenbergse verhore is
duidelik 'n agterultgang. Hulle
bet nie die peil van sedelikheid
herstel nie, maar inteen~el .die
peil van sed elikheid vernietig.
Hulle b et 'n voorbeeld geskep
wat eendag d eur aile beskaafde
volke vervloek sal word - die
voorbeeld dat mag r eg is en dat
die ernstigste van aile oorlogsmiddade is om ' n oorlog te verloor. Die gevolge van Neurenberg sal wees dat oorloe m eer
barbaars sal word. Die idee
van wraak is geregtelik erken.
1.\>Iaar die geskiedenis b et oor en
oor bewys dat wraak nooit tot
vrede lei nie.''
SAL OORLOG BEVORDER
Gcnl. Fuller se gcvolgtrckking
word onderskryf dcur 'n onpartydige
Switscr,
G.
A.
Amaudruz, wat in 'n bock oor
Ncurcnberg die mening uitsprcck dat die enigste ,gclukkigc" rosultaat van die proses
sal wccs dat al diegene wat hul
lcwcns lief het en vcrkics om
onder die tedere oe van hul
bloedvcrwante op 'n bed tc 9ntslaap, cnige verantwoordelike
staatsbctrekking soos die pes
sal vermy of by die gcringstc
tekc111 van oorlog aan die gcsi.gseinder, sal bedank.
Veel
eerder sal die gevolg wees dat
daar voortaan met baie groter
deeglikheid en ywer voorberei
sal word op oorlog m et die doel
om te slaa.n solank die teenstander nog swak is, omdat elkeen weet dat die verloorder m et
sy lewe sal betaal. ,Neurenberg
sal dus, of mens daarvan hou
of nie, juis oorlog bevorder."
,BEDRIEGLIKE SKYN"
H ierdie seltde skrywer verklaar dat die eintlike doel met
Neurenberg was om vir alle tye
enige teonspraak oor Duitsland
se skuld aan die oorlog buite
orde te reel. Hierin stem hy
saam met die Engelsman Montgomery Belglon wat nadat hy
die aanklagte punt vir punt behandel het, tot die slotsom kom
dat Neurenberg ecn groot stuk
propa,ganda-daad was wat aan
die Duitsers 'n skuldgevoel

moes gee: ,Ek beskou die ver hoor as ingestel m et die doel
om die bedrieglike skyn te wek
van ' n r egsbevinding t e n opsigte
van die bewering dat Duitsland
die oorlog veroorsaak b et. Ek
beweer dnt hierdie bedrieglike
skyn nan die bewering gegee is
deur middel van 'n daad '\'an
hoe politick waarmee die hof
belas was t~e dit eintlik die
taak opgele was om vonnisse
uit te spreek oor sommige \'an
die beskuldigdes.''
Hy gaan voort deur te se dat
indicn sy stcllin.g reg is dat die
bcdocling van die verhoor was
om 'n saak op te bou wat, in die
afwesigheid van bewyse wat die
hof nie tcvoorskyn kon bring
nic, nic andcrs as 'n historiese
Ieuen beskou kon word nie die leuen dat die Duitse volk
verantwoordelik vir die oorlog
was, dan kleof daar aan Neurenberg 'n Russics-kommunistiese reuk.
OORSAAK VAN OORLOG?
Die sk rywer verklaar dat by
nie op die oorsake van die oorlog wil ingaan nie, maar b y sal
graag meer wil weet omtrent

Neurenberg ·
,Vir baie dinge in
hierdie . oorlog kan ons
persoonlik
dankbaa.r
wees; een daarvan is
da.t ons VAN DIE BEGIN VAN DIE OORLOG AF ons gedisassosieer
bet van
die
clemente wie se skynheiligheid nou in Neurenberg
gekulmineer
het."
Hans van Rensburg
in 1946.
dr. Schacht se selfgenoeg,am e
ekonomie waaromtrent <lie h ertog ' 'an Bedford as volg geskryf b et:
,Tussen 1936 en 1937 was
Hitler se vierjaar-plan fluks
onder wog, maar toe bet daar
'n ultimatum van die finansiers gekom dat Duitsland
moet terugkeer na die goudstandaard ,as die enigste metode wat <lie internasionale h a n del so kan reguleer dat oorlog voorkom kan word"'.
By Ncurenberg, aldus Mont-

(vervolg van vorige kolorn)

,En spreekt iemand van besrhaving, dan vra~eP
wy, waar werden ooit groter beschaving des harteP
gevonden <lan bv. in de brieven der Boeren aaP
Koningin Victoria, of by die Spitzkopovenvinnaars, dir
met gebogen en ontbloot hoofd staande om het tyk \'aP
de aanvoerder der door hen verslagen vyandelike bend«>
een gedachte van weemoed wyden ann zyne weduwe ?"
Ons kan miskien net hieraan toevoeg dat toe die
Boerejeug van die Ossewabrandwag, afstammelinge van die
Boere-vegters wat nie vir ,vooruitgang en beskawing"
gewen kon word nie, 'n paar jaar gelede die berg Amajuba
in besit geneem het, een van hul eerste da<le was om die
grafte van die gesneuwelde Tommies t e h erstel en die terrein
skoon te maak. Vergelyk dit met die Britse afstammelinge
wat hul voetbalsport kan teruglei na die dag toe 'n paar
Britte begin bet om die uitgegrawe kopbeen van 'n Noorse
veroweraar op en af in die strate rond te skop.
'n Mens wil nie bitter wees nie, maar wanneer 'n
geskiedkundige van die veroweraar vandag nog propagandakrete wat indertyd bereken was ohl die laaste oorblyfsels
van billikheid in 'n imperialistiese volk te ondermyn,
klakkeloos herhaal, dan moet bulle ons verskoon as ons 'n
paar steil skagte delf in die verlede.

gomery Belgion, was daar geen
begeerte om diG volkereg of
enige ander reg in ag te neem
nie. Dit was die begeerte om
geleentheidsreg tc voorskyn te
bring, en hierdie poging om
enkele persone aan te wys as
,oorlogsmisdadigers" en hulle
dan te verhoor en te straf onder
'n
geleeontheids- kamma- reg,
moet as die vernaamste rede
aanvaar word waarom denkcnde mense geen gemoedsrus kan
vind ten opsigte van hierdie
veragtelike affere nie.
EERS DAAD DAN WET
Die blatante verwerping van
oeroue regsbeginsels soos die
reg dat niemand skuldig bevind
kan word van die oortreding
van 'n wet wat tydens die daad
van oortrooing nog nic bestaan
het nic, is een van die vingerwysings dat hierdie hof 'n ander doe! voor oe gchad het as
die handhawing van die reg.
Toe die verdediging op grond
van hierdie regsbeginsel die
regsbevoegdbeid van die hof in
tw~ fel getrek bet, is dit buite
orde gereel omdat die bandves
van die hof onder artikel S uitdruklik bepaal bet dat nog die
hof, nog !.Y lede nog hul plnM·
vervungers, deur die aanklul"r
of <lie verdediging of hul advok ate in twyfel getrek kan word
nie.'' Dit, aldus die skryner,
was 'n duidelike erkenning van
swa)fheid, want geen hof wat op
pote staan en werklike reg bet
om te ,·ertolk, bet rede om te
vrees vir 'n toetsing van sy bevoegdbei<l of gesag nie.
Die bevinding van dr. C. K.
Allen van Oxford by die samestelling van die hof was dan
ook dat dit ,'n proses voor 'n
militere ho! met 'n selfgemaakte konstitusie, prosedure en jurisdiksie (is) ten opsigte van
aanklagte waaronder sommige
was waarvan nog nooit in die
(vervolg op bladsy 5, kolom 3)

BESIT U AI, IDERDIE
TWEE BOEKE?
Onthou u nog daardie onvergeetlik stem wat oor die eter
gekom het? ,Goeie nannd liewe
luisteraars
in
Suid-Afrika !"
,Goeie nag B()('re!" \Vel! Uit sy
pen het so pas 'n bock verskyn:

,BY DIE STERFBED
VAN 'N VOLK"
Die grootste gedeelte van hicrdie aangrypcnde verhaal is in
die skroeiende naglocd van die
afgelope oorlog geskrywe, kort
nadat Giel Picnaar In SuidAfrika teruggekeer het en
voordat hy bier in hegtenis
gcneem is. Na sy vrylating uit
Baviaanspoort het hy 'n paar
bladsyc bygevoeg, maar aan die
oorspronklike verhaal het hy
wcsenlik niks verander nie.
Bl"sit u hierdie wnardevolle
geskiedkun.dige roman?

PRYS 9/6 POSVRY

•

,ROOf VERRAA.D"
deur MAGDA BOYCE
PRYS 11/6 POSVRY
Onthou u nog u aandeel aan die
verset teen die oorlogsbeleid,
toe elke Afrikaansgesinde persoon 'n vcrdagte vyfdekollonncr
was; toe al wat nasionaalgesind was, vervolg en in kampe
gestop was? Onthou u nog?
NOU JA!
Lees dan hierdie uitstaande
roman - dit handel oor die
botsing tussen die owerheid en
die georpniseerde verset.
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l'O~<'~ nm die
1ie O tri::oteu-

ie Jj~ :wdct:tint! van hie r-

Die Afril<aanse lwerant is Die
Burger en ons wil eerlik erk en
dat ons nic weet of die lwerant
self die rcpublikein..e implikasies van sy getuienis besef nie,
maar dit is nietemin aanwesig.
Die ltocrant slcryf oor die Minister van Finansies se mislukte dollur-lenin.g in die Verenigde State en hy voer aan dat die
Amerikanors nie tc hard geoordeel moet word nie, want die
geslciedenis \'an Amerikaanse
lcnings aa n Brittnnje h et eersgcnoomtlo genocg r ode vir leningskuheitl gcgce. Lc!>crs moet
onthou dat d ie Am eriltancr!>
ge<'ll ontleJ·~Jrcid maa1c tussen
Brittnnje, die Statehond of Statf'boml!tlanue ni~.
Die Burger skryf : ,.Dink
maar aan die biljoene-lenings
tydens en na die Ecrste \Yereldoorlog en ann die lot wat Amerilca se lening van £1,000 miljoen
van enl<ele jare gclede aan Brittanje wag.
Die Britte moet
oor enkelc jnre met die terugbetaling daarvnn begin, maar
die Amerikaners l<an die lening
op dio spreelcwoordelike wyse
opsluyf en weer uUvee." Omdat
die Ameriltaners uiters ongelukkige ondervinding bet van
lenings ann Brittanje, moet
Suid-Afrika. nou betaal vir Britse sondes - en dit ten spyte
van die fett dat Suid-Afrika ..'n
cerlikc en ckonomies-gesonde
lener" is.
Die gevolgtr(']c.lcing is vansoU:sprcl,cnd. As Suid-Afrilca, gcen
Britso lconn<'l<sic m eet hct nil.',
sal b y ool< ni c hocf te bl"tnal
vir BritM• odium nie. Vir 'n
halwe <'eu r eeds betaal :SuidAfrilm di o {H'YS vir die Britso
lwnncl<,.,il• - in termo van bloed
op Brit--o slagvelde, s1wl<Uaste
in Brihl' oorloe, en les bes, volgcns Di<' Burger, Amerikaansc
afjakke a~ gevolg van Britsl"
bankrohlmp.
Sal die Ecrste Minister, dr. D.

t ht' t'~:'(' •• H'l'•
t i(~.

maar die
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s - kamma - n •g,
·rn:1amste recle
aarom dcnl<cnemoedsrus lmn
e van hierdie
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erwe rping van
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skuldig bt'\'ind
:lie oortn•ding
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Jg nie b<'slntm
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n dr. C. K.
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Prof. \\', \\'. :\f. Eiselcn, hoofinspeltteur van natu rclle-onder wys in Transvaal, is deur die
regcring anngestel as die nuwe
Sekrctaris ''an Katurellesakc in
die pick van dr. \V. J. G. :\fears
wat vanjaar aftree. Prof. Eiselcn was voorhecn hoog!craar in
Bantoe-tale en volkclcunde aan
die Uni ve rsiteit Prc•toria.

KE?

·die om·er>r die eter
I!! and I ie w1•
iii-Afrilca !"
\'el ! Uit sy
It verskyn :
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ra'RED

Die Britse C'crste minister,
Clement Attlcc, het verlede
week aangekondig dat daar
gcen verkicsing hierdie jaar sal
plaasvind nie. Die termyn van
die huidige bewind verstrylc
aanstaandc janr, maar omdat
vcrwag word dat die Arbeidersparty nie weor die paal sal haal
nic, was daar sterk sprake dat
daar vanjaar nl verkiesing gehou moet word. Die ltabinet
was verd eelcl oor die saal,, maar
Attlee h et die beslissing gegec.
Blvkbaar wort! nou reeds 'n
nederlaag verwag, sodat die
party die groen kussings maar
vir die volle tydperk wil benut.

Ll\:'
van hierhaal is in
·ri van die
'V\\'('
kort
·in ' Suidhet en
hegtenis
dating uit
'n pant·
n· aan dic.h<'t hy
der nie.
rtl!'\'OJI('
man?

\'Rl'

UD ..
>YCE
\'Rl'

~~tnau d1•

oor die•
h<'id I'll
er,~ct.

lANDSBE§lliJUJR
~S ~N lAA~
N~E ~IM P~lt'$
Een van die grootst.e moeilikhcue m et die par1emcnti:re stelsel b dat dit landsregering as
'n docl op sigsclf en nie as 'n
midd l.' l tot 'n doel beskou nic.
Die gt·oot~te gcdeelte van nllo
in~panninJ;" is gerig- op die vorowcring van die bowind en danrnn om handhawing van die bowind t~ e n dit' oplcomende opposissie.
Weridike kons truktiewe werk
in belang va n la nd en volk is
eintlik m aar die bykomstige
prestasie va n 'n politieke party
aan bewind - sy oorskiet bcdrywighcid.
Die regtc houd ing sou wecs
dat regering as 'n besonder e
volksfunlcsie beskou moet word
wa t m et die minste kragverspilling bel<lce en met die groot·
s te toewydlng uitgevoer moot
word. Dnar voor is nodig da.t
te ruggcgann ·moct word na. die
stelsel van die Boere-republiclco
waar Yerltiesings 'n bloro annwys ing van ampsdraers was en
ni e die pc.-riodickc klimalcs van
'n stryd wat janr in en janr uit
geha ndhanf rnoct word net omdat die stnatstelsel 'n opposisio
vereb om die regering te beveg
ni<'.

UDT DUIE WflE.K SIE NUDJ$

IJERDIE

l aan dil•
>gsbclPicl,
nde Pl'rwllonn<'r
'tsionanln kamp<'
1 nog'!

F. Malan, !tennis n eem van die
beteken is van hierdie artilccl in
sy Jyfblnd? Ons vra die Eerste
!'11inislt•r se aandag omdat hy
plctit vir 'n republiek binnekant
die Britse Statebond, m.a.w. \'ir
'n rcpubliek wat moct voortgaan om die prys te betaal vir
di<• Bribe konneksie.

'n

selfgemank·durc en ju')psigte van
!r sommige
1ooit in die
5, l<olom 3)

<»

~

Appelreglf"r 0. H . Hoexter
sal deur die regcring benoem
word om ondersoe•k in te stel
na sel>ere ldagtes wat in twec
hofsake l<'<'n beweerde wanpraktyke in die polisiemag gemaak is. Die hofsake het in
verband gt•stao.n met vrugafdrywing en drankhandel, en
volgens dit• tullati ngs sou praktyke ''an die aard oog!uilcend
toegelaat gC \\=ces bet. Ka ,·er-

nevm word is etlike hoi: amptenarc in gedra ng.
0

'n Relterdprys vir wol
led!' week in K aapstad
toe 'n baal van mnr. A.
van Heidelberg verl<oop
73'ltl. P<'r pond.

Se

/Brff<(se

Advokaat

Dit is t reffend dat 'n halwe ecu nadat die Afril.aners
in clie noordelike republicl<e hul hcldhaftigc stryd Yir rcpublikein<>(' nyheid teen die Britsc agrcssor aangedurf hct, 'n
Afrikaan-;c koerant nuwe Ycrdocmcndc g-ctuienis aanvocr
waarom Suid-:\frika ,·andag licwcr 'n R<'publiek as 'n Britse
Statebondsland moet wecs .

gcl<'d<' uit-

n Mons~erag<(igu

is verbehaal
P. Uys
is teen

0

Die eerste koopernsie vi l· die
kunsmatige
bev rugting
van
melltbceste in Suid-Afrika is
verlede week op Durbanville gestig. Die stigt!ngsvergadering
is bygewoon deur 'n groot aantal boere uit die Boland.

0
Die V.V.O. h ct met 'n meerderheid van 39 teen 2 stemme
besluit dat lyfstraf nic toegepas
moet word deur Jedelande nie.
'n Spesiale berocp is op Brittanje, BelgiC en Australie gedoen om dit af te skaf. Net
Suid-Afrika en Brittanje het in
die betrokke komitce daartc>en
gestcm.
0

Die wate rnood styg by die dag
hoer in die deur droogte geleistcrde dele van die Unie. Lungs
die Grootrivier in die Noordweste en by Beaufort-\".'a; word
die versknffing Yan drinkwater
reeds 'n groot vraagstuk, en dit
het nodig geword dat water van
elders aangery moet word.

,Dit is monsteragtig om 'n
Duibe soldaat te Yerhoor - en
dit nog in Hamburg - omdnt
hy eionuomme vernietig hot,"
b et tlio Britse a dvokant R . T .
Paget vcrletle week gesc too hy
di e annklugte teen volumaurslmllc \'on l'llanstein ontleed bet.
E en van die aanklagte was dat
hy eiendomme vcrnietig het toe
d ie Duitse leers teruggeval het
voor die Russiese magte aan die
Oos-front.
,.Dit. was blykbaar wottig vir
die Gcallieerdes om bewoonde
st etlo to bombardeer, maar onwcttig vir die Duitsers om die
opmars van die Russe te bemMililc deur vernietigings wat
gecn lowensgevna.r vir die inwoncrs meegebri ng het nie",
hct hy gese. ,Net so was <lit
wcttig \'ir die Geallieertles om
burgerlilce persono t~ ontruim
ter voorbereiding vir die oorga ug oo r die Ryn, maar onwettig vi •· <lie Duitsors om bu.rgerlilccs voor 'n oprulc.ltcnde vyaml
te ontruim."

POORT NA

BLADSY VYF

lo!PPOSUSUfE. VIERJAAG
SV STIEM 'VEIE MfT

BANGMAAKSTORIES
J>ie Engelse pers is die jongste tyd YOl berigte omtrcnt
Britse immigrante wat teleurgesteld terugkeer ,Home"
toe. Die oorsaak vir hicrdic terugtog word dan Yoor die
deur van die Nasionalc rcgcring gclc wie se bcleid Yir
bierdie mense dan 'n Ycrskrikking sou wees.
So het ecn van die koerante
verlcde week berig van 'n toenemcnde stroom immigrnnte
wat uitverkoop teen cnige prys
en dan hul geld saamvat oorkant toe. Onder die wat gcnoem word is daar vermoendes
wnt soveel as £500,000 sou besit.
Hierdie mense, so heet dit, verI<Oop nou huise wat hulle teen
£70,000 gekoop hct vir £1,500 onder die koopprys, en plase wat
vir £30,000 gekoop is vir £23,000.
Volge>ns die sekretaris van die
1820 Settlers het die aansoeke
om voorgenome !mmigrante in
Engeland ook grootliks gedaal.

'N NUWE ERA

( vcrvolg van bladsy ·1 ,
s lno.tsreg of volkereg ,gehoor ts
ni e."
GHOOTSTE WANDAAD
Die grootste v erkragting van
die r eg was ongetwyfeld dat die
Duitse leiers verhoor en veroordeel is d eur Russiese r egters
wat aa n prcsics dicselfde of nog
erge r dingo waarvoor die hof
mgestel was, skuldig was. Die
Duitse leicrs is byvoorbceld
aa ngc kl n dat hulle verdrae geskend en agressie gcpleeg hct.
Die Russo wat die s tra{ oor
bulle uitgespreck bet, h ot self
ten spytc van venlrae Finluud
in N ovcmber 1939 binnogoval,
en het di o h elfte ,·an Polo in
L939 g<'annck seer, en het die
Oossce-lando in Junie 1940 oorrompel. So seer is die aanvnl
op I•'iuland as 'n daad van
agressio besltou dat die Vollccbond Jtushrnd daaroor uitgeslcop
bet. Nogtans is Duitse leiers
voor 1n hof gesleep waarop vertcenwoordigers van Rusland gesit het as regters.
Die Duitsc leiers is galg toe
gcstuur omdat hulle mensc vir
at beldsdoelcindes verskuif hct,
maar die Russe het uit Pole aileen , volgens die Poolse vlugtelin.g-rcgeri ng, tusscn 'n miljoen
e n andc rhalf miljoen mense
ontvocr na slawekampc. Van
14-1,000 Poolse kindcrs wat ontvoer is, is tot hedc• toe nog
nooit rekenslcap gcgee van
77,831 nie - dit wil sc die helft e. Hieroor is by Neurenberg
geswyg. En ondenV)'l Neuren·
liN"!\' nan die gang wus is 'n 10
miljo<'n Duitsers dour die Russo e n hul kommunisticse sa.telliclo uit Oos-Duits1nnd en Sudetcnlnnd vcrjaag nadnt hulle
lmal gestroop is van a l hul be!>iUings. Onderwyl hierdic dade
ann dio gang was, hct Russiese
e n Geallieerde rcgters gesit en
luistcr na aanklagte van ,misdadc teen die mensheid" teen
Duitse leiers.
ltEGTER SE ~USDAAD
Om 'n pcrsoon te verhoor vir
dade wat op daardie oombllk
nog deur die regter gepleeg
word, is a ! 'n verrcgaandc bespotting van die reg, maar wanneer 'n persoon aangekla. wonl
vir dade wat sy regter gepleog
het, is dit <lie uiterste grcns
van onreg, en ook dit het by
::-Ieurcnberg gcbcu.r too die
massa-slagting van 11,000 Pool5o offisicro by n:a.tyn deur die
R usso in die aanlc.Jag teen die
Duitsc loiers ingesluit is, ni otecnst.aando
'n
onpartyd igo
lcommissio van die Internasionale Rooilcruis kort na die gruwelil<e ontdckking bo aile twyf el vasgcstel bet dat dit die
werk van die Russe was .

Teenoor 'n daaglikse 15 per dag
aan die begin van die jaar, is
daar nou maar vier uansoekc
per dag.
Dnt hierdie afnamo vir 'n
groot dee! toegeskryf moct word
nan die opposisiepers !>O propaganda-\'cldtog wat sy Iese r~ sowei !tier te Jande as in Engela nd die ritteltits gee, is 'n
ironicse feit wat die opposisic
gerus oor Iran nadinlc. Die bedocling was oorspronldilt dat
die immigrante moes !tom stem,
en vir die doel is hullc met die.
pragtigste voorstclhngs aangaande die land aangclok. Xou
dat hulle dit heelwat andcrs
vind as die sprol<iesvc·rhale van
wcrwers, word by hul teleurstclling nog die skrik vir en woede
teen d ie regering gevocg deur
propaganda-berigtc wnt c intlil<
bcdocl \\"ord om ~:.termne te vanJ,;"
van ou inwonendc Engclssprclccndes. So vernictig die oppostsJe sy eie partypoliticl<c doe-!.
In plans van slemme t e wen,
jaag by nou stemme terug
Engeland toe.

As Neu.renberg in die geslcie<tcnis aangetekon sou staan a~>
'n owige · !Uad op die \Vcst er so
gewctc, sou <lit 'n iig te las gowees het vcrgclclce m et wut <lit
nou geword hct - die poort Ill\
'n nuwe era. van barbarellom
wnarin geen spoor geviml !tal
word ni e Yan die sedelike orde
wat deur ' n Christendom oor
' n moeitcvolle tydperk van
Ons wens hulle aile sukse!l
eeue opgcbou is.
toe op hul arbeid!
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LET OP HOE DIE OLIFANT
DIE GR0:\'0800:\'TRE GRYP
lluu die prenl op ooghoogre en bring <111 d;m
13nS:~3m n.tdn totd3t u neue; aan die \tcr n•ak .
SJen u h(.)c dse ohf.mt d1e grondbooncjic c:ct 1

VIR §MAAKQTOETS
Ncem twcc skuiwc van cnil)c

soort sigaret, bchulwc Kom·
ma.ndo. r.1ocnic die ccrste
skuif intrck nie. b laJS d il

saggies dcur u
~eem

ncu ~g.ltc

uit.

nou die l.__,cc:dc skuif.

trek dit m en blaa• d11 dan
deur die neu~gaJc of dour
die mond uiL
mando nou

'foot> Komop

die>elfde
Lei op wauer !.<ISle,
geurigc rokic u \3tl K Om·

wysc.
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BLADSY SE S
rARIEF VIR OEKLASSIFISEEBDE ADVERTENSU:S:

ONS GELDELIKE
MOEILIKHEID

Dulllhoudellke Kenn.IAII'~lnJr•:
(Verlowlng, l'luwellk, gel'loorte, ate rfgeval, in memoriam, gelukwenslng,
ena. ) 1d. per woord; minimum 2 ! 6 per plaslng. Voorultbet.a.albaar. VIr
berhallngs 2:1 pat. arslag.
ll&ndeloadvertellllles:
Eerate plaslng, 2d. per woord. VIr berhallngs 25 pat. arala-g.
lntf'kenreld op , D ie 0 . 11." (verokyn \Hekllks>: 12/6 per Jaar of . 6! 3 per
6 maande. Voor uitbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, bestelllnga, en inlekengeld
na VOORSLAO (EDMS.) DI'K., P osbus H ll, Kaapstad.

GEBOORTE

1\lEDISTh"E

S TElr.iBt:RG.Aan Su•an (Geb.
Hugo) en Jc. 'n gesondc do~;ter op :i
Ok tober te
Pretoria.
Bctde
wei.
Dank aan die goele Gewer.
19 / 10/ lB

Verwyder die wortel van u • kwna-1
or •lekte en berate! u regmat111e
errenls GESO:-.'DHEID, ona beskik oor
die mlddels en behandtl aile siektes,
sl<r}·f, lnllgtlng gratts.- B<w,...gene.-smlddtl~, t•o!ilbus 4.272, .Johanne-sbu r~
A/ 1/9/ 49

HUIS TE HUUR

Gemeublleerde huis
te
huur
le
\'oor u a ile hoop ,·nn a:en.-tdn g laat
Bellvllle Deoember en Januarle. Skryr
aan V&Jl Boo:y, I'O!<bus 4180, I<anr>Htad. ,·aar . en u aan die era t~ onderwerp
skryf,
dan
vir oulaa..
raadpleef
19/ 10/ 1 Die B<M=I"t'\
rou, Dns 7:1;)9, J ohnnnesborg.
<="'r. l) l / 9 / 49

TE KOOP
ALSATIAN-110:-JDJIES ult kamploenatamboekouera. Kwaai en waak•aam.
ReuntJtea
£:1/5/-,
teties
£3/ 3/ -. Zetman, BoberUOn.
TK/30/3

MARK AGEN T E
K ameru.d ~ I
i\andag!
Stuur nl u produkte aan l . 1-i. &1Ungan, ' huk Agente, U tenlulr~. Tel~

p-atJese adf"PJt:

,Blank

~ •.'\. ."

l~oon

BEESTE: Oprerreteelde Jeraeybeeate 1063. Aa Julie dte dorp besoek kom
utt die beate bloed en melk-rekords. gesels •n lHetjle. Dtenswlllg.
Koele en verae. - - z.m&D., Bobertaon.
21/ 9/ TK
1/12/ TK
BEESTE:
Opreneteelde ongereglatreerde Frleslandbulletjtea, nege maande oud; Brakfonteln-Bollermyn-bloed
ult 8-10-gelllngkoele . Ook koete en
• verae. Zeeman, Robertaon
1317/ T.K.

1\IEUBELS

~1Et:BE J.-..Beier meubela teen
bllllker pryoe
Babawaent11u. atootkarretJies, drlewlele, Uno!eums , tapyte.
·as., ook altyd in voorraad.
Geen
Katalo!;UI. Meld waat'ln u belangstel.
BOEBliEE L met ona bekende ateen- - \ 'l !:>sER-:\li:; l llt: Ls, Lant;st.raat 291,
meule gemaal 21/ 7 per 100 lbs.; geattte Kaapstad.
3/12/11
meel 24/9; wllbroodmeel 26/ :;; 28/ 1
aolcar 100 Jbs. - L~-mee1 26/ 6; Melkmeel 22/6;
Vark-vetmaakmeel 22/6
a lgar 150 lbs. - Welcome Dover Kom·
R ADIO
bu lutowe met akooreteenpype: Grootte
7 - L6 r>t-; Orootte 8A - £7 10/ · .
LOU
\'
J
;X
·w, dle Brroemdc
Slult aasebllef bankkommisste In en Radlo-ingemeurs,Lot!;tasteweg,
PAROW
aluur gebruikte aakke terug. • K.K.B. verkoop en b erat e! Rad1o's en :t<:tektrlear
~lluloa S tore, Ellm, K.P.
Toeatelle. Gcregialreerde Elektrlstlelts
nannemers. Jo'uun U·8435
Kaomerade aandag! Jl lrrs "\'arke
l't;H"envarke. Van die allerbeste. Ek
verkoop bulle en vertrou op u stcun .
Grootw lt en grootswart :S tot 7 weke
42/- aluk. Grootwtl r. weke 40/ - stuk.
V .O.S. :seven Oa ks, Natal. J oba.nn
"'Ol.' T vir dadelil<e aflewerlng In
Bra-ndwa~o-te,
om 'll
5/ 10/ 3 goe le sakke.
Moller.
eer hke bestaan te maak vra ek u
vrltndellke onders teuntng deur van my
WATTELPALE
EN
I'I'ARRE.- aout te bestel.
Spesiale A1 80/· ;
Hoekpale 8 voet lank, 8 tot 8 dutm l!neeuwlt No. 1 70/· : Wit No. 2
Soutwerke
60/- per .ton vryt;elaal.
bokanl dlkle 2/- .atuk.
Gewone pale 6 voet lank, 4 tot 6 tevredenh1!1d
gewaarborg.
Adrea :
du lm bokant dlkle 9d. etuk.
l<omdtf'. ) l ev. ' lartlf! \ f'nter , Poasak
SpanpaattJies 4 voet lank, 1 ~ tot 2~ Nu. Xt , Arbeidsloon , Bloemfontein.
dulm bokant dlkte L3 10/ - per 1000
19 / 1/ TK
met baa.
Spealale atrlngstokke vir tabak 4 ~ of
:i voel lengtes £2 15/ - per 1000, met

bas.

Gelewer Charlestownstaale.
L.S. Buys, Ama Jnba , r .K.
Kontant met bestelllng.

BeatPl van:
C' ll!lr! P~town.

31/8/TK

GESERTIFISEERDE
GROE..,'TESAAD
ChanteMy-wortels 8/-; Detroit-beet
4/-; Blaarolaal 17/6; Sptt•kopiCool 8/ per pond, poevr,.. Verkry volledige
p rysly• van P remiers, P.K. Schoemansboek, Oudtahoorn.
6-4TK

GRYS HARE
GB'I.'S IIARE berstel, • akllfera verwyder, bareCToel bevorder, Jongv,.orkoms vera•ker. dlt waarborg G Rl'SIIAA.BWON DE R , die jongate kunsmaotlge wereldwonder baar- en kopvel
voedlngsmlddel u, sk adeloos, kleuratorvry, :i/· per bottel geld mel beatelllng.
Boeregenef'4mJdM is,
r osbus
4272.
.lohanneabUl'J·
C/ 1/9/49

VERVOERDIENS

Vir algemene karwe4werk en
ook veruoer van mense tree in
verbinding met

J. A. STRAUSS
Posb us 64 - - T elcfoon 9-8356
PAROW

PLUDIVEE

'

W e ~te Firma om o PLUIMVEJ:,
JtllCB8 ea ander PBODUKTE aaa

te atnuz to:

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

VOJlL'IU .JIK

( J>eAU 11Ul

x..-.

IS U 'N REPUBLIKEIN?
Dan is DIE 0.8. u blad
VUL ASSEBLIEF W ER IN

Die Bestuurder,
Voorslag (Edms.) Bpk.,
Posbus 1411,
KAAPSTAD.
Waarde Heer ,
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B.
tot ek u in kennis stel om t oesending t e staak. Hierby

,rranus, D ie Siener", Sh•ll.-nbosch, skr yt :
Die aandelc-mark het ahvl-cr
sy gcleentheid gchad, want alma.! hct groot dingc verwag uit
.Minister Havenga sc verklaring
- en wat was dit? Die spekulant verryk.
Ons gaan £20,000,000 u it E ngcla.nd en £6,000,000 uit dollarlandc lcen - nan die ander
'kant
skuld
ons
Regering
£50,000,000 aan die Rese-rwc
Bank - en dit bctcken allcs
hoiir belastings en ons noodwendige ontwikkelingc moet links
la.a.t lc word. \Vaar voer dit
ons hccn?
£250,000,000 is nodig vir besproeiing en opgaardamme en
crosiebcstryding.
£100,000,000 is nodig vir ons
nasionale paaie.
£100,000,000 is nodig vir hospitale en behuising - en ons
leen £26,000,000 vir masjienerie
ens.
Is ons bang om rcwolusioni!r
tc lowe en te handel tcrwille
van ons nageslag?
Kan ons nie begin met 'n 10
jaar-plan van ontwikkcling nie?
En hie r begin ek droom! Nederland, I<'rankryk, Duitsland
het geekspcrimenteer met hul
binnclandsc ekonomic. As ons
vir 10 janr lank clkc jaar
£50,000,000 sc note uitgec dcur
die Ro;;crwe Bank vir ontwikkeling op voornoemde gebiede,
op die blotc waarborg van die
ontwikkeling, en Regeringsertifikaat as sckuriteit !ewer, dan
het ons in 10 jaar £500,000,000
note uitgegce <as sovcel nodig
is). Elkc jaar word daar 'n
spesiale belasting geh<:.f op inkomstes van £3,000 en hoiir van
5/ - in die £1. Vir hierdic hcffing word daar jaarliks note ingetrek.
Ook ander spesialc
bronne van bcla!'<ting kan mettertyd geskcp word, asook spesiale spaars kemas. Met bierdie waarborgc bchoort dit nic
die finansii'lc kringe van die
WCrC!d te skok n!C
Verder nog dit: Inkomstebelasting is d ie lastigstc van
aile vorms van bclasting
sou
'n indirekte koop- <'n verkoopsbelasting nie baie goedkopcr
wccs en meer rPgvc•rdig nic?
Moet ons dit dnlk 'n omsetsbclasting -noem?
Kwitansies met seNregte en
tjeks volgens grootte moet ingcvocr word en cers inkomstes
bo £2,500 per jaar word dan belas aileen vir superbelastingdocl<'indes. Is dit ook 'n droom.
want ek vrees ons is bang vir
drastics c veranderings.
Mnr. die redaktcur daar is sovee! wat praktics aangewend
kan word, maar die mcnsdom
is nog te bang dat die kind gedoop sal word .. Sosialisme" of
.,Nasionaal-sosialismc" of .,Isolasie".
Op hierdie wyse 11al ons ekonomics onafhanklik word, ruimte vind vir die regto immigrante
en behuising vir elk en Ieder.
Ook 'n motor, radio en yskas
in elke huis en 'n florerende
nywerhcid.

ingesluit vind u die bedrag van .. .................. .. ............ ..
DIE

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

PRAGTIGSTE

LIN N EPAKKE KOOP

NAAM:
(Naam en Adrea ln Bloklettera)

POSADRES:

DIE l\10DEWINKEL

Handtekenfng.

Po row

Intekengeld: 12/6 pe'r jaar of 6 3 per halfjaar.
Voeg GUeliliel K ommiuie bJ,IpiGfteklndae tJeb.

II

TEORIE OOR
HITL-ER
Mnr.
Freddi e
l\IacDonnld
1\liddelpos, Upington, bkr~ l:
Waar is H itler? I s H itler
dood of !ewe hy nog en waar?
Hicrdie vrae is gedur ig in miljoene mense sc koppe. Ek di nk
dat dit hoc Ianger h oe duidelikcr word dat H itler !ewe cr.
in Rusland vcrsteek word. Ten
gunste van gcnocmde bewcring
~preek heelwat feite;
in die
eerste plek is dit baie opvallend
dat va n a l die Duitse leiers
rcltensk a p gcgcc kon word, bchalwe juis n et H itler, sy v rou en
sy grootste vriend Bohr man.
As hierdie drie regtig dood sou
gcwces het, sal daar tenminstc
een van hulle lyke ontdek geraak het. Dit lyk dus of h ullc
ercns vcrsteek word. Die nasic
wat vir H itler vcrsteek, doen
dit om van Hitler se brein gebruik te maak. Hicrdie nasie
kan net Rusland wecs.
Die hcle wercld wcet h oe dat
Hitler gcdurende die Iaaste
helftc van die oorlog, tevergeefs
allcs in sy vermoe gcdoen het
om sy \Vcsterse tcenstanders tc
oortuig van die Russicsc gevaar
en hullc feitelik gcsmcek bet
om met Duitsland vrcdc te sluit
en Duitsland Hewers tc help teen
die gemt·cnskaplike gcvaar Rusland. Dit spreek vam;clf dat,
toe Hitler sien dat die \Vcsterse
moondhcde bcslis is om D u itsland volkome te vernictig, hy
enigiets sou aanpak om te red
wat hy kan, en hccltemal natuurlik, a~ cnigste altcrnatief
by Stalin aangeltlop het. As
Stalin ook Hitler se vcrsock e
van die hand gewys hct, sou dit
natuurlik ook wereld lnmdig ge·
maak gcwCL'S het, rr.'l'll' as hy
dit aangcnccm het, sou dig gchou gewecs hct. Von Paulus,
hct, soos bckend is, sommer kort
na sy oorgltwe met sy lei'rs in
die slag van Stalingrad 'n Kommunis geword. Von Paulus wat
ecn van die Duitsers se hoog::.t<
lei'rowerstcs was en daarby 'n
b<'SOnder groot vricnd van H itler, sou, kon mens aanncem
probeer bet om Hitler en Stalin
tot 'n verstandhouding te bewceg. T e mecr so, toe die volkomc n edcrlaag vir Duitsland
reeds 'n onvcrmydclike feit gcblyk het.
Ecrs die dag wanneer oorlog
• wat tog onvcrmydelik istussen Rusland en die Wester! •
moondhede met Amcrika aan die
hoof, verklaar word, sal ons
Hitler oor die Etcr hoor praat
met sy volk en oor die helc
wcrcld. Daardie dag, is ongelukkig ook nie mccr baie ver nie.
Herman Goering, wat een van
die grootst e Duitse lciers agter
Hitler was, het 'n brief aan
Churchill gesltrywe wat soos al
die
waarskuwings
van
die
Duitse leiers gedurcnde die
laastc helfte van die oorlog,
hccltcmal gei'gnorecr is. T ot
hiertoe het die tyd r<'cds aile::.
wat Goering in sy brief voor3pe1.
bevestig en skyn sake juis ver1er ook net so te loop soos hy
voorspcl het.
'n Afgryslike
wereldvcrwoesting staan ons
kor t voor die deur. Die tyd en
moontllkhcid om dit af tc weer,
het die \Vcsterse nasics met die
verwocsting van Duitsland deur
hulle vingers laat glip. Die gewone man het gedurcnde die
oorlog a! ingesien dat dit 'n onherstelbare ramp sal bctcl:en as
die Wcstcrsc nasies Du•tlllar.d
tot 'n onvoorwaardclike oc.rga·ve
dwing. Maar Churchill en sy
mede-staatsmanne kon dit n ie
sien en bcsef nie. Dit is cers
nou dat dit tc laat is, wat hulle
cen na die ander belt~n dat dit
'11 flater was om Dutt .. lal'\.d te
vcrwoes.
Dit Is vandag n og

I

Soos Ons Lesersjl

Dit Sien

alma! hierdie selfde staatsmanne wat die \Vesterse nasics vertrou en, hoe kan h ulle dan opgewasse w ees
t een
Sta lin?
Goering het in sy brief verklaar:
, U sal, nicteen staan dc u hoe
ouder dom, nog die dag beleef
dat u oe sal aanskou dat ook
E ngeland deur u R ooi bondgenoot oorstroom en verwocs sal
word . . . . " Dit alles is reeds
krist a l-h eldcr vandag en daardie dag staar Ch u r ch ill reeds
nou in die oe.

MINDER PAPIER
VIR KOERANTE
,Oom Paul se Seun", Kaapstad,
skryt as volg in Engels :

BE

J
Ondt
be son (
die B
tori a
Di
to

(1)

Ons land voer g root hoeveelhede pa p ier in vi r d ie druk van
koerante waarvoor ons in dollars moet betaal. H et d ie tyd
nie aangebrcek dat die r cgering perko moet s tel aan die
hoeveelh eid p apier wat deur
koerante gebr ui k mag word
nie?
Ek doen aa n die h and dat
daar 'n maksimum g root te vir
kocrante vasgestel word e n die
Engclse koer antc vcr soek m oet
word om hu l patriotisme te
opcnbaar d eu r hul koerante te
verklcin tot, se, die grootteo van
Die Burger, sodat dollar s . bespaar kan word.
~-

-

....

U:
Vo

to
al

(3)

p
b
d

li
t
~

As alter natief doe n ek a an
die hand dat d ieselfde hoeveelh eid koerantpapier aan die
Engclse pers as aa n die Afrikaanse pers toegestaan word.

BESLUIT OOR
VRAESTELLERY
Op 'n vergaderin g gehou op
22 September het die Ma rchand-

se v roue- en manne-komma n do's
besluit, na ' n d eeglike bespr eking van off~iere, om geen
kwaadwillige vr ae in d ie toekoms op ver g: derings ~oe te
laat met die oog op die v crlede
n ie, want deur dit t oe te laat
het op ' n vuisgeveg ultgeloop,
berig komdtc. mev. H . Engelb recht.

Studente In
Party-pol itiek.
Nadat die H C'renigde Nasionale Par ty 'n tyd g elede begin
het m et sy korresponden siekollege vir aspirant -politic!, h et
die Verenigdc Part y d it nodig
gcvind om sy cie opleidi ngskollcge vir organiseerders op t e
rig. Voorver lede week het d ie
cc·rste V.P .-.,stude nte" m et h ul
kursus in K aapstad begin. Laasgcnoemdes ontvang ' n ,leerllngsalaris" vi r die duu r va n die
kursus en word aan praktiese
onder rig onderwer p.
Ons wil aan die hand doen
dat die t wee , kollcgcs" ook stu dente u itruil. Nie alleen sal dit
miskicn t ot 'n beter verstandhouding tussen die par tye ten
opsigte
van
gemeensk a plike
landsake lei nie, maar d it s al
die taak va n organiscerde rs en van die partyc - soveel
maklikcr maak in gevalle w aar
telcurgcstelde
organiseerders
oorstap na die a nder party 'n proscos wat maar gedu ri.g aan
die gang is, waarskyn lik , soos
iemand met 'n goele sin vir
h umor opgem erk hct, om die
kwessic van salar ls-verhoging
op te los: die een party gee d a n
verhoging waar d ie a nder nie
meer k a ns sien n ie.

(4 )
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•lfde staatsman;erse nasies vern hulle dan opteen
Stalin?
r brief verklaar:
slaande u hoe
die dag beleef
tnskou dat oolc
1 Rooi bondgecn vcrwocs sal
: allcs is r eeds
.nclag en daar: h urchill reed:;
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BESONDERHEDE VAN VER)AARDAGJEUGLAERTREK TE
I<ETTING
<:1
PRETORIA
qrag
Die

O n"

PAP~ER

KAAPSTAD
G ED 0 E )l'.
Vind asseblief net uit wat 122
die reiskostc is, sodat u
weet wat die bcdrag is wat
u moct inbetaal \'ir reis23
lcostc. 1'yc "an treine vir I
Kaapland word later beltendgcmaalc

Onderstaandc is belangdlte
bcsonderhedo in verband met
die Boerejeug-lacrtrcl< tc Pretoria in Descmbcr.

:RANTE

un", Kaapstad,
in Engels :

(1 )

g root hoevecl: die druk van
1r ons in dol H ot die tyd
dat die r egestcl aan die
cr wat deu r
mag word

Die Bocrcjcug hou vanaf 12
tot 18 Desember, 19·19, 'n
Uniale Laertrel< by die
Voortrekkermonumcnt, Pretoria. Die laertrel< is vir
aile ldnders bo 10 jaar

(5 )

(2) Laerfooi vir 7 dae is .£1 lOs.
per pcrsoon. Wanncc•r daar
mccr as cen kind uit dicsclfdc huis die laet·trck bywoon, sal lwrti ng tocgestaan word.

Jic ha nd dat
g roottc vir
word en d ie
vcrsoelc moet
1triotisme te
l ](OCrante te
e g r·ootte• van
. dolla rs . be-

11

Allc
Boc<rcjcuglacrgangcrs 21
moct in die amptclikc Boercjeug-uniform die laertrclt I ~ 5
bywoon.
Seuns wat gladnic die amp - '.t6
telil<c Uniform !tan bckosti g nie, sal toegclaat word ,
2
om kh aki-ldcrc tc dra. AI· 1 '
mal moct cgter die amptclikc hoed besit.

(3) Persone wat die lacrtrcl< wil
bywoon, wat ni e-lede van
di e Bocrej eug is, moet vir (6) Offis icre word toegelaat om
C•nige ni e-Boer ejeuglid wat
hullc cic rciskostc, heen con
hullc gesldk ag uit te nooi
terug, sorg. Na gelang van
om saam met ons tc .gaan
plaaslike
omslandighcde
kamp. Die voorwaardes is
mag ·n offisier ldndcrs met

---·- --

locn ek aa n
?lfdc hOe\·eeJ•r aan die
an die Af'ri taan word.

\.._

OOR
LLERY

g gchou op
c Marchand·l<ommando's
·JiJ<e bespre' om geen
in die toengs toe te
die ~erlede
toe te laat
go uitgeloop,
H . Engel-

2~

maat-. \'i..'r·jaar
week
hulk van hlll'h' gelulc:

Wt·n~

tlit·

\Olgt•n tlt•

TherQn,

l<o.'itcr.

Jacoba v an Drk.
Ko...;t~r.
Ellzahrth 1-\ 0l'n . Fntokrort,

T \'1.

T\·l.
0\';o;.

F'rrrlt•nkn• Brrmnrr, \' rybnrJ::.
C:i11i( rs. Paarl.

C~reill!

) larita. \':t.n S< 111•••r
Pa:trJ.
P. c;. \\" mm , \" I,Jtb"'nlH·r~: .
LtlUis.1.

van

drr

\\',·:-~h\llz.:n,

Vr v ·

hur.:.
l { arin Br1ls ~C flt , r·narl.
Ch r l~ ...-; .~ Brtt!",
Hu~lt'Uhtii'J.:, T v1.
:-.L ·1h:l 1':il'U\\' 011~H. nuurm:'\n~ clrilt.
)1innir !'tern. ~tt.'tl€'nho!lch .
l:cluarrt (). •!Jt hu i M'Il , FrH nlc r~ ,n, O v:-o.

Klrkw ot,,!.
Villh:rs, i:::Sultrorue in.

$usanna d u To!t ,

Catlwrina
;\lar ia Ncl,
Pd l' vn ~ lla

ct ~·

()tl()s}luqJ ,,
E1·a~nnt :o~,

'l'rn n ~ \'3.:1 1.

?

Chnrl Cl11 it', Ol y "v't•nl ,tJs , \Velhngton.
Johanna .Botha. L I)X t•Hl.
J oh a..n n n Smlt. L o x ton.

J ottl>t'rl.

van die Boereseu ns-Afdel ing

Boerekleingoed, Boereseun, Onderoffisier

01\T()nLJt
\\'llh<-tmma

~Jan

Slcutelsteenlcken.

vol~t•rulc

1\'i..'dur••utlt•

J[u g~ n no l.

Jacobo. B1·o nncr. V r ybul'g .
Chalrl n n. ~\1yl)Ur"'h, Vry huq.:.
~t eph anu s 1<:1,, Vryltuq :.
Ellznl>cth Coctzcc, Ru • t~nbur~;.
Mar i tjlc Wt·lthfl!:l'll , P.K M uoinool.
Tnai da van V••hhm, Slclh.•nboscll,

CALEDON SE
BOEREJEUG
TREK LAER

I. Brock :

Groen- l<a kie lwrtbrock. met bree ( 2 duim )
bruin Jyfband.
2. Ht>mp : Grocn-kakic hEmp:
twec sakkc met ldappe;
opgcroldc
moue ;
sagtc
boordjie; skouerlissics.
I·~
Dn,. : Donl<crgroen das met
' •
O.B.-wapcn
as
dasspcld
(vi r seuns bo 12 jaar) .
Xekdoek:
Vir die Klcingocd 6 tot 12 jaar :
Donkergrocn
kortpunt
nekdoek onder die hcmpskrnag gedra. Puntc voor
aanmel,aar
gedmoop
en
onder
lyfband ingcstcck.
Swart hout nel,doekringctjic, ongevecr ~ duim wyd.
•l. Jiopstuk :
Brei.i rand Kakicgrocn hoed met rcgtcrkant
opgcslaan,
met
'n
volstruisvccr waarvan 1 duim
uitstcek

5. Skocne : Bruin skoene met
lang k a lde solckies.
G. Kcnt~I<C'll!>!.:
(a) \Vapen aan opslaanl<a nt \'a n hoed g cdra.
(b) Slcutelsteen word op
beida lcante ~·an die hempskraag gedra.
7. Rangtel<ens :
Scrl;;a nt : Drie wit strepics
(wit materiaal, elk ~ duim
breed en 1'! duim lank),
bo-mel<aar.
Korperaal: Twce wit strepies
bo-mcl<aar geclra.
Rangtckcns word op linker
mou (bo-arm) van hemp
gedra.
Die volledigc uniform vir die
seuns-afdcling (uitgcson derd die
nckdo ek vir die ldcingoed) is
teen H / 12/6 by Boerejcug-hoof·
kwarti cr, Posbus 1059, Pretoria,
vcrluygbaar. Meld asscblicf die
mate. <Konlant met bcstclling.)

Drag van die Boeredogters-Afdeling
Boeredogters en Boerekleingoed

Die cer sle en baic ;::-.... slaagd c L Role
Volgcns afbcelding A
<wit m a t e riaal, elk \ duim
lacr is oor die a fgc•lopc n a wcck
(a) :uatcriaal : (1) Donke rbreed en 1 ~ duim lank) boo p l\liddclplaa:> ,·a n m nr. Kootblo u Duitse-sis m et klei n
mckaar.
jie Viljocn gchou onder d ie bein
wit.
<2>
o ntwe rpie
K o rpo ral e :
Twcc
wit
belnva m e Ieiding van lc omm a nD onk crblou voering vir rok.
stre pics. Rangtel<en word
dantc F ou che.
(b ) \'crsiering om hal" <'n
op linl<erbors van rol< gedra.
Die hoofd ocl va n h ier d ic laer
moue: \\'it kantji c.
As julie moeilikheid het om
was dan ook om die BoN·ej cug
Duitsc-s is in die hande te luy,
deeg lik a f l c r ig vir <.li <' 16
skryf aan BoercjcughoofkwarD es embcr-lac r. <• n nad a L lmm ticr en sluit julle 3/9cl. per jaart
mand<~nt Winkel di e lac rgangin, dan stuur ons dit dadelil<
crs onder handc g t•hnd hcl vir
vir julle.
!--:-r;-\'\oo'• "'"'
prul<tit·~!" di:;sipl inc wa s dit net
Scuns, julie uniform is ool<
~003~\ :N, ... o....
'n spoggerig-e ldompi,~ BoNcj e ug
by Bocrcjcughoofkwartier, Pos. .
~· lo<~<t.d.
wal l\ia andag-midd a g huistoe
b us 1059, Pretoria, verk rygbaar.
\isSi<:.S,-<oo.gegaan !Je t.
~.,_,..,... "':!!.ta.<
V c rcl c r was jul<sk ci, s w c• m,
1)-."'"'~"~<I.S
stoci en speletji es aa n d ie o rd c
""'<l.~ \<.\o.\'1'<(..
,·an d ie d ag-. en m oi..' L nic t•r:tat
van di e lcldtPr o u l<amr vu <Jr
~i""'V"'tL~\o~' v~r
il ic. Die B fl <•r cj eug ~ pret•l< hul
a
1 t 6'"' 'k....,5 hl.
waard c ri ng uit tccnoo1· rli c ouers
'l~""' <o._,p
en bdangstt.:lle nd l·s wa t die
l::u· r .;o ~<'l'i..'dd b · .,,wl< htl en
s prcl'i< dil' \'ertr·ou,• tilt da t rli t
die l'<'l'StC \ 'Un r,q• O'li<• ]a!'r,; Op
Calcdon gan n W<·<'!'.
(c) Lcn;;te
I'Ok : Op d l<
lmiesltyf. Kl ei ngocd ict w ul
A
kor lcr.
<d> Ro k k om agl c r oop:
R 0 X:
vasg emaak met hak i<'s <'n
AA~DElEMARK
ogies. Voor met twec l<oordtjies.
2. \ ' oor-;Jwot :
(a)
Volgcns afbcelding D.
(b) :\lateriaal : \Vil Iinne.
<«> Lcngte 2 duim bokant
Vie Fr:tn ... c h1•l al ~o gf'woond
lengtc van rok.
geraal< aa u diP ktbinP1slni<;issc van hul parh•n u•n1i•r!' ,.;t(']scl 3. 1\lanlcl:
(a) Volgens afbeclding C.
dat die aanddt•marlt nit' (•ens
(b)
1\IIatcriaal :
Enigc
MANTEL
mt•ea· blwmnwl hy ~>U il<e gelct~n t
donkcdJlou matc riaal wal
ht•de nie- 1'11 tlit is vecl l~c,.,(l.
mali:lik drapcer.
Veer ing 1 51 t 1
/ i
:vrct die land vir m ecr as 'n
donkcrblou.
ou o atoontokon
w ccl< sondcr l'Cgc r ing o nd crwyl
(c) Lengte: Tot by h cupc.
' n politilws bcs ig was m et die
(d )
\Vord voor vasgemaalc
D
samcst clling van die dc rti enc!t
met hakki es en og ies.
r egerin g scdcrt die bevryding I. liapp;e:
Die hel e uniform kos slogs
,·an Franluyk, ils bcri g da t di e
<a > Volgens afb ecld ing B. £4./ 12/6.
As julie nie al die
aand elem a rk n og gcc n noe m e nl;( bl Materiaa i: \Yit Iinne. dele ' 'an d ie uniform l<Oop nie,
waard ige rea ksic getoon het nie ;;. Sl>ocne:
kos di e vcrsltillendc dele ell< as
en dal die pry:; ,•a n gcud self!;
P lathak swart tocrygskccnc. ,·olg : Brock (32 duim) 17/ - ;
ged .. al h t't.
6. Kouse :
h emp (16 ~) £1/ 0/ 6; hoed (7'.)
)lbldcn lll'l d ir Fran.,A <leur
\\'it solckies sond er st re p e. 15 ·: lyfband (30 duim) 8/ - (nic
hul lan~durigc ondrrvinding va·t 7. Kentekens :.
S a m Browne n ie >; sl<ocne (9 )
die parlementi>rf" !4tels.t'l al ge(a ) Wapen a s borsspeld.
£1/7 6; sokkies 9/ -; das 5/ -.
leer dat dit n•e veel ver!>l<il
(b) S!eutelsteenteken
o p D:e syfers tusscn hakies is die
aan die lan:l mauk of daar 'n
voorskootsal'r.
grootste nommers wat ons in
partyrE"g~ring nan drt' hewind is 8. Ran~tekens :
besit het en wat ons onmiddelof ni~·.
Sersante : Drie wit strepies lik kan !ewer.

.....

cgter dat sodanigc pcrsonc
hull esclf vir die tydperk
van die lacrtrck as Bocrejeug-lede moet beskou. Rig
ook onmiddellik aa11 u
plaaslike skoolhoof 'n versoel< om aan te kondig dat
sy lcerlingc saam met die
Boercjcug na Pret oria mag
gaan.
lndicn cnigc wil saamgaan
moet hulle onrniddcllilc m et
ons lcontak maak.

laer- en rciskostcs help u it
die Bocrcjeug-ltas.
(4)

In
itiek

gde Nasioclede begin
;;pondensiepolitici, het
dit nodig
leidingskollers op te
ek het die
" met hul
egi n. Laas1 ,lccrling r van d ie
pr akticse
1
1and doen
:" ook stu~cn sal dit
vcrstandlartye• ten
~nsl<apli l<c
lr dit sal
~orders - soveel
;aile waat·
niseerders
party durig aan
nlilc, soos
• sin vi r
. om die
verhoging
r gee dan
tnder nie

,.

REISKOSTES:
<Kaapstacl
na Pretoria en tcrug)
(a) S l<oliere onder die• oudcrdom van 16 jaar
£3 Os. 3d.
en studcntc
(b) Sl<oliere
,·an 16 jaar en oucr
£5 Os. 1d.
(c) Volwassenrs en pcrsone
wat toesig hou £8 Os . 6d.
Hierdic is teen die spcsiale
ckslwrsie-laricf.
Persona
wat nic saam mc•t die Bocrcjcug terug !com nic of wat
hullc reis met die tcruglwm
wil ondcrbrccl<, mocl die
gewonc tariewe bctaal.
Offisiere word crnstig vcrsoek om onmiddcllik met
hulle naastc stasicmeeslcr
in vcr binding tc tree C•n
uitvind wa t die l ar icwc is
vanaf
die
stasie
waar
hull e sal opldim. KAAPLAND sc laer,gangcrs kan
opklim by d ie volgcndc
plcl<l<e : KAAPSTAD, WELLINGTON,
BEAUFORTWES. DE AAR en KIM·
BERLEY. \'RY!'oi1.'AAT EN
TRANSVAAL sc Offisicrc
moet asseblief rei'! dat hulle
grocpe by die naastc stasies
aansluit sodat alma! op die
12de Dcscmbcr te Pretoria
aankom.
KAAPLAl\"DSE
OFFISIERE MOET EGTER GEEK PLEKKE BE·
SPREEK
OP
TREI~E
KIE. ALLE REELI:-JGS IN
HIERDIE
VERBA:KD
WORD DIREK V ANUIT

(7 )

Besondcrhedc oor lac rbcnodigdh ede word la ter bcl{endgemaak.

(8)

Oucrs wat van ,·oorncme
is om saam met hullc Jdndcrs d ie Bocrcjeuglae•r by te
woon. moct hulle name onmiddcllilc aan Bocrcjcughooflnvarticr verstrck asook bcsonderhede van hocvee! kinde rs onder 10 j aar
saam met hullc gaan.

(9)

laerg-angcr moet voo r
die cin<le van OKTOBER
hulle laerfooic en rei:<ko:<te
aa n Boercj cughoofl<wa J· Iict·
stu ur. Dit is uitct·s belangrilc aange,.ien geen pick bc'>prcek sal word voordat on~
die reisgclde ontvang het
nic.
Boercjcug-lcdc moet
cgte1· met hulle o ffi~i('rc
slmk<'l in verband hicrmec,
om duplisering te voorli:om.
l!~llw
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Los Wit Brood HOF SAL VERNEEM VAN
ANDER GRUWELE
E.n Behou Petrol
Die wenk dat die regering liewer die ongesonde w it
brood moet afskaf en daarmee dollars bespa.a.r a.s om die
volk se petrol in te kort, is vervat in 'n nunsbrief van
adv. 0 . Pirow. Hy skryf:
In die eerste plek moet die
regering tog 'n gedagte he omtrent die hoeveelheid petrol wat
hulle wil bespaar. Laat ons dit
op sestig miljoen gelling per
jaar stel, wat 'n baie aansienlike
besparing sou wees. Sestig miljoen gelling sou in die Uniehawens gelewer, tot kort gelede,
een en 'n half miljoen pond teen
ses pennies per gelling gekO$
het. Uit hierdie sestig miljoen
gellings sou die Tesourie, die
Nasionale Padraad en die Spoorwee gesamentlik omtrent drie
miljoen pond gemaak het. 'n
Besparing van sestig miijoen
gellings sou dus vir die betrokke
belanghebbendes 'n verlies van
drie miljoen pond beteken.
SOOS WHISKY
Die posisie is baie soos in verband met die verbod op die invoer van whisky waarop die
tesourie groot verliese sou gely
het. .Hierdie saak is nou deur
die persoonlike tussenkoms van
min. Havenga tot algemene tevredenheid opgelos en die vraag
ontstaan of die voorgestelde besparing nie op ander invoerartikels met minder binnelandse
verlies verkry kan word nie.
Wei, die bedrag van een en 'n
half miljoen pond wat ons wil
bespaar is toovallig die juiste
bedrag wat die luukse van wit
brood ons kos. Sien af van wiJ
brood en jy kan die land een en
'n half miijoen pond spaar, ol
om die saak anders te stel: Sien
af van die- verkiesingskreet van
wit brood en jy hoof nie aan die
publiek se petrol te raak nie, ot
nog anders: jy hoof baie minder
in te gryp as wat jy sal moe'
doen as ons aangaan met daardie brood wat dr. Stals, die
Kabinet se deskundige op Volk$gesondheid, as ongesond beskou.
ONBILLIK
Omtrent enige rantsoenering
staan een feit soos 'n paal bo
water: Die gewone eerlike burger gaan daardeur gestrem in
party gevalle gevoelig gestrem
word, terwyl 'n sekere klas per,
soon net soveel of nog meer
as tans met brandstof sal mors.
So was dit die laaste keer toe
petrol gerantsoeneer is, so sal
dit elke keer wees. Daaraan
kon die vorige Regering niks
doen nie en daaraan sal hierdie
Regering niks kan verander nie.

•

Hy wat in ,Die
O.B." adverteer is
werd om ondersteun
te word!

VERBETERI NG OP
NEURENBERG

Veldmaarskalk Erich von Manstein se advokaat, Rit Paget, het verlof
ontvang van die Britse militere hof. wat Von Manstein verhoor, om 'n
amptelike Amerikaanse verslag in te dien wat beweer dat getuienis inverband met oorlogsmisdade in die Amerikaanse besettingsgehied deur
,hrutale" metodes ingewin is.
Die dokument is saamgestel deur 'n kommissie van die V .S.A.-leer wat
benoem is deur voormalige leerminister Kenneth Royall.

Die hoofaanklaer het onmid- die strop reeds gehang het sondellik beswaar gemaak toe die der meer op vrye voet gestei.
Ilse Koch, e,ggenote van die aansoek gedoen is om die ver,PRIESTERS"
kommandant van Buchenwald- slag aan die hof voor te le,
kamp, wat deur die Neuren- maar Paget se aansoek is toeIn verband met die Daehaubergse hof tot lewenslange gestaan.
verhoor het 'n kommissie van
tronkstraf veroordeel is op beondersqek onder voorsitterskap
weerde aanklagte van mishanSedert die eerste vonnisse van van 'n regter, Van Roden, wat
deling van gevangenes, maar
van wie die vonnis later veran- Neurenberg voltrek is, is ver- self soldaat in twee oorloe was,
der is na vier jaar omdat 'n skillende Amerikaanse onder- bevind dat skulderkentenisse af·
senaatskommissie van die Ver- soeke ingestel na die getuienis gedwlng is op allerlei maniereenigde State bevind het dat 'n in hierdie soort wraaksake. DiE' o.a. deur persone wat hulleself
groot dee! van die getuienis bevindings van hierdie kommis- as priesters voorgedoon en dan
pure leuens was, word hierdie sie was van so 'n aard dat dit die beskuldiges beweeg het om
week losgelaat. Sy sal egter da- elke keer gelei het tot groot- aan bulle te ,bieg'' ter redding
delik voor 'n Duitse hof gesleep skaalse verandering van von- van bul s iele. Hierdie bieg-verword op aanklag van ,29 moor- nisse. In een geval is dertien klarings is dan as getuienis teen
Duitse soldate oor wie se koppe bulle e n ander gebruik. In ander
de en honderde aanrandings".
gevalle is gebruik gemaak van
brandende vuurhoutjies
wat
onder die naels van die slagoffers gedruk is, asook van
skoppe en slae. In meer as
een geval is die mense selfs
vermink.
Die regter verwys na 'n geval waar 'n Amerikaanse offisier, lt.-kol. Ellis, openlik erken
het dat hy 'n ,koppige geval"
Duisende sakke S uid·Afrikaanse semels word tans uit- gehad bet waar hy van drukgevoer na Pa.lestina. Da.a.r Is sprake van een enkele besen· uitoefening gebruik moes maak
om die nodige getuienis te verding van 500,000 sak wat verlede maand uitgevoer is. kry. :Hierdie ,druk" het inge.Waarom die semels - wat 'n uitstekende varkkos is - na sluit geweldpleging en 'n skynhofsitting.
Omtrent hierdie
Palestina uitgevoer word, is nie bekend nie. Groot dele soort metodes rapporteer die
van Suid-Afrika word deur droogte geteister met die gevolg regter:

UNIE. VOE.R SE.ME.LS
UIT NA PALE.STINA

dat veevoer skaars en onontbeerlik

is.

Dat groot hoeveel-

hede semels onder hierdie omstandlghede die land uitgestuur
word, is on}legryplik.
Die witbrood wat Landbouminister S. P. le Roux en die
huidige regering beskikbaar
gestel het vereis dat koring in·
gevoer moet word.
Koring
word trouens ingevoer teen '71/6
per sak terwyl die vasgestelde
prys vir Suid-Afrikaanse-gekweekte koring 4Z/6 is. Wanneer die meulenaar die duur
koring tot witmeel vermaal,
stapel duisende sakke duur semels in hul skure op. Hie~rdie
semels is so duur dat die SuidAfrikaanse boer nie kan bekostig om dit vir veevoer' te koop
nie.

'n Koringboer bet aan Die
O.B. ve~rklaar dat hy nie kan
verstaan waarom die prys van
Suid-Afrikaanse-gekweekte koring nie op 50/- of desnoods
55/- per sak vasgestel word nie.
Dit sal die binnelandse koringproduksie geweldig laat toeneem, bes moontlik tot so 'n
mate dat koringinvoer onnodig
sal word. Ons segsman voer
ook aan dat die goedkoper koring vanselfsprekend sal meebring dat die semels goedkoper
sal word, sodat boere dit teen
ekonomiese prys kan aankoop.

,Die verklarings wat as getuienis ingedien is, is verkry
van manne wat vir drie, vier
en vyf maande eensaam opgesluit was. Bulle is opgesluit in
selle met vier mure sonder vensters en sonder g.eleentheid vir
oefening.
Twee maaltye per

,Die ondersoekers het in som·
mige' gevalle 'n swart kap oor
die beskuldigde se gesig getrek
en hom in die gesig geslaan
met ysters en geskop en met
gomlastiekpype geslaan. Menige
Duitse beskuldigde se tande was
uitgesla,an en daar was sommige
met gebreekte kakebene. Met
uitsondering van twee was al
die 139 gevalle wat ondersoek
is, onherstelbaar in hul geslagsorgaane geskop. Dit was die gewone prosedure van ons Amerikaanse ondersoekers.
,In sommige gevalle is 'n beskuldigde wat nie 'n verklaring
wou doen nie, in 'n saal gebring
waar die burgelike ondersoekers
in militere uniforms by 'n swart
tafel sit met 'n kruis in die
middel en twee brandende kerse
weerskante. Aan die beskuldigde is dai gese dat hy nou sy
,Amerikaanse verhoor' sal kry.
'n Skynhofsitting is dan gehou
wat eindig in 'n doodvonnis wat
oor die beskuldigde uitgespreek
word. Aan hom word dan ge~
dat hy tereggestel sal word sodra die generaal sy vonnis teken,
maar intussen kan by losgelaat
word indien by 'n verklaring
onderteken. In meer as een geval het die beskuldigdes dan
nog geweier.
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Minister le Roux is nie. bereid
om die semelprys te verlaag
nie en ten einde die meulenaars van die semels te verlos
Na langdurige onderhandelill&'
word dit tans uitgevoer - na
oor 'n loonsverhogingseis van
Palestina.
30 persent wat na die verhoogde
goudprys as gevolg van devaluasie weer sterk beklemtoon is,
1 .,DIE O.B." word gedruk deur Pro het die mynwerkers verlede
Eeclesla.-Drukkery Beperk, Stellenboseh, vir die elena.ara en uttgewera: week 'n aanbod van 'n verhoging
VOORBLAG (Edme.) Beperk. Groote van 15 persent in hul basiese
Kerkgebou
1'03,
Poebua
tnt, lone aanvaar.
Kerkpletn. Kaapota.d.

Hoer Lone

Sowjet-Duitsland tot uitdrukking kom. Die wagwoord bet
geval: ,Duitsland bevind hom
in die grootste nasionale noodtoestand waarin by deur die
diktaat-politiek van die Westerse moondhede gestort is."
In teenstelling met die regering van Bonn is in die Sowjet·
republiek van Oos-Duitsland
voorsiening gemaak vir 'n ministerie van buitelandse sake- 'n
aanduiding in watter rigting die
politick van hierdie regering
gaan beweeg.

Jrg.8

verge!~

ATOOMBOM WAS ERESALUUT
VIR ROOI DUITSE REGERING
Toekomstige geskiedskrywers
sal die samestelling van die regering in die Russies-besette
Oos-Duitsland as die keerpunt
in die Duitse geskiedenis na
die tweede wereldoorlog beskryf
-en nie net van die Duitse geskiedenis nie, skryf ons korrespondent uit Duitsland.
Die Russiese atoombom was
die voorteken van wat nou be·
gin en die saluutskoot vir die
toekomstlge planne en oogmerke
wat in die program van die
,Verenigde Duitse regering" in

EENS'AME OPSLUITING

dag is deur 'n gleuf in die deur
aan bulle verskaf. Bulle wa's
nie toegelaat om met iemand te
praat nie, en bet geen verbinding
gehad met hul familie of predikant of priester nie. Hierdie
opsluiting bet in sommige ge
valle voldoende geblyk om die
beskuldigdes tot erkenning te
dwing. Hierdie verklarings bet
nie net betrekking gehad op
die ondertekenaar nie, maar ook
op ander beskuldigdes.

Geregis·

En onderwyl die Duitlie volk
met die grootste besorgdheid
hierdie Russiese maneuwer gadeslaan, verskyn in die Duitse,
oggendblaaie die berlg dat die
Amerikaanse kommissaris McCloy geen toestemmlng sal gee
vir 'n wysiging van die aftakelingsprogram nie.
Kommentaar is oorbodig.
Die Kabinet, wat 'n poppe·
huis van Stalin sal wees, is verlede week saamgestel met Otto
Grotewohl as eerste minister.

o.
Son
So lewe die 12 1niljoen vlugteling-gesinne
in 'n groot deel van Duitsland . . . . . . .
gesinne van eertydse welgestelde boere wat
hulle plase en al hulle hesittings deur die
Ru.sse verloor het.
Sulke rnense het ons
hulp dringend nodig.

Help ons om te help !

D.A.H.A.
HOOPSTRAAT 1058,

KAAPSTAD
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