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WAPENSKOU BEREIK 'N HOOG- WA TERMERK!
Be/angwekkende NovemberNommer
Demokrasie of Volksta

woo d
v n

t ?

"WapenskOU," net soos die organisa ie waarvoor by s amptelike orgaan dien, bet in die afgelope jaar nog steeds van krafl; tot
krag g'egaan in w.eerwil van die donk r voorspooltSJs v n k re
party-politici, vo]gens wie die A.N.S. '10 van bo tot onder . 81 ur
het( I). Sonder om hierdie here nou op tipi s lib rali ti se wy di
les te leer, d.w.s. om ons in ons verwe r teen bulle persone trig, i.p.v.
die muwwe, uitgediende "dwaallig" -tcoriee wat bulle aanhan , die
kop in te slaan, kan aan hulle gese word: le s a.u.b. die Iaaste 119. r
nommers van HWapensltou" deur, en oordeel dan. Trouen, di
A.N.S. beoog niks andere met 'n bIad, soos "Wapensltou" as om in
alle beskeidenheid die kI m by di bcnadering' van ons volksvraa .
stukke op die meer beg'insel- en alcademiese aspokt to luat VL 1 nie,
Lp.v. die oppervlakig propagl111distiese geklets wat so dikwcl v 11
ons politi ke platforms afkoIllstig is.
Die Sept mberuit (we v n "W pen. kou," 00
Ike A.N.S.-lid behoort te weet, het die rond la gelS
vir die volksbcwcgingideologie wat
<1 ur die A.N .S. voorgestaan word.
In die Novembernomm r word hierdie geda tegang tans voort
it.
Dr. Piet Meyer, daardie gevi. rde
A.N.S.-veteraan, en buite twyfel
n
van die me s prolifi ke en
niale
skrywers en denkers waaroor on
tans beskik, dra ook tot hierdie
nommer 'n kitt rende rtikel by.
Die tit 1 is Demokresie
of Volktest : Di Kcuse van die Afrikt"
n?rdom? In hierdie • rtikel word
dIe. volkst tstel el in y voll histOfl. se gang en ontwikl elin nagepeur. Di verb nd tu s n volksbew ging en yolk taat word op treffende wys aan dui.
Dr. A. J. H. v. d. W It vol ook
y kongr sref rant i.m.v. di
hitorie e rondslng van die Afrikaane volk b we in op met 'n rtlk 1
waarin hy di yolk to at tel el verde-di op grond van die tr dlsles van
on Afrik nervolk.
Stell nbosser
al buit twyfel bel ngstel in die tw e .. rtil els deur
on pla 1il e volk kundige
en Ban1 elce, t.w. d.
P. Coertz , dr. F.
Language en dr. B. 1. C. v n Ecden.
Hierdi ar-tik Is gaan oor die pro~
tektorate.kwe i n die breere fa •
evraagstukke. Hi r word op stren
wetenskaplilce,
do
b Ii t
wy e
t llin in neem teenOOl' die voll -

·uik
bossie
Mel .....~tL.Aolon

nie.

On wil
A.N.S .• lede om in die vult n ie w t
voorlS te help om die A.N.S ... ri tin
en trewe voort t plant deur buireint ken re vir "W pen kou" te w If.
Laat elke n dit a 'n pH be kou
wnt nie van buit opgelS word nie,
rna r w. t gebor word uit 'n di p
b ef van die re v rdi heid van di
B
1 waarvoor die A.N.S., ow 1
die "We; pens au" n "I)i
rtar n.
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Huiskomitce van H rmonic:
Mej. ft;lsa Norval (Primari ).
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Mej. T. Ie O\lX (Prim ri ).
M j. . de Wn 1.
M j. W. Wilkens.
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Mej. J... Sieb rh gen .
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WUJlenskou ell die AfriI aanse Pu hI iek
Naas die Afrikaanse tydskrifte
wat reeds die Afrikanersaak op een
of ander spesifieke gebied dien, soos
b.v, Inspan, Volkshandel, Koers, Die
Skakel, Die Trekk r, Die Taalgenoot,
e.d.m., neem Wapenskou as amptelike orgaan van die A.N.S. en A.N.J.,
'n b sondere plek in. As jeugblad is
dit nie so seer die taak van Wapenskou om die standpunt van een of
ander groep of liggaam te verduid lilt of te verde dig nie, Sy taak is
veele 1" om op grond van die beskikbare feitemateriaal 'n bree perspektief t.o.v. ons volksstryd in al sy
ontwikk lingsfases moontlik te maak.
Deur die aktiewe bestudering van ons
volksvra gstukke op elke gebied, wil
Wapenskou dus meehelp tot die bereiking van die gew nste sintese m.b.t.
ons toekomsbeleid en eind-doelstellinge.
Dit is merkwaardig om na te gaan
in hoe 'n mate daar 'n stygende Iyn
in die algemene toon en Koers van
W.. penskou waar te n em is.
In
w l'klil h id is di
at d m er sui.
w r e en
ferm
begins Igrondsl
v n W p n sk ou m ar net 'n we rtaing v n die ontwikk ling wat
in di
gemo d v n ni
d nkende
A f'rikanel'
n di gang i.
Net na

die oorlog vel klaring was die Afrikaanse denke en idealisme totaal
stagnant en lamgeslaan. Diegene wat
nie g heel-eri-al in wanhoop versink
het nie, nadat hulle die skreiende
onmag en swakheid van die partypolitieke stelsel as grondslag vir ons
Afrikaanse volksuitlewing besef het,
h t Ieitlik wet ktuiglik aan die vreernde staatstelsels 500 nasionaal- osia11 me
n fa cisme
s laaste strooi
v geklou.
G lukki
wa . laasgenoemde ook net 'n oorg ngsfa e. Desnictemin is dit vir enige Afrikan r
wat eni sin sy red en verstand gebruik by die vorming van sy opinie
t.o.v. ons volk iaangel enthede duid lik d t demokrasie vir e ns en vir
altyd dood was - wat die Afrikanervolk betr t I Dit lean aIleen maar 'n
r ks volksvreemd en kk rige proIessionele politici wees wat nog in
so 'n klug
00
"Sy Majesteit se
oppo isie" "glo."
Immel'
dit is
hulle enig te sekurit it; maar as slagoffer van 'n onverhidd like eskiedkundi e krin loop moet ons natuurlik verwag da t hi rdie potsierlike
uit edi nde "ins telling " saarn met
die tel el wat hulle voortb staan tot
dusver moontlik gernaak het, v n di
toneel al verd wyn.

Die Oorlog
XXI. Jf'aaruoor 'Word daar geueg?
"De Waereldgesohiedenis i 't
Waereldgericht,
Ver6eldjng, de wet der Historic;"
-1'en Kate.
IMPERIALISTIESE
OF IDEOLOGIESE OOGMERKE?
Daar is in die loop van die huidige oorlog reeds boekdele geskryf
oor die oogmerke van die stryd. Dit
is die geval met alle oorloe, Elke
kant probeer sy doelstelling so idealisties en onselfsugtig moontlik voor
te stel. Dit het groot propagandawaarde binne die eie geledere soweI as in die buiteland. As daar
dus mense is wat glo dat die huidige
oorlog in die eerste plek 'n ideologie-

hy enige jare vroeer selfmoord gepleeg en 'n eienaardige testament na
gelaat het waaruit sy vrees vir die
"Radicals," d.w.s. die Britte wat beheb was met die ideologie van die
Franse Rewolusie, baie duidelik blyk.
Nee, 'n ooriog is nooit suiwer imper ialisties of suiwer ideologies nie.
Ook is die imperialistiese of ideologiese vrugte van 'n oorlog nie noodwendig neweprodukte of opslaggoed
nie. As 'n mens aan die· vooruitgang
van die wereld glo dan sal jy self
vind dat hierdie neweprodukte - en

Dreur Prof. j. A. Wnd
se stryd is, dat dit vir die Geallieerdes 'n heilige oorlog is vir die Kruis,
of dat Duitsland in Pole of elders
oorlog gevoer het om Nasionaal-Sosialisme daar te gaan plant, dan maak
hulle 'n groot fout. Om aan die
ander kant te beweer dat die huidige oorlog 'n suiwer imperialistiese
stryd is, dat daar tussen 'n ideologiese en imp rialistiese stryd duidelike grense bestaan, lewer bewys van
groot onkunde. As dr, Goebels dus
vasstel dat Duitsland hierdie oorlog
voer "vir steenkool, yster, petrol en
bo alles koring ons daaglikse
brood,' dan beteken dit tog nie 'n
suiwer imper ialistiese oorlog nie. Is
daar dan niks ideologies in 'n oorlog
waar daar geveg word vir die daaglikse brood, d.w.s. die lewe van huidige en komende geslagte van die
volk nie? Is enige menslike ideologie moontlik sonder die "daaglikse
brood"?
Nee oorloe, ook nie die huidige
oorlog nie, kan nie sornaarso in
id ologi
en imperialiatie
oorloe
ingedeel word nie. 'n Wereldoorlog
soos die huidige is in sy oorsake,
sy doelstellings en sy gevolge veels
te ingewikkeld vir so 'n oppervlakkige diagnose. Mense wat hulle aan
hi rdie eensydige oppervlakkigheid
skuldig maak sal verstandig handel
as hulle die biografie van die hertog
v n Wellington en lord Castl rea h
weer lees. Hier sal hulle vind dat
hierdie twee groot Engelse leiers en
bitt re vyande van die id ologie v~n
die I~ rans Rewolusi as twee bale
ontnugterde m nse van die lew afskeid geneem het. Die oorwinnaar
van Napoleon moes teen die jaar
1832 bely dat hy en sy geest sgenote
met die Hervorm Wet, di
root
nederlaag gely het teen die ideologie
van die Franse Rewolusie n Castlereagh het selfs verder geg an toe

Dit is nie on doel om hier enigiet meer oor die wesensinhoud van
die vol sb we ing en yolk t t t se
nie. Ons k nons les rs aIleen maar
" rwys na die jongste nommers van
Wapenskou, veral die volksbewein uit awe wat j.l. September verskyn het. In ons nuuskolomme d el
ons ook iets oor die inhoud van die
heel jongste nommer van W,ap nskou
die laaste nommer van hierdie

neweprodukte kan baie belangrik
w es - nie altyd bitter en giftig i
nie.
DIE

OORLOGSFRONTE:
(1) RUSLAND

Aan die verskillende oorlogsfront
in Europa, in Afrika en in die Verre
Ooste het daar gedurende die afge
lope week geen sensasiewekkend
verandering
plaasg vind nie. Wat
die Russies front bet ref word daar
nog hard geveg in Stalingrad, in die
rigting van die Swartsee-hawe Taupse
en veral in die sentrale Kaukasu
waar die Duitse leerleiding aanspraak
maak op die verowering van Alagir,
'n dorp ongeveer 25 my! ten weste
van die oliestad Orzhonikidze. Hierdeur sou die Duitse offcnsief ni
slegs gevaarlike vorder ing in die ri ting van belangrike militere roete
ocr die Kaukasus-gebergte gemaak
het nie, m ar ook die strate i s
gewigtige stad Orzhonikidze n die
ryk Russiese oli velde van Grozni sou
in gevaar kan verkeer. 'n Groot
skaalse Russies teenoffensief aan die
uitgestrek
Russiese front laat nos
altyd op hom wag. Nergens kom die
vert nd rde oorlogstrate rie en oor10 stegniek van hierdie oorlog in ver g lyking met vorige oorloe duideliker
'In die lig as in Rusland nie. Ofskoon die Rooi Vloot op die Swartsee
onvergelyklik sterker is as enige
seemag wat die Spil hier in die ·lag
kan stoot, het die Russi se vloof
nogtans di een steunpunt na die
ander ve·rloor sender om tot nog to
ook maar iets beslissends tot die
oorlog by te dra.
Vervolg

op bls. J, kol. 2.
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Ds. T. N. Hanckom.
OUD

EN lONK

(2)

DIE VERRE

OOSTE.

lik

I

Die jon e J eremi het 'n moeilike
tegemoet ge aan, Hy het
.
kom tot y ei mense, en sy .le
men e h t hom nie aan eneem rn .
Hulle bet y boodskap verwerp,
n
horns 1£ v rag. Hulle het
weier
om n hom te luister, en, s hulle
no
eluister h t, ewei r om te ehoor aam. Hulle wou een ander w
op
n nie, en wou van
and rin weet nie. Wat wa i wet,
Wat oud i , is ook goed! Daarom
het hulle voort e
n om hulle te
beroep op Abrah m, in pl
van te
vlu tot die God van Abr h m n
n
y bood k pper te luister, al is
hy no mar r jonk.
tyd

t

d rom het die Here an
dien kneg ese: "Moenie

1

L.

J

Die jeug is geneigd om die verlede te vergeet en te wantrou. Dit
is waar! Maar die ouderdom weer,
we t geen goed van die hede en
verwag niks goeds van die toekoms.
Dit is ook waar l En dit i so jammer I Veral omdat d al'dem 'n groat
n gevaarlike
kloof gaap tuss n
ouer
en jongerc
e lag, en, w t
meer is, wedersydse wantroue voortdurend gevoed word by
brek a n
gesonde WiS6 lwerking tuss n gaande
en komende
enera iies. By die jell
vind on
omtrent altyd 'n sterk
to kom v rw (Itin , miskien dikwel
onver ntwoord lil optimisties.
By
die ouere geslag gter vmd on
1
te dikwels nik m er.n
net toekom v rw ting. En dit is sek r d t
die oordr w
w rtg Iligheid w t
hom daarin op nba r, moeilik te re verdig is, en te eensydig is om ooit
as uiting van 'n g sonde Iewen beskouin en 1 wenshoudin
a nge ien
te word.
Daar is g lllkkig uitsondering , ook
by die onere geslag. Hier v ral is ek
dankbaar om in hierdie verband te
wys op die toekomswaarderin
v n
die Heilige Skrif, die Boek van all
boeke. Ons ien i t daarvan in die
woorde wat ons hierbo aangehaal
het. Daar h t on die klag van 'n
jongman, wat huiwer vir die groot
t ak waartoe hy gero p word,
n
daarom "n e" se, se-lfs al is dit vir B tum v n die nthnt v r nt ill :
sy Sk pperl By was te be keie om
Voors.: Mnr. G rjo v, d. M w.
so 'n raak t aanvaar. en ook bet
Ondervoors.: Mnr. P. v. Ni k rl.
hy gevrees daarvoor.
Dit IS g n
Sekr.: M,nr. Dani M iolrn: n,
wonder! Want hy was neg maar
A h-Sekr.: Mnr. N ud du Toil.
bai jonk, en het die Here gevrees
T .: Mnt. D, wi v. 1. M r w
m t 'n heili
erbied. Ook h
hy
Add. L d: Mcjj. Noe11e 01' ,lib
sy volk lief gehad met al die vuur
la r, B tti Geridn mnrvan sy jong lewe. VIr hom was dit
B rthold P. uw.
moontlik, ja vanselfsprekend, dat 'n
godvresende jongm ns sy volk sal C.S. V.-Bcstuur:
liefhe, en ook "die land wat die Here.
Voor.:
Mnr. 1> vid c1
sy God, aan hom gee." En daarom
Ondervoor.:
Mej. Alt
juis was di tank waarvoor hy staan
Mejj. Kowi Ro. 0 w, tJ i he d
vir hom so waar. Hy was gestuur
Waa}, Carin
Burg r, Jo n
met 'n bood k p n y volk, 'n boodImm lman. en rnnt . J. v n
kap wat die oord 1 v n God en die
Vuur~n, N. Tr urni ht, A.
ondergang van sy volk moes aanTreurnicht, Piet Ze m 11 n
kondig. By kon dit nie oar sy hart
Gerjo van d r .NI rwe.
kry om dra r v n so 'n jobstydin
te we 5 nie. By sou so g ag lets
anders gaan profeteer 001' die hoof
van daardie volk! Die toekomsb eld
wat hy moes ophang voor die oe
van sy tyd enote was maar dank r,
en heel anders as wat hy dit au
wens. Maar d ardie boodsk p w s
nodi en daardie oordele baie regv r·
di.
As nik
nders dit kon doen
nie, dan moe die beh ndelin
wat
hy 1£ v n y eie mense moe veruur, hom oortui
van di re ver ..
eli heid van God' weekI gOal' sy
lk. Geen wand r d t hy geword
het die k1 si 1 e digter v n kl a •
liedere, wanrin d ar 'n weemoed
ween w t weier om vertroos te wo d.

. J

no

VI r, w I l
IIi
II word m ak-

(2)

"Toe het ek gese: Ag, Here HERE,
.... ek is jonk. Maar die HERE
het vir my gese: Moenie se:
Ek is jonk nie .... (Jer. 1: 6-7).

Jong

wo

y

e:

lewe,
'n
we1daad van
en elk volk.
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NADERBY

DIE HUIDIGE ORDE VAN
BESKOU

Op Ons Sportvelde
Atletiek
Stellenbosch moes by die atletiekbyeenl oms
verlede Sat rdag op
Groote Schuur die ond rspit delf
teen di atlete van U.K. Die afwesigheid van m nne soos Myburgh
(hekkies), J. van Heerd n en J.
Brink (hoogspring) het ongetwyfeld
die M tiespan verswak en aan die
einde het di Ikeys met 9 punte voorgeloop.
On beste atlete het g en ins teleurgestel nie. P. de Wit (kaptein)
het die 2 myl op skitterende wyse
gewen. Di twee Allen broers het
pre teer deur di eerste plek in die
ver pring en tweede in die 100 tree
onderskeidelik te wen. In die spie .
gooi-nornmer was Japie Krig eerste.
Ander puik-atlete was Van Heerden
(440) en mej. Van Breda (100 tree
vir vroue).

Tennis

tn 'n pragtig wedstryd het die
A- pan verlec1e Saterd g op Rondebosch die W.P. kampioene (Seepunt)
m t 4 wedstryde teen 3 in die stof
laat byt. Dit wa die S epunters se
eerste neerI ag in twee gtereenvolende seisoene. In sy wedstryd teen
Wehmey r was Chri Muller onkeerbaar, en die sl itterende spel waarmee
by aangev I het was vir die Seepunter te veel. W. A. Joubert het ook
uit tekend espeel en sy botsing met
Uys w s besonder aanskoulik. Nadat
hy in die beslis ende st 1 gevaarlik
agter eloop het, h t die Matie vaardig ew rd en met 'n oord elkundi e
spel die eindoorwinning behaal, Ook
die dubbelp re het baie v rdienstelike spel gel ewer en die twce wedtryde in esamel wat hul span tot
oorwinning kon voer.
Die Bv-span wa vir Youngs Field
te veeI n het met 4 w dstryde teen
3 ewen. Die dubbelspelers Vost r
en Pr torlus, SteytIer en Van der
Merwe, het koon kip
emaak van
hul tee t nder en'n
be Ii t oor ..
winnin aan hut span besor
L

rie et
Di
1 lilt lesop e
teen Biskopp verled Saterda
op
Rondebosch. O1t kyn of di Mati
nooit die rn en oortul ing ton
vind om hul teen di
ooiseuns te
weer nle. Die punt was as vol •
Bi koppe 161 lopiest St llenbosch
26 (vir een beurt lk).

Bofbal
In hul eer te llga-w c1stryd verled S terd g teen Poswese het die
A- p n hul teests nder
ellop met
18 lopies t n 3. Di sp n wr so. d
gekombine rd en het s eheel uitmuntende
pel geJewer. die M ties
b hoort on etwyfeld ver te gaan in
die kcmpetisie,

REKREASI
PI a u be telling vir in el gte vrug ..
te-tui
em k. Probeer on var
1 k
n jokol de en kom geniet
u very rsings hier.
"i n.e M. E. STAMATIS.

Die volgende is 'n beskrywing van
lewensto.estande
van boswerkers in
Knysna: Die Knysna-bos is seker aan almal bekend van wee sy natuurskoon;
'n blarcprag van buite, so bekoorlik
vir die oog, dat die eintlike sosiale
en ekonomiese verrottenheid wat dit
omsluit amper of nooit raakgesien
word deur die besoeker nie.
Agter daardie groene lower heers
di.e ergste armoede; armoede wat
die h rt van enig opreggesinde
Christenmens behoort te raak; blank Afrikaners wie se lewenspeil in
sommige g.evalle laer is as ons
kleurlingbevolking.
Afrikaners wie
s huise vir ons meer na krotte lyk
as na woonplekke vir mense.
Laat die besoeker, wat gewoonlik
nie verder as pragtige vertoonkamers van die meubelfabrieke kom
nie, 'n bietjie van die grootpad van
s. .n. Tuinroete afstap en hy sal
hicrdie v rsonkenes ontmoet-mense wat nie deur hulle eie toedoen,
maar deur die saamloop van omstandi hede so verlaag het dat ons op
hulle neersien. Dit is hierdie m nse
wat in die verlede die speelbal van
ons politici was. Dit is die mense
aan wie wonder like beloftes gemaak
is waarvz n tot dusver weinig uitgevoer is.
Kom ons kyk 'n bietjie in een van
die huise van hicrdie bosbewoners.
Ja, u sal skrik; dit is me 'n opstal
of 'n skuur nie, dit is die woonpI k
van witmense. 'n Klein vierkantige
gebou, van buitc met modder beplak- In meeste gevalle is dit 'n onhigieniese driev rtrek met misvloer,
Ventilasie is daar geen sprake van
nie, Ons word dadelik getref deur
die groot huisgesinne - in sommige
gevalle 14 - 16 inders. Die kinders
is in meeste gevalle bleek en toon
duidelike tekens van ondeivoeding
- hul vern amste kossoorte is dan
ook koffie, pat ts, mieliemeeI. Die
ellende
word
weereens
bewys
uit di sk m Ie kleding van die kinders.
Hierdie mense, wat die heeldag
in n t deurweekte boss moet swoeg
en sa ns nog in hierdie toestande
1 ap omdat bulle te ver van die
hui wer om aans huistoe te gaan,
ly amper alma! aan een of ander
roniese siekte. In meeste evalle
i dit Of jig Of terin . Verder word
on
etref deur die groot aantal agterlikes en wak inniges. Dit is ook
v.er taanbaar want hierdie m neb
kik nie oor ordcntlike
mediese
dienste nie, Selfs verpleegsters is
m ar baie kaar - 2 vir die hele
di trik. Ek weet v n b ie evalle
waar vaders die eboorte en dies lfde tyd die terftes van kinders
kom regi tre r het.
Wat opvoeding betr.ef bet hierdie
kinder geen kan e nie. Ek weet van
gevalle waar van die kinders aangehelp is n hulle vanda vooraanstaande posisies b.eklee in die same1 Will - dit is enkeles- Hoe kan 'n
vader wat 4- £25 per jaar verdi en
in die geval van boswerkers, en 4/9
tot 5/3 per da in geval v n plantasiewerkers, sy kinders opvoed. Hoe

vergelyk hierdie loon met die lone
wat naturelle ontvang?
In teenstelling met hierdie arrnoede vind ons die kapitaliste wat hulle
sakke volmaak, nie aIleen as gevolg
van beheer wat bulle bet van die
houtbandel nie maar ook uit die
goedkoop arbeid wat bierdie halfgeskoolde seuns van die bosse aan
hulle verskaf.
'n Tydjie gelede is 98 van hierdie
werkers, getroud en ongetroud; sornmige ambagsmanne, ander ongeskool
deur een van ons meubelfirmas
op
Knysna vrygestel vir militere diens.
3 het aangesluit. Vir die ander 95 is
almal werk g.evind by goedgesindes.
Hierdie
mense is Afrikaners,
mense in wie se are u bloed en my
bloed vloei. Die ideaal van 'n gesonde volk kan nooit v.erwesenlik
word voordat aan hulle nie reg geskied nic.
Boswerker.

Mnr. Buks Fouche is gekies as
primarius van Dagbreek en mnr.
Dawid Snyman as onder-primarius.
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* * *

Mnr. Pierre de Wet het verlede
Donderdag na Stellenbosch gekom
om die verjaarsdagpartytjie
van
rnej, Helene van Zyl van Huis-deVilliers by te woon.

* * *

Mej. Sarie Scheepers is die betrekking as liggaamsoefeningonderwyseres in Bloemhof vir 1943 aangebied.

'" * *

Die Jokldans wat verlede Saterdag in die Banketsaal plaasgevind
het, was 'n groot suks.es. Onder die
gaste is opgemerk mnre. Kelder,
Wiefering en Postma.

* *

If;

Mejj. Joan en Secunda Joubert
van Monica het Saterdagaand hulle
mondigwording gevier met 'n dans
in die Guidesaal. Mnr. en mev. Paul
Roos bet opgetree as gasheer en
gasvrou.
*
*
Mej. Louise Pauw van Monica is
'n betrekking aangebied in Pieters
burg.

"WAPENSKOU"-ADMINISTRASIE,
Pro Ecc1esia-Drukkery,
Die Laan,
STELLENBOSCH.
Waarde Heer,
Hierme.e wens ek in te teken op Wapenskou, waarvoor ek 'n
posorder/tjek vir 5/- insluit. (Kommissie op tjek bygevoe te
word).
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Mej. Elsa Eksteen van Crozierhuis het haar verjaarsdag Dinsdagaand met 'n partytjie gevier.
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