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Speurders 
Van 

Val 
84 

Ou 
Jaar 

Op 12 deser bet politieke 
speurders 'n besoek gebring 
aan die kamer van Brandwag 

· Langenfeldt, een van die 
oudste lede van die organisa
sie aan die Rand. By is reeds 
84 jaar ond. 

Brandwag 
Lastig 

Op verdere vrae bet mnr. 
Langefeldt · geantwoord dat 
by wei lid is van die O.B. en 
dat hy vir die ideale van die 
O.B. sal propaganda maak tot
dat hy sterf. 

ELDERS NODIG 

bek ondeurdringbaar is. Onder 
die Party-diktatuur word hy 
beskerm . 
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Die speurders sou dan ver
neem bet dat by radio-berigte 
uitsaai. Heeltemal natuurlik 
bet die oubaas aan die speur
ders gevra aan wie by die be· 
rigte sal uitsaai en wat die in
houd van die berigte sal wees. 
Dit bet die plaaslike O.G.P.U. 
nie geweet nie. Die ondervraag
de ook nie. 

Dit .word nou boog tyd dat 
die regering hierdie afdeling 
van sy speurdiens gebruik op 
die front waar blanke vroue en 
dogters die slagofters is van 
naturelle-aanrandings. 

In die K.G. se oproep vir 
die Noodhulpfonds bet daar 
'n ongelukkige foot in
gesluip by die posbusnommer 
van die sekretaris. Dit moet 
wees: Posbus 1059, Pretoria. S.A. · Britse Basis 

Dit is nou reeds agt jaar 
lank dat Afrikaners se huise 
deursnuffel word deur die 
Spesiale Speurdiens op aanklag
tes van persone wat enigiemand 
kan verkla omdat hul identi
teit deur die regering beskerm 
word. 

Die militere belangrikheid 
van Suid-Afrika in die ver
dediging van Brittanje en sy 
Ryk bet opnuut op die voor
grond gekom met die besoek 
van veldm. Montgomery, op
perbevelhebber van die Brit
se leer, aan Suid-Afrika. Aile 
berigte dui daarop dat Suid.
Afrika met kop en pootjies 
ingesleep word om die spit 
vir Brittanje in die volgende 
oorlog af te byt. 

Dit is geen gebeim meer nie 
dat Suidelike Afrika bestem is 
as een van die belangrikste 
strategiese gebiede in die net
werk van Ryksverdediging. 
Hierdie feit bet die Cape Times 
die afgelope week onderstreep. 

Die blad hH aangekondig dat 
veldm. Montgomery militere 
samesprekings met veldm. 
Smuts sal hou voordat by die 
land verlaat, en dat Montgome
ry onlangs voordat by na Suid
Afrika gekom bet, amptelike be
soeke afgele bet aan Wes
Afrikaanse basisse. 

,,Dit is reeds 'n ope gebeim 
dat die geweldige ekonomiese 
en militere ontwikkeling van 
Oos- en Suidelike Afrika beskou 
word as 'n onderstreping van 

die belangrikheid van Suidelike 
Afrika as 'n strategiese gebied 
in die toekomstige netwerk van 
Imperiale verdediging", ver
klaar die blad. 

Ten einde vas te stel of hy 
nie 'n vuurwapen besit nie, 
bet bulle hom gevra of hy dan 
nie bang is om so aileen te 
woon nie, en of hy dan nie 
gewapen is nie. 

In die O.B. beers 'n kode van 
dissipline wat vir die skinder-

ReiHings is met die poskan
toor getref om bydraes wat 
moontlik reeds aan die ver
keerde adres gestuur is, te 
onderskep. 

~····················· 

NATURELLE-LEIER SE HY 
KIES 0.8. SE KANT 

TEEN KOMMUNISME 
Die toekoms van die nature} kan net deur twee groepe heslis word-

" 'R l' A die Kommunistiese Party en die Ossewabraudwag. n evo uswnere veran-
derina is nodi ... en dit kan slegs deur een van hierdie twee groepe teweeg 
gebri:g word. ~Ek ondersteun die Ossewabrandwag," het die Naturelle-leier 
E. Domingo, volgens verslag in ,The Guardian," verlede week in 'n onder
houd met die hlad gese. 

Domingo is 'n Ieier van die African Improvement 1\love
ment, 'n nasionale beweging onder die Naturelle, wat bulle 
vereenselwig met die Afrikaner se segregasiebeleid. Bulle 
is baie sterk anti-kommunisties. 

by gese: ,Histories is die 
Afrikaner en die Kleurling 
en tot 'n groot mate die 
Afrikaner en die Nature! meer 
aan mekaar verskuldig as 
enige ander twee rasse
groepe." 

KIES O.B. 

STALIN LOODS 
CHAOS 

Volgens die verslag het Do
mingo hom sterk uitgespreek 
teen die ,African National Con
gress" wat hy beskuldig het 
dat dit nie die belange van die 
nature! beoog nie, maar die 
instrument is in die hande van 
enigeen wat dit wil beheer. ,Ek 
sal met geen rasse-groep saam
werk nie, behalwe die Nature!," 
het by daaraan toegevoeg. (Die 
African National Congress be
ywer hom onder andere vir die 
samewerking tussen Naturelle 
en Indiers teen die blankes). 

,Ek kan baie leer van die kom
munisme. Ek bet Upton Sin
clair, Lenin en Tolstoi bestudeer. 
Ek het van bul teoriee geleen, 
maar kommunisme in Sui(l· 
Afrika is van geen waar(le vir 
die Naturel nie. Ek ondersteun 
segregasie met gelyke geleent
bede vir albei groepe.'' 

Met die verwysing na die 
Afrikaner se standpunt het 

Ten opsigte van die politieke 
partye het Domingo hom as 
volg uitgelaat, volgens die ver
slag: ,Die toekoms van die Na
ture! kan nie deur die Nasiona
le en Verenigde Partye beslis 
word nie. Albei is kapitalistiese 
groepe . . . Slegs twee groepe 
sal hul lot beslis - d.\e Kommu· 
nistiese Party en die Ossewa
brandwag. 'n Revolusionere ver
andering is nodig en kan slegs 
deur een van die twee groepe 
teweeggebring word. Ek onder
steun die Ossewabrandwag.'' 

<Vetvolg op bladsy 2) 

IN FRANKRYK 
Die Kommuniste in Frank

ryk doen alles in bul vermoe 
om die Franse ekonomiese lewe 
deur reuse-stakings lam te le 
en soveel moontlik voordeel te 
trek uit die chaos wat bulle 
veroorsaak. Meer as 200,000,000 
Franse werkers onder Ieiding 
van die Kommunisties-bebeerde 
vakbonde staak reeds en bale 
vakbonde dreig om bul gewig 
by die stakers in te gooi. 

Saam met die staklngs bet 
dle Kommuniste nou 'n nuwe 

strydmiddel ingewerp. Sabo
tasie kom reeds op groot 
skaal voor. Treinspore en 
treine word veral vir hierdie 
doel uitgekies. 

Intussen doen die Franse re
gering onder Ieiding van Robert 
Schuman, alles in sy vermoe om 
terug te kap 'en die Kommunis
te aan bande te le. Drastiese 
wetgewing om sabotasie, sta
kings en onluste te voorkom, 
word nou deur die Franse Na
sionale Vergadering aangeneem. 

GEEN ~OMMUNISME 

Op 'n vraag oor die kommu
nisme het Domingo geantwoord: 

A 

T"W"ee Miljoeners In 
Hof Op Diefstalklag 
Opskudding is verlede week \'trwek toe twee bekende 

miljoeners in Johannesburg in hegtenis geneem is op aan
klag van diefstal. Die saak is tot vandag uitgestel. 

............................. ............... ., 
Agter Die Ystergordyn 
Ook Skorte Van Plank 

Die beskuldigdes is Nor
bert S. Erleigh, voormalige 
voorsitter van die New Union 
Goldfields-groep, ep. J. Milne, 
voormalige besturende direk
teur van dieselfde groep. 
Hulle is op borgtog van 
£5,000 elk uitgelaat. 

Die R osse neem strenge 
voorsorgsmaatreels in die 
Sowjet-bebeerde g e b i e d 
van Finland (in die omge
wing van Porkala) om te 
verboed dat passasiers wat 
per trein deur die gebied 
ry, niks van die onder
duimse bedrywigbede van 
d ie Rosse te sien kry nie. 
T reine wat van Helsinki 
na Abo ry se vensters 
word toegespyker soos op 
die foto, sodat niemand 'n 
ogie op die ,verbode ge
bied" ka.n kry nie. Spesia
le wagte vergesel die pas
sasiers om hulle te ver
boed om na buite te kyk. 

• Die foto toon die eerste 
trein wat onlangs deur die 
gebied gery bet. 'n Lid 
van die Finse polisie salu
eer een van die Russiese 
wagte. 

• 

Die New Union Goldfields 
is onlangs onder geregtelike 
bestuur geplaas nadat daar 
op 8 Oktober aangekondig is 
dat die groep met uitsonde
ring van drie maatskappye 
oorgeneem is deur die Anglo 
Transvaal Consolidated In
vestment Company. 

Erleigh is 19 jaar in die 
land en is in Londen gebore. 
Hy was direkteur van 'n 
gr6ot menigte maatskappye. 
Milne is in Littoue gebore en 
het in 1912 na Suid-Afrika 
gekom. Behalwe dat by di
rekteur van 26 maatskappye 
is, was by verlede jaar ook 
voorsitter van die Board of 
Jewish Education. 

Die berinstelling van die dood
vonnis, wat 'n paar jaar ge
lede in Italie afgeskaf is, sal 
binnekort deur die Italiaanse 
parlement bespreek word op 
voorstel van die Christelike af
gevaardigde Florrestano di 
Fausto, wat verklaar dat hy 
dit doen met die oog op die 
geweldige misdaadgolf in die 
land.-(Sapa-Reuter.) 
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Reenmakery ,Slaag" In 
S.A. Nuwe Metode 

In · V.S.A. 
Wetenskaplike., ~n ander ,recnmakers" hct die afgclope tyd bul koppe 

gekrap oor die beste metode waarop hullt" .,rc(:n kan mauk". OoJ .... in ons 
land is die praktyk uitgetoets wat bel'redi~endt• r es ultate ~(·lt•wer b e t. Dro~ 
ys wm•d nl. oor wolke met hebulp van vl icgtuie gestrooi. Die gevolg is dat 
verkwikkende storthuie die aard.- henat. 

D ie derdc poging om rccn in 
Suid-Afrika te maak, is 'n paar 
dac gelede in Transvaal, 20 my! 
suid van \Vitbank uitgevoer . 
Volgens pcrsbcrigte was hlerdic 
poging suksesvol en het 'n 
groot donderbui uitgcsak nndat 
d ie drou ys op die wolke ge
strooi Is. 

Op die plaas Roodcpoort, 
nnby Krlel, het twee pcrsone 
per vlicgtuig bokant 'n groot 
swnar wolk rondgcdrani en 
bul vrag droe ys oor die wolk 
gcstrooi. Die wolk bet dade
lik swart en donker geword 
en bin ne vyf minute het 'n 
bui reen oor 'n vyt myl wye 
gcbied uitgesak. 

SKEPTIES 

Boere staan egtcr skeptics 
teenoor bierdie soo rt va n , recn
maak" en hou vol dat die wolk 
op die punt was om uit t e sa k 
toe die droe ys a fgegooi is, en 
beg nie veel waarde aan die 
proefnemings nie. 

'n Amerikaanse ,reenmaker," 
dr. Langmuir, maa k nou daarop 
aanspraak dat by 'n beter me
tode uitgevind bet om reen te 
maak. Hy ve rklaar dat dieself
de resultatc ve rkry word as 
vliegtuie wate r oor stapelwolke 
loslaat. Die neerlaat van die 
water oor die wolke veroorsaak 
'n ketting-rcaksie soortgelyk aan 
die by die ontploffing van die 
atoombom, aldus dr. Langmuir. 

GEWONE WATER 

Hy s() dat die wolke nie nood
wendig bokant vriesboogte boef 

<Vervolg van bladsy 1) 

TE OORDREWE 

te wccs us by sy nuwc tcgniek 
toepas nic. Dit veroorsaak da 
delik rei•n. Om sy mclode te 
laat slaag moet daar 'n op-

1 waartsc windstroom wecs en die 
wolke moet verskele duiscnde 
vot,tc dik wces. 

Et'n ge,.laagde J)roc•rnt•rning is 
reeds b~· Honolulu u itgt•vol·r. Dit 
h t•t meer as een duim rcen oor 

'n g€'hil•d '\'3D 85 myl laat nu. 
'n Ander ,ret;nmnker,'' Vin

cent Schaefer, van Amcrika, 
verklnar dat b y kans sicn om 
donder- en haelstorms te t em
per en bulle gcwcld te vcrmin
der. Hy bet ook al rct;n voort
gebring deur dro ys oor die 
wolltc uit te strooi, maar dit 
egtcr nog nie reggckry om 
dondcrstorms tc tcm nic. 

E lETEKEN vir STR Y · 
TEEN !EMPIRE 

Die kenteken \un die Bond , ·an Oud-Geinte rneerdes en 
I•olitieke Gevangt•n€'-. bet die afgelope we€'k opspraak in die 
Engels€' pers vMoorsaak. 

Bo!itaande is die er€'-kenteken wat aan elke lid van die 
Bond uitgereik is. Die ,·ertikale balkies op die wapen verteen
woordig die tralies van die tronke en die doringdraad op die 
borisontale balk die internerinpkampe. 

Die Bond bestaan reeds meer as 'n jaar maar die Encelse 
pers bet dit nou ec>rs uitgevind. 

Oorsese J oernaliste 
Ver~yt Regering Oor 
Sw-ak Inligting 

' 
Snid-Afrika moes die afgelope week nogmaals '\'Crncem 

hoe gebrckkig sy Jlubli!.iteitsdienste in die buiteland is. Hier
die keer was die getuies besoekende persmanne "·anuit l<~uro
pa en elders wat bulle genoodsaak ge,·oel bet om te beldem
toon da t die Unie in hierdie opsig ver agter staan en dat 
die buitewerel<l baie min van Suid-Afrika weet. lluJJe bet 
een}larig die mening uitgespreek dat Suid-Afrika in hierdie 
opsig ba ie meer behoort te doen. 

Dertien persmanne u it ver
skillende dele van Europa bet 
die Unie vir 'n pnar dae be
sock, en selfs hulle wat elke 
dag in aanraking kom met 
wcrcldgebeure bet min van 
Suld-Afrika gewcct omdut daar 
nic gcsorg word vir publisiteit 
in die buitewereld nie. 

Verskeie van die persmanne 
het bul mening bicroor gelug. 
Mnr. L ief. Hcndil, rcdakteur 
vnn 'n n uusblad in Kopenha
gcn, bet verklaar: ,Su id-Af rika 
doen te min in Europa om ons 

te vcrtel van julie mooi la nd -
en mccr belangrik-dic vasbe
rnde manier waarop die pro-• 
bleem aangepak word." 

Mnr. F rancois Prete, algeme
ne bcstuurder van 'n Brusselse 
kocrant bet vcrklanr: ,.J ulie 
moet julie propaganda ont wik
k<'l." Hy bet voorts die belang
rikheid van samewerking tus
sen Suid-Afrika en Belgie be
k lemtoon. 

Die ander gebrck wat hulle in 
Suid-Afrika opgcval bet, is die 
swak botelle. 

Kenteken Skok En 
Streel Reisigers · 

Sommige Cape Times-le-,ers bet verlede week die oe ge
rek toe bulle in 'n voorstedelike trein besig ·was om 'n berig 
in hut koerant te lees waarin melding gemaak word ·van die 
kenteken van die Bond van Oudgeinterneerdes en Politieke 
Gevangenes, en toe skielik voor hulle die gewraakte kenteken 
aan die bors van 'n man opmcrk. • 

Die eicnaar van die kenteken 
was , oom Gha ndhi". Hy was 
reeds bewus van die berig in 
die Engelse oggendblad, en 
vanwaar by gesit bet, kon by 
sien dat 'n leseres reg voor 
hom besig was om deur die 
berig ontstig t e word. Haar 
oog bet skielik die vreemde 
silwe rwa pen met doringdraad 
en ystertra lics teen sy bors op
gemerk. Vir 'n paar oomblikke 
bet sy dit belangstellend be
trag, en toe plotseling en vies 
bewus g eword dat sy voor haar 
oe die voorwerp van haar ont
stigting s ien. 

Sy bet die koerant vir die 
res van die reis hoog voor 
baar opgebou in ' n poging om 
baar lojaliteit in algehele iso
lement te bewaar. 

' n Bietjie verdcr bet oom 
Gandhi '11 bekende raakgeloop, 
wat dadelik verneem bet of dit 
die wapen is waaroor die Cape 
Times dit bet. Die antwoord 

is dour verskeie mense in die 
omgewing gehoor- soos gt'blyk 
bet uit welwillende glimlagte en 
viese str~fheid. 

OUD-SOLDAAT 
Later in die dag bet oom 

Gandhi teenoor 'n oudsolda.at 
met sy Springbokwapen tc staan 
gekom. Die vriend wou weet 
of dit die wapen is waarna die 
Cape Times verwys bet. .,.Ta", 
was die antwoord, , en ck is net 
so trots daarop as jy op jou 
wapen, meneer". Dit bet gelyk 
of die oudsoldaat verstaan bet. 

Oom Gandhi verklaar dat die 
idee van 'n bond van oudge'in
terneerdes reeds jare gclede in 
die kamp ontstaan bet. .,On
gelukklg", het by daaraan by
gevocg, ,pas die Afrikaanse 
koerante 'n verswygingsbeleid 
toe ten opsigte van sekere volks
gebcure, en moet mens dikwels 
maar 'n Engelse koerant koop 
om sekere nuus in gedrogtelike 
vorm te lees". 

Met verwysing na ander groe
pe soos die Nuwe Orde en Grys
bemdo het Domingo gese dat 
hul antl-geslndheld te oordrewe 
bJ. ,Nadat ek die Nasionale 
Party se geskrifte gelees bet, 
bet ek tot die gevolgtrekking 
gekom dat dit onmoontlik is om 
met b ulle aaam te werk. 

,,Ek ao; 'n individu ' 'oel nader 
aan die Ossewabrandwag. Van 
Rensburg is meer be wm• van 
die vraagstukke van die dag as 
:Malan. Die O.B. is meer pro
gr€'"'-ief as die Nasionale Party. 
Dit wil elke persoon toelaat om 
tot die hoogste ontwikkeling te 
kom, terwyl dit• Xasionale 
Party <lit nie wil nie." 

Nie-Blankes Presteer Swak AS VRAGMOTORS 
Weens Gebrek ~~n TOU MOET STAAN 

Vooruttsig 

BEGINSELVAS 

Met betrekking tot sy eie or
ganisasie bet Domingo gese dat 
dit hoofsaaklik bedoel is vir die 
opgroeiende geslag en nie die 
huidige nie .,wat nie genoeg be 
ginselvas is vir 'n groot poli
tlcke beweging nie." 

Die Guardian toon in sy be
rig dat as daar een ding is wat 
die Kommuniste in die land 
vrees, dit die samewerk:ing tus
sen die Afrikaner en die Natu
re! is. Die blad beskou die bou
ding van Domingo as 'n poging 
van die ,,fasciste" om die ver
enigde front van nie-blankes te 
verdeel en magteloos te maak. 
,,Indien bulle nie in staat is om 
die beweging ('\·an kommunis
tiese gelykstelling) uit te wis 
nie, kan bulle ten minste poog 
om dit te verdeel en te verwur." 

Suid-Afrika staan vandag voor die probleem dat sy fabrieke 
gN"n uitgewerkte stelsel het wat voorsieniug maak vir die 
be\ ordcring van sy nie-blanke en naturelle arbeiders nie. 
Waar bulle yandag begin, staan bulle oor tien jaar nog, bet 
dr. P. A. Theron ,·an die Universiteit , ·an Stellenboscb, ver
lede Donderdagaaud voor sakcmanne in KaaJlstad '\erklaar 
toe hy 'n vergadering onder beskerming van die Kaapstadse 
Afrikaanse Sakekamer toegespreek bet. ., 

Dr. Theron bet gewys op die 
probleme van die arbeider wat 
s y produktiwiteit verlaag. Op 
die gebied van nie-blanke ar
beid is ons nog heeltemal on
kundig. Hy het beklemtoon dat 
die werker gelukkig in sy 
work moet wees en dat daar 
vooruitsigte om bevordering 
aan hom gegee moet word. On
gerymdhede wat die arbeider 
be'invloed laat sy produktiwi
teit daal. 

Dr. J. A. J. van Rensburg, 
bekendc sielkundige van Stel
lenbosch bet aansluitend die 
arbeidsprobleme wat in die dis
tribusieha ndel ontstaan, behan
del. Die m enslike faktor is 

bier vera! belangrik. Mens moet 
die soort werk doen waarvoor 
jy aanleg bet anders is jy on
gelukkig. Te vee! verstand vir 
'n sekere soort werk, laat jou 
ook ongelukkig voel. 

Deskundiges staan egter dik
wels voor die probleem, dat hoe
wei die vraagstukke praktics 
is, bulle dikwels net teoretiese 
oplossings kan aanbied. 

Dr. Schumann wat die bcte
kenis van arbeid bebandel bet, 
bet verklaar dat die winsmotlef 
aileen verkee rd is. Dit moct ge
paard gaan met diens. Die groot 
massas moet ge\lelp word om 
hul Joopbane beter te kies, ni
dus dr. Schumann. 

Indien Amerika nl sy vrag
motors agter m€'knar in 'n ry 
Innt inval m€'t -.tamper teen 
stamper, sal dit 'n vliegtuig 
twN~ voile <lae c>n nagte ncem 
om in een vlug die bele ry tf' 
oonlieg. Indic>n die agterstc> 
'ragmotor sou bt•'!luit om t<'c>n 
'n !lnelbeid van ongeveer 30 myl 
per uur vorentoe te jaag ten 
einde die voorste plek in te 
neem, sal dit hom twintig dae 
en nagte neem om sy plek te 
bereik. In werklikbeid sal die 
ry wat so met vragmotors ge
vonn word, \'an Kaapstad af 
tot Londe n en teru.g strek. 

Teenoor die 21.5,000 '\'l'llg
motors wat daar in 1916 in 
Amerika was, is daar vandag 
6,000,000, en bulle verskat reg
streeks werk aan 8,800,000 

mense. Hulle ''erbru.ik elke 
jaar 5.800,000,000 gelling petrol 
-of genoeg om ,;er stnpels 
van een geUing-blikke na die 
maan te J)ak. 

MANSHORLOSIES 
Vanaf 12/6 

DAliESHORLOSIES 
Vanaf 25/

VULPESNE, Conway 
Stewart .. Vanaf 14/6 
Ek bet ook PARKER

en SCHAEI<'ER-PENNE 
en -POTLQDE in voor

raad. 
SWITSERSE VEL 0 X

SKEERLE!\DIETJIES, 
per pakkie van 10, 1/ 6. 

Deskundige Herstelwerk 
aan Horlosies. 

H. J. Steyn 
DE VILLIERSSTRAAT 17 

VASCO 
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SKITTERENDE JAAR
BOEK VAN GEBI ED F 

Die Jaarboek van die Ossewabrandwag in Noord
Tranwaal het so pas sy ven.kyning gemaak. Gebied F kom 
die eer toe dat bulle die puiks te publikasie wat nog ooit van 
O.B.-kant vt>rskyn b et, die lig laat sien bet. Dit staan kop 
en &kouer& uit bokant enige soortgelyke publikasie wat nog 
vanjaar die lig gesien bet. 

Daar word in hierdie uitgawe 
voortgebou op die sukscs wat 
verlede jaar behaal is. Dit oor
tref die vorige uitgawc in aile 
opsigtc, vera! die artlstleke af
werking gee aan die werk 'n 
besonderc karaktcr. 

In die voorwoord verklaar 
die rcdaksie dat daar al .,'n 
geruime tyd die bchocftc ge
voel word aan 'n eic voorlig
tingsblad waar nic aileen sake 
van organisatoriesc bclang be
spreek kan word nie, maar ook 
voorligting aan ons lede gcgee 
kan word." In hierdie opsig 
is die blad 'n Jywige dokumcnt 
van 92 bladsye met artikels uit 
die pen van leidende figure in 
die Ossewabrandwag. Behalwe 
talle ander interessante artikcls 
Is daar ook 'n artlkel van S. J. 
de Jongh en 'n bydrae uit die 
Baviaanspoortse tronk uit die 

pen van H. S. van Blerk wat 
tot lewenslange tronkstraf ge
vonnis is. 

PRAGTIGE FOTO'S 
Wat besondere kleur en 

waarde aan die blad gee is 
die Foto-album onder redak
sie van P. W. Buys wat nie 
minder as 22 bladsye beslaan 
z»e. Die geskiedenis en hoog
tcpunte van die Ossewa
brandwag se bedrywighede 
in die afgelope jaar word 
hier op treffende wyse in 
beeld weergegee. Dit is een
voudig besielend. 
Ons wil hierdie Jaarboek met 

sy Uniale waarde vir die Osse
wabrandwag, by elke O.B.-lid 
ten sterkste aanbeveel. Plaas 
u bestelling, vergesel van 2/6 
dadelik by Gebiedshoofkwartier, 
Posbus 12SO, Pretoria. 

Kakamas Presteer 
Met O.B.-Dag 

Genl. F. l\1. Joubert van Kakamas berig dat die kom
mando's van J{akamas 'n groot verbetering getoon het met 
hul O.B.-dag fu nksie vanjaar. 

Op 15 November is die insa
mcling van fondsc vir die jaar 
afgcsluit met 'n gcsamcntlike 
funksic gchou onder die lc
mocnbomc by brandwag Lewics 
van dcr Mcrwc. 

Die funksic Is gcopcn met 
gebcd deur Komdt. Gcrt van 
Rcnsburg wat daarna 'n bcsie
lcndc tocspraak gelewer bet. 
Sprcker het O.B.-lcdc versoek 
om terug tc dink aan die jaar 
wat verby is en tc onthou waar 
dinge verkecrd gedoen is of 
waar pligtc tccnoor die O.B. 
versuim is en !cdc gcmaan om 
in die tockoms hicrop tc vcr
bcter. 

Die geesdrif op die funksie 
was besonder goed. 'n Paar !cdc 
van die Vroue-kommando het 
pragtig presteer met woeker 
voor die funksie. Een skaap 
is opgeveil vir £10/15/- en 'n 
andcr het deur skyfskiet £817/ 6 
ingebring. Selfs van die vroue 
het deelgeneem aan die skyf
skiet en bet goed vectoon. 

Dit was bemoedigend om te 
~>ien dat nie-O.B.-lede ook die 
funksie bygewoon en onder
~tteun bet. Die totale bedrag 
van byna £120 is ingesamel -
'n mooi verbetering op die \ 'O

rige jaar. 

U/TSLAE VAN 
TUSSE.N
VERK IES/NGS 

In die tusscnverkiesing wat 
verlcdc Woensdag te Langlaag
te gchou Is, het die kandidaat 
van die V.P., mnr. A. E. Ro
binson, 'n mecrderheid van 
2,344 stcmme behaal. Slegs 43 
pcrscnt van die totale aantal 
kicsers hct gcstcm. In Benoni 
het dr. W. Osborn van die Arbei
ders party (Maophcrson-groep) 
die paal gehaal met 2,840 stem
me tccnoor die Madeley-kan
didaat, J. R. Shorten, wat die 
steun van die H.N.P. geniet het. 
Bietjie mecr as 50 persent van 
die klesers hct gestem. 

Beige As 
Russiese Slawe 

Meer as 2,000 Belge word 
deur die Russe as slawe in 
Kolberg, Pole, aangehou, vol
gens Eugene Verdoodt van 
Brussels wat onlangs uit die 
kamp ontsnap bet en daarin 
gesluag bet om agter die ys
tergordyn uit te kom. Bier
die B eige is deur die Rosse in 
Duitsland gr'!kraap waar bul
le oorlogsdiens vir die Duit
sers verrlg bet. 

Nog Duisende 
Brittc Vir 
Suid-Afrika 

Daar wag nog 95,000 Britte op 
skccpsruimtc om na Suid-Afri
ka te kom en 'n nuwe begin 
hicr te maak, volgens 'n ver
klaring in Londen. 

Mens sou reken dat aangc
sicn Brittt\nje self 'n tekort aan • 
arbeidskragtc hct, hy begerig 
sou wecs om sy mense te behou. 
Uit die 09gpunt van die Empire 
is dit egtcr voordcliger om hulle 
uit te voer ten eindc die bande 
van die Britse Ryk te verstcrk. 

Fanie Jacobsz LIEWER H ONGER, AS 
Oorlede UIT MODE . 

Mnr. Fanic J acobsz, voorma
llge eicnaar van die Commo
dore, is verlcdc week na 'n lang 
siekbed in Pretoria oorlede. Hy 
is 'n agter-klelnkind van pres. 
Kruger en was slegs 39 jaar 
oud. Hy het 'n besonder awon
tuurlikc !ewe gchad, en was 
veral lief vir die sccvaart, wat 
hy saam met sy oom, Dirk 
Eloff, op die boot .,Sarie Ma
rais" begin het. Hy het later 

Wyle Fanie Jacobsz 

die Commodore gekoop en ver
lede jaar 'n skecpsvrag steen
kool na ArgentlnHl gcnccm. 

'n Tiental jare gelcde was by 
vera! in die nuus weens sy deel
name aan die tcer-en-veerdery 
van prof. Lamont wat 'n bock 
geskryf hct wat aanstoot ge
gce het aan die Suid-Afrikaanse 
vrou. 

KOSVERMORSING 
IN ENGELAND 

Terwyl die Unie-regering groter geriewe in werking stel 
om voedsel na Engeland te stuur en hy self offers van die 
volk verg om die Britt.e se dieet smaakliker te maak, le groente 
(wat Brittanje self produseer) op die mark en \rot en word 
tonne daarvan weggery \'ir die varke omdat die spyskaarte 
nie volgens Engelse opvatting goed pas nie - daar moet glo 
ook vleis op die spyskaart wees voordat b.v. groenboontjies 
gooet mag word. 

Vyf-e n-tagtig ton groente be
~>taande uit boontjies, komkom
mers en pampoe ne is onlangs 
, ·an die 1\Ianchesterse groente
mark na die varkhokke gery 
omdat die Britte dit nie wou h e 
nie. Boere wat met die hande 
in die hare sit omdat hulle nie 
hul produkte van die hand kan 
sit nie, vind dat as hulle In ka
fees eet, verlede jaar se blikkies
groente aan bulle opgedis word 
terwyl hulle eie vars groente 
varkhok-toe moet gaan. 

Restaurante in Brittanje koop 
nou groot hoeveelbede blikkies 
groente - sommige waarvan in
gevoer is o.a. uit Suid-Afrika
omdat bulle verklaar dat hulle 
nie bediendes kan kry wat die 
vars groente in die kombuise wil 
skoonmaak en voorberei nie. 

'n \Vaarnemer in Manchester 
verklaar dat dit een van die 
Britse ckonomiese probleme is 

wat hy blykbaa: nie kan oplos 
nic; daar is hope gocie en vars 
grocntc op die mark tc kry, 
maar dit I~ en vrot tcrwyl daar 
'n grant skaarste aan voedscl op 
die Britsc tafcls is. 

NYWERHEDE 
BREI UIT 

Daar is 'n algemcne toename 
in die nywcrheidslewe van die 
Unie, na dit blyk uit die ny
werhcldscnsus wat so pas "Vry
gestel is. Die verslag bcvat gc
gcwens oor 10,877 nywerheids
inrigtings met 'n bedrag van 
mecr as £170 miljocn aan vaste 
kapitaal. Hierdie inrigtings ver
skaf wcrk aan 165,000 blankes 
en meer as 488,000 nic-blankes. 
Altcsaam bctaal die onderne
mings £94,000,000 jaarliks aan 
lone uit. 
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Bloemfontein - Pretoria 
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MOBEMABK (P.,.boa 1186) !"~ .. 

ALMAL afhanklik van Assuransie! 

Die KIND]IE-vir die sekerheid van 'n geldelik 
v~rsorgde !ewe, al is die ouer dan nie meer daar 
rue. 

Die SKOOLSEUN-vir 'o opvoeding wat nie oo
derbreek sal hoef te word nie. 

Die STUDENT -vir 'n beveiligde loopbaao. Sy 
studiegeld word gedek deur die polis wat in sy 
jeug al uitgeneem is. 

Die EGP AAR-vir die geldelike beveiliging van die 
gesinnetjie en die eiendom wat bulle met soveel 
sorg en opolfering opbou. 

Die WEDUWEE-vir 'n Jeeftog vir haarself en 
haar kroos, wat sy bymekaar kao hou en onder 
haar sorg kan opvoed. 

Die GRYSAARD-vir die onbekommerde oudag 
wat hy oou kan geniet, danksy die polis wat by 
oog as joogman uitgeneem bet. 

Vir ELKEEN Is daar 

,n SAN LAM-Polis! 

- TAI(t<£ 0WAAS0€UR 01£ UNIE -

HOOFKANTOOR: WAALSTRAAT 21, KAAPSTA D 

9725-~· 
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VREEMDELINGE 
Suid-Afrika word bewoon deur twee volksgroepe, die 

Afrikaanse volk, wat hier gebore is en al vegtende om 
sy bestaan te handhaaf teenoor die tweede groep, die Engelse, 
opgegroei het. Vir die liberalis-en dit is wat die regerende 
party voorgee te wees - sou hierdie samestelling van die 
Unie-bevolking die reg vir albei groepe meebring om hulself 
te handhaaf. 

Die regerende party beroem hom daarop dat hy aan 
bewind geplaas is deur sowel Engels- as Afrikaanssprekende 
ondersteuners, en dat hy hom beywer vir gelyke beregtiging 
sover dit die twee volksgroepe bet ref. Met die vorige ver
kiesing is daar veral in regeringskringe beklemtoon dat die 
soldate, wat vir sestig persent Afrikaanssprekend was, vir 
die regerende party gestem het. 

Die regerende party maak ook aanspraak daarop dat 
hy 'n demokratiese regering is en homself beskou as 'n 
dienaar van die hele volk, en dus die belange van ,aile 
seksies" op die hart dra. 

Joernaliste se UitsPraok 
'n Groepie buitelandse joernaliste - en joernalist e is 

mense wat op hierdie punt met die hoogste gesag kan praat
het egter verlede week met 'n paar harde speldeprikke die 
seepbel van regeringsmisleiding laat ontplof. In hul menings 
oor ons land het verskeie van hulle verwys na die moontlik
hede van immigrasie, en dit is opvallend hoe hierdie mense 
onbewus 'n gloeiende aanklag uitgespreek het t eenoor die 
regering se immigrasiebeleid. Dit is slegs nodig om 'n paar 
aanhalings te neem uit hul opsommings. 

Die Hollandse redakteur spreek 'n hoop uit - wat aan
dui dat dit nog maar 'n onvervulde wens is:-

, E k hoop dat Nederlandse immigrante geruime ge
leentheid sal kry om hulle in hierdie pragtige land te 
vestig .... " 
Die Deense redakteur se aanklag lui pront en reguit: 

,Suid-Afrika doen te min in Europa. om ons te vertel 
van u mooi en werksame land .. . . " 
Die Belgiese reda.kteur kla: 

,lUy gevolgtrekking uit wa.t ek gesien en gehoor het, 
is da.t ons hoegenaamd niks geweet het van die moontlik
hede van Suid-Afrika nie. Hierdie skitterende land het 
nie aileen kapitaal nodig nie, hy het ook tegnici en sake
manne nodig met noue kontak met fabrikante-groepe 
om die huidige wereldskaarste aan primere produkte aan 
te vul. Belgie is daarvoor in 'n goeie posisie, maar hy 
moet beter bekend raak met Suid-Afrika". 

Stamlande in Duister 
Die getuienis van vastelandse joernaliste, en dus van 

daa.rdie volke wat hoofsaaklik die stamlande van die Afrika
ner is, is eenpa.rig dat daar ,hoegenaamd niks" gedoen word 
van owerheidswee om Suid-Afrika daar bekend te stel en 
sodoende ook immigrante vandaa.r te Iok nie. 

Maar hoor nou die getuienis van die Engelse redakteur: 
,Nou kan ek begryp waarom so baie Skotte in Suid

Afrika kom woon het, en waarom nog duisende besluit 
het om hul voorbeeld te volg". 
Inderdaad wag daar, volgens die jongste berigte, 95,000 

Britte om na. Suid·Afrika te kom. Bulle wag omdat bulle 
ten voile ingelig is oor die moontlikhede in Suid-Afrika -
moontlikhede wat vir bulle selfs groter is as vir gebore 
Unie-burgers. 

Dit is hoe die party aan bewind sy mandaa.t gebruik 
wat hom, volgens sy eie aanspraak, deu.r , a.lbei seksies" van 
die bevolking gegee is. 

N ATURELLE-STEUN 
Op ons voorblad publiseer ons vandag 'n opsomming van 

'n berig in die kommunistiese blad The Guardian van 'n 
Naturelle-leier aan die Rand wat hom beslis skaar aan die kant 
van die Afrikaanse tradisionele standpunt ten opsigte van 
kleurverhoudings. Domingo is 'n geleerde Nature! wat nie in 
daardie proses los geraak het van sy stam nie, soos die geval 
is met so baie ander Naturelle wat aan die vleespotte van 
die blankes gaan sit en toe in die skoot van die kommuniste 
beland het nie. Hy het sy volkstrots behou en wil geen 
blanke wees nie, maar volbloed-Naturel. Daarom sien hy 
die enigste oplossing vir die rasse-groepe in Suid-Afrika in 
die beleid van segr egasie waar elke ras tot die hoogste ont 
wikkeling op sy eie gebied, langs die ander, kan kom. 

Dit was hoog tyd dat daar leiers onder die Naturelle 
na vore moes kom om van hul kant die saak van aparte 
ontwikkeling of segregasie te propageer . Want Iaat ons dit 
duidelik stel: Segrega.sie kan nooit 'n praktiese beleid word 
solank die nature) dit nie vrywillig aanva.ar nie - of ten
minste die grootste deel van die Naturelle. Niemand minder 
nie as min. Hofmeyr het onlangs in Losberg erken dat 
segregasie die enigste ware oplossing van die naturellevraag
stuk kan wees - ,indien dit maar net uitvoerbaar was". 

(Vervolg in volgende kolom) 

DIE VIER 
SE 

GROTES 
KONFERENSIE 

Die na-oorlogse wereld is reeds so oorweldig deur die . 
epidemie van interna.sionale konferensies en hul nega.tiewe 
resultate - negatief met die oog op die verhewe doelstel
lings van die oorlogspropaganda. van enkele jare gelede -
dat die gewone man vandag ontnugter en skepties teenoor 
a ile dergelike byeenkomste staan. Die voortdurende ver
slegting van die onderlinge verhoudings onder die wa.pen
broers van ,gister is reeds so diepgaande dat dit moeilik 
om die konfer ensietafel verbeter kan word. Vandaar dat 
hierdie interna.siona.le konferensies, volgens baie ingeligte 
waarnemers, reeds opgehou het om werktuie van wereld
vrede en weeropbou te wees, maar ontaard het in byeen
komste waar die een die ander probeer nitoorle en waar 
die saad van 'n nuwe wereldoorlog gesaai word. Sal die 
konferensie van die vier Grotes wa.t op die oomblik in 
Londen gehou word 'n wending aan hierdie troostelose ver
slegting van interna.sionale verhoudinge bring of sal die 
huidige rampspoedige weg ook in die toekoms bewandel 
word? 

ONGUNSTIGE VOORTEKENS , trilogie van wereldgebeure glo, 

Dit is bekend dat die huidige 
Londense konferensie, waar die 
buitelandse ministers van die 
Verenigde State van Amerika, 
die Sowjet-Unie, Brittanje en 
Frankryk bulle met die vredes
verdrae met Duitsland en Oos
tenryk sal besighou, voorafge
gaan is deur 'n konferensie in 
Moskou waar die plaasvervan
gers van die vier buitelandse 
ministers die nodige voorberei
dende werk vir die Londense 
konferensie moes verrig. Dit is 
ook bekend dat die voorberei
dende Moskouse konferensie op 
'n hopelose mislukking uitge
loop het en dat hy weens on
enigheid nie eers 'n agenda vir 
die Londense konferensie kon 
optrek nie. Geen wonder dat 
die wl:ireld en ook die onder
handclaars self so weinig van 
die Londense samesprekinge 
verwag nie. En tog noem Bevin, 
die Britse verteenwoordiger, 
hierdie Londense konferensie 
die ,belangrikste gebcurtenis in 
die geskiedenis van die wereld". 

EN WAT DAN? 'N DERDE 
W~RELDOORLOG? 

Dit is waagsaam om gebeur
tenisse vooruit te loop maar dit 
sal aileen 'n dwaas wees wat 
nie ook rekening sal hou met 
die moontlike mislukkig van 
hierdie konferensie met die on
gunstige voortekens, die kon
ferensic wat in die teken van 
'n kroniese Amerikaans-Rus
siese spanning staan. Die groot 
vraag wat baie mense dan ook 
vandag stel, is: wat dan? Vir 
diegene wat in 'n noodsaaklike 

Vervolg van vorige kolom) 
Indien die Naturelle self dit as 
oplossing aanvaar, kan geen 
liberalis dit Ianger teenstaan 
met die gesanik dat dit onder
druk.king is n ie. Daarom ver
welkom ons die standpunt van 
Domingo van harte. Hy toon 
die weg aan waarlangs daar in 
Suid-Afrika 'n toekoms kan 
wees vir sowel die blanke as 
die nie-blanke sonder vyand
skap teenoor mekaar. 

staan die Derde Wereldoorlog 
redes voor die deur. Vir hierdie 
mense wat vera! in die V.S.A. 
aangetref word, is 'n preventa
tiewe oorlog teen die Kommu
nistiese Rusland die enigste op
lossing. Amerika moet slaan 
terwyl hy met sy · atoombom 
ens. nog die tegniese voorsprong 
geniet. Waarom die kwaaie dag 
uitstel as dit tog nie vermy kan 

Buitelandse 
Oorsig 

• • 
Veur 

Dr. ]. A . Wiid 

word nie? Moes Am erika en 
die wl:ircld dan nic duur be
taal omdat die V.S.A. in 1917 
en 1941 te lank versuim het om 
oorlogvoerend te word nie. 

'N BESTENDIGING VAN DIE 
YSTERGORDYN? 

Vir diegene wat in 'n derde 
wereldoorlog - en 'n preventa
tiewe oorlog kan moeilik lets 
anders as 'n wereldoorlog wees 
- 'n oplossing van internasio
nale frustrasies en dooic punte 
soek, sal die taak nie so maklik 
wees nie. Die menslike geslag 
wat so ewe 'n wereldoorlog met 
al sy verskrikkinge deurge
maak bet, gaan hom nie so 
maklik weer laat bloedlaat nie. 
Dit sal die taak van nuwe ge
slagte moct wees wat nie aan 
eie lyf die oorlogsellende gevoel 
en die !esse van die geskiedenis 
geleer bet nie. Buitendien het 
elke land en volk vandag met 
soveel ernstige eie huishoude
like vraagstukke te kampe, dat 
daar vir bulle geen tyd en Ius 
oorbly om nasionale opofferinge . 
terwille van internasionale vre
de en welvaart te doen nie. 
Aan die ander kant kan dit 
ook soos in die verlede gebeur 
dat regeringsleiers bulle aan 
buitelandse avonture waag juis 
om die aandag van die eie volk 
van binnelandse huishoudelike 
sorge af te trek. 

Op die oomblik lyk dit of die 
sukkelgang wat reeds kenmer-

kend van die na-oorlogse in
ternasionale politick geword 
bet, ook op die Londense kon
ferensle verder voortgesit sal 
word. Dit skyn immers on
waarskynlik dat die diepgaande 
verskille tussen die Ooste en 
die W este wat selfs in minder 
belangrike aangeleenthede se
dert die oorlog so sterk op die 
voorgrond getree bet, nou skie
lik sal verdwyn wanneer die al
lerbelangrikste vredesverdrae 
met Duitsland en Oostenryk 
gesluit word. Dit lyk dus waar
skynlik dat die V.S.A. saam met 
Britanje en Frankryk 'n afson
derlike vredesverdrag met Wes
Duitsland sal sluit, terwyl Rus
land in die Russies-besette dee! 
van Duitsland sal huishou soos 
hy in die verlede gedoen bet. 
Dit staan ook vas dat die be
settingsmagte van die Westerse 
moondhede in Wes-Duitsland 
sal vertoef so lank as die Russe 
in Oos-Duitsland bly. Dults
land sal dus die slagoffer van 
verdeeldheid onder sy oorwln
naars bly. Die onsekerheid wat 
daar vir die Duitsers uit hlerdie 
verdeeldheid onder hul oorwln
naars voortspruit, sowel as die 
demoralisasie wat met die be
setting deur vreemde strydmag
te gepaard gaan, kan vir Duits
land en ook vir Europa aileen 
die noodlottigste gevolge he. Dit 
sal aan die regbank van die 
geskiedenis gelaat moet word 
om af te reken met die verant
woordelike gesagvoerders van 
vandag sowel as met diegene 
wat die Russe in Berlyn en 
Weenen gehelp vestig het. 

OOK NOG ANDER SORGE 
I ntussen word die stryd tus

sen die kapitalistiese Aroerika 
en die kqmmunistiese Rusland 
nie aileen in Duitsland en Oos
tenryk nie, maar ook op ander 
terreine en selfs in ander we
relddele verder gevoer. Die 
grootskaalse nywerheidsontwrig
tinge in Frankryk en Ita!H~ sal 
die V.S.A. laat aarsel om met 
die Marshall-plan van hulpver
lening aan hierdie twee Iande 
voort te gaan. Dit is tog on
denkbaar dat Amcrika sy dol
larhulp sal verleen aan Iande 
wat aan die kommunistiese ge-

. vaar of chaos uitgelew'er is. In 
Moskou sal hierdie nywerheids
ontwrigting in die twee ver
naamste Wes-Europese Iande 
aangenamer reaksies wek as in 
Washington. Selfs die ernstige 
gevaar van inflasie in die V.S.A. 
kan vir die Sowjet-Unie nie 
anders as 'n verblydende voor
teken van komende gebeurte
nisse wees nie. Die inflasle van 
die ,4.merikaanse geldwese im
mers kan nie anders as 'n 
uiters nadelige uitwerking op 
Washington se hulpverlening 
aan die beproefde Europa he 
nie. Ook sal 'n dollar-inflasie
sy nadelige reperkussies op in
wendige Amerikaanse verhou
dinge M. Dit alles sal goeie
nuus vir die manne van die 
Kremlin wees. Ook gebeurte
nisse in Asii:i - Palestina, In
dill en China - is vir Moskou 
minder onaangenaam as vir 
Washington en Londen. 

Die konferensie van Londen 
vind voorwaar onder 'n ongun
stige wl:ireld-konstellasie plaas-

Vir die blankes behoort bier
die houding van Domingo ook 
tot nadenke te stem. Baie van 
ons is geneig om in die nature! 
net 'n gevaar te sien wat op 
aile moontlike maniere besweer 
moet word. Maar die geskie
denis het getoon dat waar daar 
samewerking was tussen Boer 
en Naturel op 'n grondslag van 
apartheid, daar geen vyandskap 
was n ie, maar die sterkste ban
de van vriendskap. Ons dink 
maar aan 'n Marok en 'n Pan
da. Eersgenoemde wat hulp 
gebring b et aan 'n geplunderde 
Voortrekkerlaer , en laasge
noemde wat hulp aangebied het 
teen die Engelse. 

Regering Verloor Deportasie-Stryd 

Daarom sal dit wys wees as 
ons in ons stryd om blanke 
selfbehoud nie blind word vir 
die vriendskap van die Nature! 
- en daarmee ook sy hulp teen 
die kommunistiese gevaar nie. 

Die Smuts-regering bet die 
eerste ronde in die deportasie- · 
stryd verloor. I n Pretoria het 
die Hooggeregshof verlede Don
derdag 'n hofbevel teen die de
portasie van ses Duitsers, wie 
se gevalle as toetssaak moes 
dien, toegestaan. Die staat moet 
die koste dra. 

I n sy uitspraak bet regter
president G. Maritz verklaar dat 
die Deportasiekommissie sy 
pligte versuim het deur die per-

sone wat vir deportasie aanbe
veel is, nie die geleentheid te 
gee om hul saak te stel nie. 

Die staat het hierop kennis 
gegee dat hy gaan appelleer. 
Verlof is toegestaan. 

Hierdie uitspraak behoor t vir 
die regering 'n vingerwysing te 
wees om nie 'lCrder voort te 
gaan met die deportasie vaR 
die Duitsers nie. Deportasie uit 
Suid-Afrika na Duitsland waar 
daar geen heenkome of kos is. 
nie, staan gelyk aan moord. 
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BLADSY VYF 

'' 
SAL NIE STEM'' 

Mnr. Barry Grobbelaar, P .K. 
Vryburg, skryf:-

Adv. Swart het op sy kon
gres op Bloemfontein nle ge
skroom om openlik te s~ dat 
hy nie gaan stem vir die 
Republiek van president Kru
ger en president Steyn nle. 
Wei, dit bet ons lanka! geweet, 
reeds die tyd toe hy hom besig 
gehou bet met vrymesselaars
briewe. 

Van dr. Malan se toespraak 
op Calvinla neem ons nie die 
minstc notisie nie, want by is 
geen Ieier nie. Hy bet nege 
jaar lank die kans gehad toe 
hy minister. was. Wat bet by 
gedocn? Wat om trent die 
gewetensbepaling en die vlag
wet? Wat omtrent die Indier
vrou en die geskenk wat by 
haar gegec bet? Ona moet 
ophou om dr. Malan te nader 
vir samewerking. 

Veldm. Smuts betaal hom 
£1,000 per jaar om teen hom te 
werk as Ieier van die opposisie. 
Hy beveg nle die V.P. nie, 
maar die O.B. 

Aangesien dr. Malan en adv. 
Swart openllk verklaar het vir 
wie bulle nie sal stem nie, wil 
ek as O.B. ook openllk verklaar 
vir wie ek nie gaan stem nie. 
Ek praat namens myself en 
nie namens die O.B. nie. 

Ek gaan nie stem vir die man 
wat genl. Smuts in die parle
ment gevra bet of hy bewus is 
van die uitsaaistasie, en indien 
ja, waarom vang by bulle nle. 
Ek gaan nie stem vir die man 
wat deur mnr. Lawrence in die 
Volksraad bedank is vir die 
waardevolle dienste wat hy (dr. 
Malan) aan die regering bcwys 
hct deur die O.B. in toom te 
hou nie. 

Ek gaan nie stem vir die man 
wat ons op die Paarl uitgeskel 
hct as rampokkers nie. Ek 
gaan nie stem vir die man wat 
as die koning in Engeland is, 
praat van 'n republiek, en as 
by bier is, saam met hom aan 
dieselfde tate! sit nie. Ek 
gaan nie stem vir die man wat 
ges~ het Engeland is die moe
der van ons vryheid nie. Ek 
gaan nie stem vir die man wat 
net een eed gehou bet nie, n l. 
die eed wat by in die Parle
ment afgel6 bet om getrou te 
wees aan die Brltse koning. 

Ek gaan nie stem vir die man 
wat aan Smuts getelegrafeer 
bet om genade vir Visser en 
Van Blerk, ,al Is bulle nle een 
van sy mcnsc nie". 

Ek hoop dr. Malan en mnr. 
Swart aa1 hiermee net so te
vrede wees as wat ons moet te
vrede wees met wat bulle ges~ 
bet. 

· Rhodesie Skop 
Afrikaner Uit 

.,Ou Voorlaaier," Limburg, 
skryf: 

Terwyl in ons land hemel en 
aardc bewceg word om ook 'n 
belpendc hand te reik aan 'n 
sinkende Engeland, word baat 
en verbittering teenoor die 
Afrikaners daagliks meer en 
meer van bulle kant geopen
baar. 

Met 'n Afrikaner wat onder 
die Britse arms in Noord-Rho
desie 'n tuiste gaan sock het, 
bet die volgende gebeur, en ek 
gee dit vir elkeen om te oordcel 
wat bedoel word met ,British 
fairplay." 

Hy het behoorlik aansoek gc
docn om in daardie land 'n per
manente tuiste te kry. Dis hom 
toegestaan. Sak en pak het hy 
daarheen verhuis. AI sy gereed
skap, trekker, ens., is per vrag
motors oorgeneem. Dit kan goed 
begryp word watter koste dit 
mcegebring bet. 

Na hy 'n paar weke qaar was, 
Is hy ontbied na bulle kantore. 
Daar is hom gevra of by ge
interneer was. Hy bet bevesti
gend geantwoord en verduidelik 
dat daar nooit 'n aanklag teen 
hom ingebring was nie. Dat 
hy voor gcen hof gedaag was 
vir verduidellking nie, en dat 
hy na agt maande onvoorwaar
dellk vrygelaat was. Hulle sou 
die saak weer met Pretoria op
gcneem het, maar kort daarna 
is hy In kennls gestel om on
middelllk die land te verlaat. 

Hy staan by die algemene 
publlek bale hoog aangeskrewe 
en Is 'n 100% Afrikaner. Hy is 

dus uit die land van die Engel
se geskop omdat by 'n 100% 
Afrikaner in sy vaderland is. 

Die Edwood-saak is by die 
land bale goed bekend. 'n En
gelse soldaat kan tocgelaat word 
om die land te kom bewoon. Hy 
docn aansoek om 'n geweer, die 
plaaslike polisie weier die aan
soek. Hy tree in verbinding 
met die minister, die staan dit 
vir hom toe, waarmee by 'n 
paar maande ·later, 'n broer van 
bogenoemde banneling en 'n 
Duitser koelbloedig vermoor. Hy 
word sander aanbeveling vir 
gcnade tot die dood veroordeel. 
Hy appelleer en word weer tot 
die dood veroordeel, en dit word 
deur die Goewerneur-Generaal 
en Rade bekragtig. 'n Paar dae 
voor die voltrekking van die 
vonnis word sy vonnis deur ons 
groothartige regering na le
wenslang verander. Dieselfde 
bet ook gebeur met 'n ander 
Britse soldaat, Smith, wat cen 
van die gruwelikste moorde in 
die land gepleeg bet. 

Moet ons Afrikaners nou maar 
tevrede wees om die voetvellc 
van die Engelse te wees? Dink 
bulle om op die manier toena
dering te kry? 

T rou op die spoor van die 
Engelsc Is ons regering ook 
besig om Duitse burgers van 
die land uit die land te skop. 
Moet ons nou maar stU sit? 

Nee, dis tyd dat ons ont
waak, en ons alle onderlinge 
geskille vergeet, bymekaar 
staan en die teuels in hande 
kry. - <Verkort. Red.) 

Die Drankgevaar 
Mnr. H. R. Cocking, Sekre-

taris, S.A. Matlgheldsbond, 
skryf:-

Die openbare menlng in 
Suid-Afrlka toon 'n duldellke 
beset dat die drankvraagstuk 
'n bedreiging vir die volk 
geword het. 

I n J ulie 1947 Is die volgcnde 
besluit eenparig aangeneem 
deur 'n Volkskongres saamge
roep deur die Nederdultse 
Gereformeerde Kerk: 

, D ie Kongres vocl diep 

verontrus oor die groot toe
name van drankmisbruik, 
wat as verreweg die grootste 
bedreiging van die sedelike 
en materiele welsyn van die 
samelewing beskou moct 
word.'' 
'n Paar weke daarna bet die 

Federale Raad van die Medle
se Kongres van Suid-Afrika 
die volgende besluit van die 
Openbare Gesondheidsafdeling 
aanvaar: 

<Vervolg in volgende kolom) 

fsoos Ons Lesersl 
i Dit Sien 

Waardering 
Vir Ons Blad 

1\lnr. B. G. LOtter, P earston, 
skryf: ,.Die koerantjie doen 
nog steeds sy plig en dit is on
moontlik om daarsonder klaar 
te kom. Hy is 'n egte padwy
scr. Mag u groot en edel werk 
geseen word". 

1\lnr. D. J . Norgarb, Grey
lingstad, Tvl.: ,.Sonder die b lad 
sal ek verlore wees". 

Mnr. J . S. B urger, Kanonei
land: ,.Ek kan u verseker dat 
ek nie meer sonder .,Die O.B." 
kan klaarkom nie". 

1\lnr. D. H. Stricher, P .K. Va n 
Rhyn: ,.Die O.B.-koerant is al
tyd 'n besieling". 

Eie Woord 
,.Logics," Kaapstad, skryf: 
Vergun my ook 'n paar woor

de oor die term ,gesagstaat." 
Vyande van die Ossewabrand

wag was ba ndlg en gou by om 
hul eie betekenis aan die woord 
.,gesagstaat" te gee. Dit sou 
dan geriefshalwe vir hul ele 
doelelndes 'n ,diktatuur" of in
dlen hul dit so kan stel sonder 
om te belaglik te wees, 'n ,.ti
rannie-,, beteken. 

Maar bet die Ossewabrand
wag dan nie hierdie woord ge
skep en dit eerste In gebruik 
gestel nie? So ja dan het hy 
mas kopiereg op de woord en 
seer sekerlik ook op die idee 
daaraan verbonde. Die beteke
nls van die woord is dus die 
wat die Ossewabrandwag daar
aan gee en daar is geen ander 
plaasvervangers soos diktatuur 
of tirannie nie. Kan ons dit nie 
mecr pertinent onder die dwars
trekkers se aandag bring nie? 

(Vervolg van vorige kolom) 

,.Dat die Federale Raad 
verliock word om onmiddel
Jike vertoo tot die Regering 
te rig met die oog daarop 
dat stappe gedoen word om 
die verwoesting wat drank
misbruik in Suid-Afrika ver
oorsaak, te stuit. Verder, 
dat die Regering versoek 
word om die Meaker-verslag 
toe te pas." 
(Die pasgevormde Mediese 

Vereniging vir Bcstryding van 
Alkoholisme tel nou 150 lede.) 

Lciers van die kerke dwars
deur die Unie met 'n amptelike 
ledetal van 6,000,000 het ver
lcde jaar verklarings uitgereik 
wat eenparige beset van die 
gevare van drankmisbruik 
weerspieel. 

Verlede maand bet 'n in
vloedryke atvaardiglng, gereel 
deur die Suid-Atrikaanse 
Matigheidsbond maar verteen
woordigend van omvattende 
belange, 'n onderboud met die 
Eerste Minister gchad waarin 
bulle hom versoek bet vir die 
instelllng van tussentydse wct
gcwing, en by geleentheid 
waarvan bulle definltlewe 
voorstelle aan die hand gedoen 
het vir drastiese optrede ten 
opsigte van 'n toestand wat 
deur die sprekende 90,000 ver
oordelings weens dronkenskap, 
12,000 waarvan blankes, aan
gedui word. 

Ons is in besit van massas 
van getuienis wat die noue ver
band aandui waarin drank 
staan met misdaad (75 persent 
van die Unie se totaal), padon
gelukke, geslagsiektes, tering, 
soslale k rankhede, ongesond· 
heid, onbekwaamheid, volks
ekonomie en verbrokkeling van 
die gesinslewe. 

(Vervolg in volgende kolom) 

Staking Van ,Die 0. JB." 
Va naf S Desem ber word versending van Die O.B. gestaak 

aan aile I~sers wat nog nie r egstreeb ingeteken het nie. Lesen 
wat hierdeur geraak word en nog gmag verder op hoogte geboo 
w il word va n die politiek e nuus in die land - nuus wat in 
weinig a nder blaaie opgeneem word en clikwels aileen in Die 
O.B. volledig verskyn, word d us versoek om sonder versuhn 
bul intekengeld te stuur aan VOORSLAG (EIENS.) BPK., Posbos 
1411, Kaap11tad. 

<Vervolg van vorige kolom) 
By geleentheld van die onder

houd soos voornoemd het 
Veldmaarskalk Smuts uitdruk
lik verklaar dat lets omtrent 
die saak gcdoen moet word; 
maar dit Is klaarblyklik, soos 
d ie Minister van Justisie 
voorheen Suld-Afrikaners daar
aan herinner het, dat regerings 
die ondersteunlng van die 
publiek nodlg bet alvorens 
sosiale wetgewlng ingestel 
word. Daar Is 'n oorvloed van 
goedingeligte oplnie in hierdie 
land wat die bestryding van 
drankmisbruik kan beveg of 
altans dit behoort te doen, en 
ons wil 'n dringende bcroep 
doen op alle organisasles, open
bare liggame, en indiwldue 
om deur gepaste kanale vertoo 
te rig wat wetgewende aksie 
versoek en ondersteun. 

I ntussen, en inderdaad altyd, 
kan welwillende mans en 
vroue-predikantc, wetgewers, 
dokters, opvoedkundigcs, sosiale 
leiers-()p velerlei maniere die 
Saak van Nasionale Soberheid 
aanhelp. 

Vir diegene wat bcgerig is 
om meer omtrent die vraagstuk 
te wect, wil ons aanbeveel om 
die boekies ,.Feite oor Alko
holisme" deur dr. Louis P. Bos
man en ,.Alkohol-Wat Dit Is 
en Wat Dit Doen" deur Ruby 
Adendorff aan te skaf, posvry 
1s. 6d. en 2s. Sd. respektiewe
lik . 

FUNKSIE.S 
Die Vrouekommando van 

Groote Schuur onder komdte 
M. C. Pienaar bedien hul maan
delikse etc in die O.B.-vriend
skapsentrum op Vrydag, 3 De
scmber. Aile Brandwagte en 
vrlendc word uitgenooi om die 
smaaklikc middagete te kom 
nuttig. Dit is die laaste ete wat 
die kommando hierdie jaar be
dien. 

G. A. FICHARDT, Bpk. 
(Llel ~ II&Dcle18tUUtat 

MASJINERIE, YS'l'ERW ARE. 
PRODUKTEBANDELAABS 

F ooo 'JOO Opgerlg 1M8 

BLOEMFONTEIN 

/s J(Jedisyne 

.Jf oodsaaltlilt ? 
Die Natuurwetemkap 

ae nee! 

BEKAMP SIEKTE Mm 

DIE JONGSTE WETEN

SKAPLIKE METODES 

Met Verbaaeode Ultelae 

GEEN MEDISYNE! 

GEEN OEFENINGE! 

Die Hardnekldgate Kwale ewlg 

Die wetenakap bet nou ultgmnd dat 
804r& 'D beemette llggaoam.deel llltOOD• 
gemaall word van ., gU of oruoutwer
bede, die alelrte verdwyn. Deur die 
toepulaDg van oruo wetenakaplllte me· 
toclee bet dJt DOU 'D mal<llka t&&k 

geword. 

Dlt m&&k nle eaak hoe erruotts of ~taD· 
IIOudend u ltw&&l Ia Die - 1eUa 811 1• 
dlt u ebronie• of ongeneeallk be~tem· 
pel. Daar Ia hoop vir u. Geen medi· 
ayne of oefenlnge benodig nie. U AI 
onder geen verpllgting ataan nie. Skryf 
un one en veratrek volledlge beeon-

derhede In verband met u ltw&&l. 

THE SCIENTIFIC 

HEAL TB INSTITUTE 

P oebua 1SS8 - KAAPSTAD 

•••••••••••••••••••••• 
,,Die O.B." 
Tydens 
Vakansiedae 

Die O.B. 8&1. nie op U en Sl 
De&ember verskyn nle. Ons 
laaste uitgawe va n dle jaar 
is dus op 17 Desember, en 
daarna verskyn dle blad 
weer op 7 Januarie. ... -...............•..... 

MEUBELS 
PRYSE STYG VINNIG 

KOOP NOU 
Ou boa alleellllk coele 

kwall&elt Meabele lD 
vOOJTIUWI 

WERDA 
M eubelhandelaars 

(EIENDOMS) BJ!lP:EBK 

Groote Kerkgebou - Kaapstar' 

J' er1eker u Toekorru 
deur die E lenaar te word van 

VASTE EIENDOM 
* BOUPERSELE 
* WOONHUISE 
* PLASE * BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE PERSOON 
Raadpleec -

J. (Kotie) THERON 
Posbus 78 Foon 0028 

CROXLEY-GEBOU, KUSWEG, 

STRAN D 

VIR PfRSOOnUKf fRIS~tiD 

JiWV· 
f+lU Je COLOGnf 

£nlrno Suld-A(rla:-..e Distribveetden 
H . J. NIIHAUS (£DHS.) BEP£RK, 

l'osbus 21Cl8, K.upstad. 
Poob ... <4883, Johannesburc. 

4·47 

DIT IS 'N SUID
AFRIKAANSE PRODUK 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 
VE RLORE POLIS 

TAJUJ!:F VIR GEKIASSlFISEEBDE ADVE RTENSIES: 
Nnam en Adres van Versekeraar 

Suid-Afr ikuanse Nas ion a le 
Lewen.,a.,!>ur a nsie-:\Iuat sk nppy, 

Be perk 
Hoofkantoor: 

\Vnnls truat 28, Kaapstad. 

KulllbOudellke KennlsgewW.a: 
(Verlowlng, huwelik, gebOOrte, atertgeval, In memort8<11, gelukwenalng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 3/· per pla.sing. Voorullbcla.albaar. Vir 
herh&llnga 25 pet. afalag. 

Handelaad•ertenslea: 
Eerate pluing, 2d. per woord. VIr herhalings 2~ pet. a!1lag. 

Polis No. 307736 vir £2000 ge
datcer 1 September 1945 op 
die I ewe van STEF ANUS 
PETRUS BEKKER, en die 
eiendom van die versekerde. 

lalekell~hl op ,.Die 0 .8." (verekyn weekJiks): 10/- per jaar of 'Sf- per 6 maande. 
Voorwtbetaalbaar. Stuur a.dvertenalegeld en beatelllngs na. P osbus 28, 1Siellenbo8Cil, 
eo lotekenceld na l'oebus 1411, Kaat>stad. 

HULDEBE TUIGING 
EKEB~lANS. KOl\GlANDO'S 

.AlU EN A167 wens hiermee hul mee
cevoel te betulg Mn Kommaodaot en 
JCommandante Ekermans met hul 
tragle.e verlle•· Mag God u moed en 
l<rag gee, daar Ia nog bale om voor 
- .-ec. 3/12/1. 

BENODIG 
A.llTIEWE VOOK.\lAN met onder

Y!Ddlng van algemene boerdery op • n 
XarooplaM. Kennla van skape eerste 
nrelste. Meld ouderdom, ondervln
dlng en salarta verlang.-A . VILIOEN, 
Bloemhot, Richmond. 19/11/3. 

GESKOOLDE BL ANK E WEBKERS 
em bebulpsaam te weea In lngeDieurs
bealgheid. Goele voorultalgte. GEL
D ENHUYS 1NOENIE UB8WEBKE, 
W ynnestraat 13, Parow. 26/11/t. 

- -----------DADELIK BEI'\0010. - Hardwer· 
llleode, BOber vader en aeun ot twee 
brotr~~. Eeo met ll.ennla van besproel
tag, melkery en drywerallsensle. Een 
m et ll.enDia van Dleaeltrekker. Vir 
A larls of deelboerdery. Vrye hula 
met gaoog en vier vertrekke. Melk en 
croeotetUlo vir gebrulk. Twee getulg· 
all.rlfte. Om v oorwaardea, met grootte 
Yan hulegesln skryf aan:--J. ZEE~IA."'I, 
Robertson. 3/10/2. 

KO-OPERATIEVE WIJNBOUWERS 
VERENIGING VAN ZUID-AFRIKA, 

BEPERKT 
(Gereglstreer kragtena die Wet op 

Kol!peraUewe VereDII>:IDga, 1939) 
BE N ODI G: 

TIKSTER 
Aan~~oeke word lngewa-g tot :1 De

aemb~r 194.7 om die betrekklng van 
•n teo volle gekwallflseerde twee
tallll:e tlkster. Meld opleldlng, onder
vlndlng, ouderdom en datum wo.arop 
cllenate aanvaar kan word. Salarle· 
akMI £140 X £20-£200 X £1~£320 
(ultalultende duurtetoeala-g), met aan· 
Yang•alarla volgens kwallflkaalea. 
Daar Ia 'n pens1oenskema vir die per
aoneel. •n Geaondhetd•erllflll.aat Ia •n 
Yerelate. Aanaoeke r,emerk .,TIKSTER" 

moel geatuur word D~nSEKRETARJS 
Jt.w.v .. 

Posbua 52S. 
SUIDER·PAARL. 

TWr:'P! PASSERS met kennls van 
lnot&n<lhnu<llng en oprlgtlngswerk van 
fabriC'komn"Jinerle; TWEt: ~JESSE· 
LAAR~ vir stoomketel-mesaelwPrk.
Ot;l .OF.Nll{' \S·INGENIEl'R"\\l:RKt :, 

Wynneatraat 13, Parow. 26/11/2. 

BOMll',.. PI.A"~"TE EN SAAJ) 
1\E,.,TE OF.<;F.BTJFI,.,EEBDF. OIWI~S· 

'S'E.SAAU.-Pryolyo verkrygbaar. Beste! 
.at u benodlgdhede K.B.A. van: PR~· 
MIERS. SCHOEMANSHOEK. 20/8/TK 

OlU)t.i'o.. "'''· - Detroit en EJ<IP· 
tleee plat beet 7/6; Chantenoy-wortela 
10/·; Btauty· en Marglobe-tamatlea 
11:>/-: Tom Wat•on-waatlemoen 10/-; 
lCropelool 17/6 per lb. Alma! 6d. duur
der per 'Atlb. 1!1\ndelsnavrae verw•l· 
kom. - KARROO·SAADVERSPREJ· 
Di:RB, Poobua 107, OUDTSHOORN. 

20 /8/TK 

HEJlHOI.J>T ae Krteante, glorie van 
die Najaartuln. Kleurvolle sorterlnga 
meesterllk oaamgestel. Beste! nou vir 
Oll.tober-planttyd . Donou-Veraameling: 
reuse pragsoorte, 25/· per dosyn, 15/· 
Y1r 6. Opera-Veraamellng: 21/- per dO· 
ayn, 12/6 vir 6. Luukse Sortertng: 18/G 
per doayn. Tulnveraamellng: 15/6 per 
doayn. Gepak en posvry. - HER· 
BOLDT'S, Poabua 660, JOHANNES· 
BURG. B/2317/lXH 

PAT ATRA.NKE.-Topranke to voor· 
raad, moot ultgeloop, 6 maande, 9/· 
per 1,00&: wit, drte·maande, 8/- per 
1.000: Borrle, 10/· per 1.000. 
PATATS.-12/· per Ak. K.M.B. 
Oelewer SerpenUne.-B . BOELOFSE, 
P/a l!erpeotlne,~ George. 

5/11/TK 

Oli'~'N'O 

GBAFSTEENMAKEBS. VIr ge· 
wl\arbOrgde tevredenheld tree In ver· 
binding met die S.A , ORAFSTEEN 
EN liiONUlii:ENT\\'ERKE (lo;JENS.) 
B PK. vl\n Voortrekkerweg 360. Ma-tt
land. (Onder per•oonllke aandag van 
ona Best.-Direkteur. mnr. Jannle 
Clllle). Telefone-'S-4420 en ~-02823. ---M'EUBEL.'!. - Beter meubela teen 
bllllker pryse. Babawaentjles, •toot
karretjtes, drlewtele, llnoltuma, tapyte 
ena. ook altyd In voorral!o<l. Geen 
Katalngus. Meld waarln 11 belo.ngslel. 
-VI!<S£11-.\fEUBELS, Langatraat 291, 
Kaap•tad. 3112/11. 

MF.UB'F.J.s.-ons sal u hula of 
lulntoor vnlloclle: Meuhtleer teen hllllke 
mtliM1Mllk•e paalemente. Spealale 
kortlnn v1r knntant bo•lelltn~;s. Skryf 
om onA v()lledle:e klltaln~ua met pry•· 
lya. Qnk In V(JOrraad : Draadloae, 
'Wini!IMIPra, UnoiPum-vlerkante van 8 
Yl. brM!!lte vir kombula. alumlnlum
llastrnlle In •telle vRn 3. e!lo.
l!NJK o\ \fF.T'l\EJ.<; CJ:J>.\l S.) BPK .. 
Ylc:torl&wep; 111. Woodstock. 

12
,..

1
/TK 

Mr;U'ft'EI~"· Bespaa.r honderde 
ponc!e Mur u meubels dlrek van die 
fahriPk. k.m.b., te koop. 

Baa dpl..,g: NTE K JloT.ETIII.I NO. 
Boofstral\l 347, Foon 12~3. Pal\rl. 

19/11/TK 

MK CtF.N K JI; P 41l" 'UFiiii. 0"'1tfrr•t .. lln '' 
IDMf" ·A ,.Ik~tn,. .. ..,,., w-.41 ,..,.. .. lrrr ••"" 
• tfl h.-" •" ~••f'•t.. hy VOORTRF:Klf~lt 
BKOJ:"lnnqPT'I' .. At. Lanl"•lr"•' _,., 
llAA~ATl li'<M>n 30164 4870 /211 

VAN'S CONCRETE PBODt:C'TS 
AJ.L E RLEI - Water~poel·rloolstel· 

aela, vloertel!ls en gepolltoer<le ter-· 
rauo-kombutaopwastarela en artlkels 
e&$enaleel vir gerlef, hll:l~ne en net
held. Volle beaonderhede akrywe:
""-'"'S OOXCBETE PRODUCTS 
(ED \l S.) BPK., Carlstraa.t 574, Pre· 
torla. 3/12/TK. 

HORLOSIEMAKER 

DESK VNDIGE BEBSTE LWEBK aan 
B or loalea. Aile werk word cewaarborc 
en opoedlge aflewertng. - J:>. PRETO· 
RIUS. Keeromatraat 18, K-..patad. 
(Voorh"o Kerutraat 811). i'oon 2·MM 

RADIO 

LOUW E N LOUW, die Beroemde 
Rau.v·ongeno~ur$, l:!tasleweg, PAROW, 
verKoop en neratel Radio's en Elektrteee 
Toestelle. • Gereglstreerde J!:lektrumetta· 
aannemera. Foon 9·84.35. 

SOUT TE KOOP 

.80.KK!;-t'AKKE'.l'. - Nege eaklte wit 
,....,. en 100 lb. tyn botteraout £2·10·0. 
.Nege aak.lte aneeuwit en 100 lb. tyn 
ootteraout £2·1:!·6. Vry gelaal sout· 
werke. Beste!; KOMDTE. M EV. MAlt· 
TIE VENT!l:R, r'/8 . .No. 4, ArbeJdstoon 
SLOEM.Io'O.N'L'EJ.N. 21/:i/'H~ 

VBIENDE: Ek !ewe; sout In goele 
graanaaKKe- ·Al, 511/·; l';o. 1, :>4/-; en 
No. 2, 411/· per ton. Tevredenheid 
gewaaorborg en onmoddell!ke veraen
<ling.-::,. J . DE J.Ua:H, Soutwerke, 
P.K. Floflabad. 5/11/TK 

TE KOOP AANGEBIED 

BELGIESE •r,\ I')'Tt·:: G. K. G. 
bled a.an pragllge nelglese tapyte van 
u1tstaande kwalltelt ~n vaste kleure. 
5 vt. 7 dm. x 8 vt. 101<. dm. £8/17/6. 
6 vt. 6~.i dm. x ll vt. 10 dm. £11/12/6. 
7 vt. 10% dm. x 11 vt, 2 dm. £15/15/-

Kan besi!;llg word tc \\"\X;'\'.1;. 
STR.\ .t..T 13, 1'.\RO\\. 26!11/6. 

Bll.A..'\DIM>l"T. - WatUe, II dulm 
Ce&:>clg, H/· per ton apaor .Molliaslma· 
aylyn, oor Greyton. Prysc v.r pale, 
droppers, ens., op nnnsoek.-HK'iXIE 
liE:'iTZ, Prtvaal.sl.tk, Greyton. Natal. 

3/l2/3B . 
- -----

JNmAN-~IOTORI''J Wr:-1 7:9 p.k., In 
werkende toestand, mukecr nlks, nuwe 
butte- en blnnebande. I.lgte, batterye 
met ontwikkela.ar kompleot • Gelewer 
Clocolan-stasle. Prya £:.0. - J. J. 
ISOS,J.\ 1\, Florles Hope, Clocolan. 

3 12 2. 

L\'<;F:RX. - Koop u lusern dlrek 
van die rodu•ent wie vir sy ele pro· 
dukte verantwoordellk Is. Skryf of 
teleGT&feer vir be•onderhede en prya· 
op~awe - N. WIEX\XD, P.K. EnRt 
Po ·rt K.P. 3 12/7. 

NOO L' IDE AL PRONKR UO·I .EEU
IIO!'; J>,JJES, geregistreerd, ultotckende 
atamreglster, Pronke volmnak en 
Slnue Dermalde~ vry. Ult groot. 
eterk, kwaal en gesonde ouera. Ull· 
etekende waghond. ReuntJiea £6 61·. 
Teflea £4 4/·.-J. II.E:\l P VOB ..,Tt::B , 
L'Ideal, P.K. Motkop. 3/12/28. 

Boerejeug Stuur 
Pakkies 

D ie Boere jeug van Stellen
bosch onder Ieiding van veld
kornette H . "'an der lUerwe 
bet vyf geskenke-pakkles ,·ir 
Duitsland gereed gemaak en 
ven.end-'n pragtige bydrae! 

Hiermee word bekendgemuak 
dat bewys aan die Versekeraar 
gelewer i!'! van die verlies of ver
nietiging van hierdic polis, en 
enigeen wat In besit van die 
polis is, of aanspraak maak dat 
hy enige belang daarin hct, moet 
onmiddellilc per geregistreerde 
brief met die Versekeraar in 
verbinding tree. By gebreke van 
so 'n mededeling, sal 'n ge
waarmerkte afskrif nan die polis 
<wnt die enigste bewys van die 
kontralc sal wccs) aan die eie
naar uitge1·eik word. 

G. F. DE VILLIERS, 
Hoofbestuurder en 

Sckretaris. 

Klere Word 
Nog Duurder 
1\fa nsklere sal a.anstaande jaar 

nog duurder word, YOlgt'ns 
fabrikante van m a n'!klert' in 
Kaapsta d. Daar word \ 'f'T\\ag 
dat gf'durende die eerstf' h t>lfte 
van 1948 die prys ·mn kliUi r gt>
m aakte ma nspakke m t't t'nigit>t!> 
tu.,.,t'n £2 en £2 lOs. sal vt>rml'er 
dt'r . Slanpklere sal ook SOlnl.t 

10 pt>rsent d uurder word. 
Dit1 styging van prys word 

hoof.,aaklik gew:yt aan die ~tkie
likt• vt•rm eerdering in dit• pr)·s 
van \\ol. DiC' prys van wolklert• 
sal w•rmoedel ik met 30 p!'r~wnt 
toent>C'tn t>n daar is aanduiding!i 
dat dit nog ml"er sal \\'l"t'"· 

£52 Gekollel<teer 
Vir Noodhulp 
By 1:-<>lef'ntheid van die ,·er

jaardagvi!'ring van die K.G. 
t>n Adjunk-K.G. op die Paarl 
is ' n .,ilwt'rkollekte gehou ten 
behoe\\e ,·an die Xoodhulp
fondo,. J)ie opbrengs was 
£52-8-5. 

V erjaardagketting 
DESE~ffiEB : 

3 Johan van Heerd~n. Boshoek. 
Petronella van H~rden, Boshoek. 
Adrt.aan Bezuldenhout, Kroonstad. 

.f. Elizabeth de Bruyn, Allwai-Noord. 
Moeta Krucer, Johllnnesburg. 

6 Ela WolfMrdt, Paarl. 
9 Marla Kruger, Ruatrnburg. 

Susanna I~ Roux, Frankfort. 
10 Andries VIsser, Paarl. 

Martha Erasmus, Rustenburg. 
11 Hester Coertze, Stella. 

Coenle Swanepoel, Pnarl. 
U J&n Botea, Loxton. 

Magrleta van Zyl, OutJo, S.W.A. 
Katrina Cilllers, Luckhort. 

13 J'annle Dykman, Paarl. 
Thys van der Me"'·e, Malmesbury. 
Maria Hanekom, PMrl. 
Adriana Cilliera, Beaufort-Wes. 

a Jacobus Wium, Stellenboeeh 
Jannle de vnuera. Paarl, 
Elsa Wolfaardt, Paa-rl. 
Frlkkie Dreyer, Frankfort. 

111 Hester Robbertse, Rustenburg. 
16 Jan Wagener, Oudtsboorn. 

LAERTREK 
GEBIED A 

Is jou naam al ingestuur vir die laertrek wat vanaf 

13 Desember op Franschhoek gehou word ? 

Ons wil graag 'n uitnodiging tot lede van die Kom
mandowag en Studente-afdelings, asook aan lede van 

die Voortrekker- en ander jeugbewegings rig om die 
laer saam met ons te kom deurmaak. 

Nadere. besonderhede i.v.m. die laer ver~kyn elders 
in hierdie uitgawe. Stuur jou naam dadelik aan. 

KERSFEESKAARTE 

4 Verskillende Pragontwerpe met O.B.-wapen 

4f6 Per Dosyn 

O.B.-wapen, en Wag- en Boerejeugkentekeos in kleure 
4 van elke ontwerp per stel 

2f6 PER T 
,.,,,,,.. , .... ~_,..,.. 
fltfl/tiMHI"fr-M 

DOSYN 

As u nie 4 van elke ontwerp i1t '1t dosyn wil he nie, 
sal ons tt bcstelling saamstel soos versoek, dan teen 

S/· per dosyn, i.p.v. 2/6. 

BESTEL DADELJK BY 

BOEREJEUGHOOF KWARTIER, 
1\leyergebou 9, Potchefstroom. 

U koop weekliks by u kruiden ier en onder · 
steu n h om daard eur . Het u h om al gevra om u 
hind te on der steu.n deur te adverteer d aarin? So
lank u swyg sal h y dit nie nodig ag 
•rtur•~llll•illlr•.l!l'• llll• • • : • · • • • • • . • • • • 

Het U Reeds Regstreeks 
Op Die 0.8. lngeteken? 

So nfe, •ta.aa • In g~vaar lfat toe• enfll•• ••• • 
adre• ge•taah word. 

Die atel11el van ho••••lfo-lntekenf•fl •et ep 
30 .Janie laniJfefle r:erral. Vnnal 1 .l•lle t~••• 
allftal r egatreeka t e en 10/ - per J-r ep file •••II 
1•. 0• •eker te 111nnh flat • 11•~• •ltga"'~ •••• 
01111 ••pte like 11101tdlftah aal •b •I~, ••~t • 
Olllllldd~lllk o•deriJtaande r·or• voltool ea •••• 
111~t • lntehengeld poa. 

VUL A SS EBLIEF HIER I N 

DIE SEKRETARIS, 
VOORSLAG (EDMSJ BEPERK, 

POSBUS 1411. 
KAAPSTAD. 

Geagte Heer. 
Ek het tot dusver .,DIE O.B." deur middel van die 

kommando ontvang en neem daarvan kennis dat inteken
geld vanaf 1 Julie 1947 regstreeks aan Voorslag (Edms.) 
Bpk., vooruitbetaalba a r is teen 10/- per jaar. 

Gaan asscblief voort om .,DIE O.B." aan my adres te 
stuur tot ek u In kennis stel om toesending te staak. 

H iermee vlnd u die bed rag van ................................ . 

vir ........................ jaar/e se intekengeld. 

Naam: 

Posadres: 

/ ··········································································· 

........................................ , ......... . 
Datum Handtekening 

• 
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BOERE.JEUGLA:ImTREK, GEBIED A. FRANSCHBOEK, 
DESEMBER 1947. 

1. •n Laertrelt vir aiJe lede van dte seuna- en dogteraatdellngs VMl die 
Boerejeus van G•b•ed A aal vanaf 13 tot to Oe<~ember 11H7 op die p iaU vaa 
Hootnnemal MAX ~ats, l U<ldagkraDll, Yransehhoek, ceheu word. 

All~ laerJ>&ngera moet sorg dl-t bulle op 13 De•ember tn die Iaer Is. AI 
die treme aal vanar Vrydag-middag, 12 Deaember op J..'raMC:hboek-st.aate ont
m•>et \\Ord. Re{!lln~:• aa1 getrer word vir d•e verv~r van die laer~;angers. tente, 
ens. na die laerterretn. 

2. Buerejeug-ort.siere word drlngend veraoek om die laertrek b7 te '11'0011 
~n om te organl•eer dat soveel van hul onder-orttslere en manakappe ook teen• 
wotmll~ ts. o~en laerganger onder twaalt (12) jaar 11ao1 op die laertrelt toe
gelaat word. tensy spesiale verlof vooraf daartoe van <lie Je~boofltomman.s-t 
v..rkry 11 nle. 

a. Laeq;angers moet sorg dat bulle name, adrease, ouderdomme D ADJ:.LU[ 
nn•n dh• ,Jeugltoofkommandant, 8()('rejenc O~bll'd A, Groote Kerkgeboa ,U. 
"'"'l"hul, ge•tuur word. Daar moet ook <lutdellk gemeld word hoe laat en ~ 
wnt t< r datum d•e persoon op Fransehhoek aal aanlr.om. 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 3 DESEMBER 1947. 

1. l.:U<e lwergang~r moet 1!1/- by die laer lnbetaal vir IY/haar verbl.1f· ea 
lu!leskoste vir die l:! dae. Persone wat die laer vir mtnder as 8 dae bywooa, 
oat 21· pt·r dng betaal. 

6. Hler volg •n Iys van benodlgdhede wal ~Ike dogter moet aaambrlnr;: 

BIJOEDRIVIER 
16DES.18~8 

.,Dis moed, trat volhott na begin, 
Vcrtroue is dit, wat oortdn. 
Sou vier maul honderd Trekl:ers 
Vir twrwlf maal duisend Kalfcrs 

dan 
kan 

Vcrslacm? ....... " 
THEO WASSENAAR. 

J<~n tog bet dit gcbeur. Soos aile ander gehcurtenisse, 
is ook hicrdic sccviering van die blanke be~kawing van enig
heid af opgeneern in God se RaadSJ)Ian, en rnoes die aan
stormcnde hordes telkens stuit en terugval. 

S6 bet Hy dit beskik dat die mees strategiese plek in 
Natal as slagveld gekies is (met die vol rivier nan die een 
kant en die braksloot aan die ander) e·n dat Hans de Lange 
(Hans Dons) die nag van 15 Desember bliklantcrns aan lang 
swccpstokke bo die Iaer laat uitbang bet. 

Vandag word nog onder die Zoeloes vcrtcl dat dit nie 
net die Boere was wat op bulle geskict bet nie. Hulle se 
daar was ook 'n wit laer bo-oor die Boerelaer, teen wie se 
vuur bulle nie hestand was nie. Miskien was die swewende 
lanterns wat in die mistigbeid 'n bo-aardse atmosfeer 
ann cUe laer verleen bet, verantwoordelik vir hierdie geloof. 
Tog blyk hieruit dat ook die barbaar besef dat die witman 
nie in eie krag bierdie stryd aangeknoop het nie. 

Omstandighede wat bicrdic slag voorafgegaan bet, was 
kritiek, en niks minder as 'n wonderwerk moes plaasvind 
as die Boerevolk bomself wou handbaaf nie. Maar is toe
stande nie vandag soor tgelyk nic? Weer word ons volksbe
staan bedreig deur vreemde clemente. Gaan ons weer as 
oorwinnaars uit die stryd tree? Het ons reg om dit te 
verwag? Slegs dan wanneer ons, soos by Danskraal, die 
toekoms in God se hand gee, en dan in Sy krag die stryd 
aanknoop, met die wete dat wat ook al gebeur, dit nie 
buite Sy Wil om kan geskied nie. 

Kom, Boerejeug, laat 16 Desember vir ons vaojaar 
meer as slegs 'n verbygaande feestelikheid wees. Wanneer 
'n volk moeilike tye beleef, word die taak wat aan die jeug 
van daardie volk opgedra word, des te meer gewigtig en 
betekenisvol. Aan ons, die jeug van die Boerevolk, sal daar 
dus in die jare wat kom steeds groter eise gestel word. Laat 
ons daarom van elke geleentbeid gebruik maak om ons Jn 
elke opsig voor te berei en te staal vir hierdie groot taak. 

Jeu!!hoofkomm andante Beraadslaag 
Op die vooraand van die onlangse belangrike sitting van 

die Grootraad is daar in .Johannesburg ook 'n bale sukses
volle byeenkoms van die .Jeughoofkommandante van dJe Boe
rejeug gehou. Die sametrekking wat onder voorsltterskap 
van die .Jeug-leier, gent. D . .J. van Rooy gestaan bet , bet o.a. 
die verslae van die ses .Jeughoofkommandante oor dJe werk
saambede in bulle Gebiede vir die afgelope jaar verneem en 
dJe aksie-program 'ir 1948 deeglik bespreek en vasgestel. Be
langrike aanbevelings i.v.m. die organisa..<;ie en administrasie 
van die Boerejeug is ook deur die Raad opgestel en deur 
middcl van die .Jeugleier \ir goedk euring aan die Grootraad 
voorgeU\. 

Die J eugleicr het met waar
dering melding gemaak van die 
grotcr mate van belangstelling 
wat daar in die afgelope jaar 
by die O.B.-lede en -offisiere 
in di~ Bocrejeug te bespeur is. 
In sy welkomswoord aan die 
K.G., wat bierdie Raad 'n be· 
sock gebring het, is die bartlike 
waardering aan ons Leier oor
gedra vir ook sy belangstelling 
cn aktiewe steun wat by in die 
vcrlcde aan die Boerejeug ver
leen bet. 

I n 'n kort woordjie aan die 
Raad van senior offisiere bet 
die K.G. weereens die absolute 
belangrik heid van die voortbe
staan en uitbou ing van die 
Boerejeug beklem toon en daar
op gewys dat die ba nde tussen 
die jeugbeweging en die K om
mandowag in die volgende jaar 
verstewig moet word. Dit is 
aan die offisiere opgedra om toe 
te sien dat die kontinulteit tus
sen die verskeie onder-afdelings 
van die Ossewabrandwag be
waar mocs word - die Bocre
jeug moet die Kommandowag 
aanvul en op sy beurt moet die 
Wag die · O.B. versterk. Die 

Boerejeug moet die deur tot 
ons Volksbeweging word. 

Uit die besprekings wat bier
op gevolg bet, is belangrike be
sluite in verband met o.a. die 
metode van organisasie van die 
Boerejcug, die verhoging en 
vasst<>lling van die ouderdoms
gr<fls van die dogters- en 
seunsafdclings, laertrekke, fi
na.nsies, uniforms, die opleiding 
van en skakeling tussen die 
Boerejeug en Kommandowag
afdelings asook die werksaam
hede en opleiding van die Boe
rejeug, geneem. Die uitvoering 
van h ierdle besluit sal vanaf 
volgende jaar in werking gestel 
en deur middel van bevele en 
ons publikasies bekendgemaak 
word. 

Aan die einde van die ver
ga.dering is daar namens die 
Raad van Koofkommandante 
aan ons J eugleier die waarde
ring van die Boerejeug vir sy 
Ieiding en offervaardigheid ge
durende die afgelope jarc oor
gedra en aan hom die verse
kering gegce dat die helc Boe
rejeug hom in die toekoms ook 
in alles sal bystaan. 

0.8. KERSFEES
KAARTJIES 

Lesers wat nog nie hulle O.B.
kersfeeskaartjics bcstel hct nle, 
word aangcraai om dit clndclllt 
te docn. Bocrcjcughooflnvnrtll•r 
sal gcdurcndc volg<'nJc Wtl'lt, 
met die oog op dit! Jo.cr 01) 

Franschhock, sluit, tnPt di.• 
moontlikhcid dat hNttcllings 
wat te laat ont\·ang word, nic 
uitgevoer sal knn word nic. 

Br'itt'l dus dudelik om tf•lt•ur
stelling tt• voorkom. 

WusbM'e kltrasle (verktesllk kakle) 0.».· en Jo'.A.K.·•angbundel.s. 
plathaksk<>•ne en sokkies kumberse en ku.atnr; 
re{!nju lak~n en sloop 
baalkostuum handdoeke 
aeep, tandeborsel. >pie-fl. ~ns. ka<nphe<l (opaloneel) 
akoenwnka en borsel ertgt•re.•d•kap en bordedoek 
aonnoed of kappte notuboek en poUood. 
B)·bel en P.almiGt>Sangboek 

Hler volg 'n lys van benodlgdhede wat elke aeun moet saambring: 
"ombente haalko•tuum 
kortbroeke, bemde en du akeerbenodigdbede 
Kouee eetgcreedskap en bordedoek 
2 paar skoene (1 ou paar) skoeonwaks en borsel 
tandeborsel, pasta, seep hoed of helmet 
refnja-s ntlsllg 

• notab •ek en pot!ood tou of lyn 
llybcl en Psalm/Gesansboek Bangbundels. 

6. Elke Velllkornetskal• van b<'lde die IICUDS· en dogterB-afdellnga m~ 
•un-; dnt hulle vir elke 6 Iaergangrr• ult bulle IM'dellng. of gedeelte van daanlle 
f;etul, •n tent en lantem ,.,Mnbrlng. Veldkornette(a) en senior otrJSiere moel 
dadellk die Jeughoofkommandant In kennts atel van hoeveel tente en lanteroa 
bulle kan mcebrin(;. . 

7. Laerga•n;cr.i wat muslck-ln•trumente bcstt, moet dit verseker saambrlng. 
R. 'n srw~ 1nl4" ultnodhrlnJl' \\Hrcl ann h•df"' ,:an die \\ag ... en Studrntboafdellnp. 

ac,ook aan h•df'l \1\n tJle \om·tr••l,kt·r ... ('lt ande:r Jeugbeweg1nltl «"f"riJ: om Jate:rcue 
ln t>r nu:t ons tf" korn nwrrnu.nk. 

---------------------- -------
GE.LUK AAN 
ONS JE.UGLE.IE.R 

Graag wil ons, die Bocrejeug, 
ons ha.rtlike gelukwcnse .aan 
Generaal van Rooy oordra met 
sy aanstelling as Voorsitter van 
die Grootraad van die Ossewa
brandwag. 

Ons vertrou dat u Ieiding daar 
in die breere kring van on.s 
Volksbewcging net sulke goeie 
vrug sal afwerp as wat dit so
ver in die Boerejcug gedoen 
het. 

'n Wenk Aan 
V eldkornettes : 
Boercjeugkommandante G. W. 

Die Kommandant-generaal stap deur 'n erewag van 
Boereseuns en •dogters tydens die Elandskraal-laertrek. 

Muller van Harrismith skryf: 
,.Ek dink dat as •Boerejeugveld
kornettes nou wol koop (terwyl 
dit nog gocdkoop is) bulle aan
stannde jaar baie goed sal doen 
met bul brciwerk". Kom ona 
sorg dat elke dogter vroegtydig 
'n ons of twee k ry om in d ie 
lang skoolvakansie te verwerk! 

, 

Wat hy van ,, VUURSLAG,, dink 
Nico Strydom is 'n wakker 

Boerkna pie e 11 'n ywerige Ieser 
van VUURSL AG, al is hy nog 
maar nege jaar oud. Hy skryf 
as volg: 

.,Alma! sien seker ult dat 
VUURSLAG moet kom, en al
ma! wect dat dit ons cic blad 
is. VUURSLAG docn 'n groot 
werk. Sy doel is om ons tot 
'n groot Boerevolk tc verenig". 

Het jy ook al ken.;is g(•maak 
met VUURSLAG. die maand
blad van die Bocrcjeug? 

Damesoffisiere 
Aandag! 

Soek u tevcrgeefs na donker
blou serje vir u uniform? Be
ste! dan by mnr. \V. van der 
Nt-st , Elmweg 22, Primrose, 
Germi11ton, teen £1-5-0 per jaart 
(54dm. breed> plus posgeld. 
H ierdie scrje is van 'n baie 
goeie gehalte. Vir besonder
hede i.v.m. die maak van die 
uniform vcrwys ons u na .,Die 
Boerejcug" van 12 Maart en 9 
April 1947. Kommandantes, ont
hou da.t indien die volle baad
jiepak vir u baie duur uitkom, 
u voorlopig slegs die romp met 
tocbehore mag aansltaf. 

Kontant moet alle bcst!'Jiings 
vt'rgesel. 

VUURSLAG IS 'N IDEALE KERSGESKENK t 

V U UR S LA G, 
Meyergt>bou 9, 

POTCIIEFSTROOl\1~ 

Waurde Hc~r. 

Stuur asb. VUURSLAG vanaf Desember vir 'n jaar 

as Kersge.<rkenk aan: ...................................... , .. . 

• 

waarvoor ck die bedrag van 2/6 insluit. 

Naarn: .............. ....... ... Adres .......... ........... ...... .. . 
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ln1.migrante Glip 
Oor Koppe van 

Suid-Afrikaners 

Reaksie op 
K.G. se 

Toespraak 
Die masjinerie wat vandag in werking gestel word om immigrante in 

werkkringe te plaas, maak dit vir hulle baie makliker om werk en 
goed besoldigde betrekkings in die hande te kry as wat dit in die geval van 
Unie-lmrgers is. Nie aileen word daar spesiale aandag en voorkeur aan 
bulle deur werkgewer8 gegee nie, maar omdat daar soveel lojale hande is wat 
die ,manne van Brittanje" help, slaag diegene wat nie tevrede is met laag 
hesoldigde betrekkings nie baie gou daarin om betrekkings met groter 
salarisse te kry-hetrekkings waarna Unie-burgers tevergeefs soek. 

Die K.G.-toespra.ak op die Paarl bet die tonge van 
politieke kommentators die afgelope week aan die gang 
gesit, nie net in die Engelse pers nle maar ook 1n die 
li.N.P.-pers. 

Dit Is die gevolgtrekking 
waartoe Die O.B. kom nadat 
ondersoek In Kaapstad ingestel 
is. Sekere flrmas stel itruni
grante aan bo die koppe van 
beproefde werknemers wat 
jarelank by bulle werk en op 
promosie geregtig is - ook 
Engelsspr_!!kcndes. 

Die Cape Argus wat probeer 
om die O.B. en die H.N.P. teen 
mekaar af te speel, skryf dat 
dr. Malan uitoorl~ is deur die 
krygstaktiek van dr. Van Rens
burg wat verklaar het dat die 

VVerk \Vat dus voorbeen aan .----------------------------~--~----------------------

~····················· 
WERKLOOSHEID 

NEEM TOE 
Die werkloo!!heid in die 

vernaamste nywerheidsgebie
de van die Unie is besig om 
vinnig t~ te neem. Uit die 
gegewens van die Departe
ment van Arbeid, was daar 
tydens Mel 14,561 mense 
werkloos. In Oktober was 
daar nie minder as 20,913 
werkloses in die Unie nle. Aan 
die einde van Oktober bet 
meer as 13,000 van bulle nog 
nie werk gebad nie. 

•••••••••••••••••••••• 
In d.ie Kantoor van die De

partement van Arbeid sit daar 
'n !ipesiale amptenaar wat net 
moet sorg dat die immlgrante 
work kry. Hy word bJgestaan 
d!lur vrywillige komitees na nie 
werk~rt'wers wat vankante be
trekking'> bet, bul begef'f a'! 
bulle mense nodig bet. \\'erk
gewers mnak dus nie meer van 
die gewone ilmptelike kanale 
gebruik as bulle openings bet 
nle, maar wend bulle na die 
spesiale komitees, o.a. die 1820 
Settlers Association, die Jingo
klub van immlgrante, ens. om 
inmligrante vir bulle te vincL 

Unie-burgers moes toekom, 
word nou toegeken ann immi
grante. 

4,000 WERKLOOS 

Betrekkings word nou selfs 
in Brittanje en glad nle meer 
in Suid-Afrika geadverteer nie. 
Nieteenstaande daar in Kaap
stad byna 4,000 blanke werk
loses is, vind die stuk of vyftlg 
werklose immigrante wat 'n 
paar weke gelede met die jong
stc besending hier aangeland 
bet, geen moeilikheid om werk 
te kry nie, volgens 'n amptelike 
verklarlng. 

Talle immigrante wat sonder 
werk bier aanland en wat uit 
bulle werk raak, doen aansook 
om as kondukteurs en busbe
stuurders in die stad se ver
keersdiens in diens geneem te 
word. Hoewel ,mens dit nie 
eintlik mag 56 nle", aldus vak· 
bondkringf', word bulle nieteen· 
staande hul eentaligbeid in 
diens geneem. 

BETER \VERK 

Daar is egter baie min wat 
lank in bierdie swak besol
digde betrekldngs bly omdat 
bulle met die bulp van spe
siale komitee!J <lanrin slaag 
om beter besoldigde en ge
riefliker betrekkings in die 
bande te kry. Vakbondkringe 

was in staat om die name van 
verskeie immigrante te noem 
wat die vervoersdicnste van die 
stad net as 'n afspringplek ge
bruik. Baie bet reeds die werk 
verlaat en sommige is net op 
tydelike basis aangestel totdat 
bulle iets beters kan vind. 

Geallieerdes se 
Dom Spel inet 

Kommunisme 
Die Westerse demokraslee Is nog steeds beslg om 'n 

opposisie vir geoL Franco 1n en butte Spanje saam te smee, 
maar tot sover nog sonder welslae. Die jongste poglng 
was om die konlngsgesindes te probeer verenir; met die 
kemmunistiese groepe wie se leiers ult Spanje verban is. 

Die taak bet op die Brltse 
minister van buitelandae sake, 
Ernest Bevin, geval om die 
Ieier van die konlnpgesindes, 
Gil Robles, te veraoen met die 
llnksgesinde bannellng • Ieier 
Prieto. Na Sapa-.~ter uit 
Madrid berig, waa Bevin ver
raa om te vemeem dat Robles 
nle bereid is om met die links
gesindes saam te werk vir ' n 
volkstemming oor die berstel 
van die koninpkap nie. 

Daar word nou oorweeg om 
nog 'n poging aan te wend 
deur die vervanging van 
Robles deur iemand anders as 
Ieier van die koningsgesindes 
wat dan deur die Ameri
kaanse minister van bulte
landse sake, George 1\larshaU, 
onder bande geneem sal 
word. 
Die belaglikheid van die bele 

besigheid is dat onderwyl Arne-

rika met die een hand biljoene 
dollan In Europa inwerp teen 
die kommunisme, by met die 
ander hand beslf is om die 
kommnnlsme in Spa~n 
van die weinige lande wat uit 
kommnnistiese kloue gered is
te herstel. 

VIER GROTES RIG NIKS U1T 

Die ministers van buiteland
se sake van die ,Vier Grotes" 
bet die afgelope week in Lon
den vergader om 'n vredesver
drag met Duitsland en Oosten
ryk uit te werk. Dit het weens 
Russicse remmery nog nie ver
der gevorder as die indeling 
van die agenda nie. 

,.D1e 0 . 8 . •• word gedruk deur Pro 
Eceleooi&-Drukkery Beperlt, Stellenbotlcb, 
vir die etenaara en uttgewera: VOOR· 
SLAG (E<lme.) Beperk, Groote Kerk
gebou 703, Poebue 1411, lterkpletn, 
JC&&tt"t&" 

Om Hulde 
Te Bring 
Sierlikheid en 
kenmerk die optogte 
van die ~sewabrand
wag. Regs is die speer
punt van O.B.-wagte 
wat die Jeug-optog ty. 
dens die viering van die 
verjaardae van die K.G. 
en Adjunk-K.G. op die 
Paarl gelel bet. Onder: 
Gedeelte van die Boere
dogters en Vroue-wag 
wat aan die optog deel
g~eem bet. -- - --------

JOODSE ANTWOORD 
· AAN H.N.P. 

Die eerste amptelike reaksie van die kant van die Jode 
oor die H.N.P. se nnwe Jode-beleld soos aangekondig deur 
dr. Malan kom van die South Alrlcan Jewish Times wat 
die standpunt van die H.N.P. ontleed. 

Die blad gee die oonvegende Ieite 
as volg weer: 

vir die Jodedom 

In Transvaal weler die ILN.P. 
die Jode as lede van die party 
en dit is ' n klap in die gesig vir 
die Jode. Hlerop vra die blad: 
,.Indien die ILN.P.-leldlng in 
Transvaal bebeer kry oor die 
party, sal die Jood dan ook nog 
as minderwaardig beflkou wordf" 

Voorts skryt die blad dat die 

Suid-Afrika 
V oer Hoot Uit 

Suid-Afrika bet die afgelope 
maand 'n nuwe uitvoernywer
beid aangepak deur te begin 
met die uitvoer van hout na 
Brittanje. Die kontroleur van 
boustowwe bet verlof gegee dat 
daar maandeliks 2,000,000 ton 
bout na Brittanje uitgevoer 
word. Dit sal hoofsaakllk wat
tel en bloekomhout wees wat 
gebruik sal word as stutte In 
die Walllese steenkoolmyne. Dit 
is die eerste keer dat soveel 
bout uit Suid-Afrika ultgevoer 
word. 

Jode nog in die ILN.P.-pers soek 
na die pro-Joodse sentiment wat 
so dlkwels in die V.P.-pers voor
kom en kom tot die slotaom: 
,.Laat ons openhartig wees. 

(Vervolg van volgende kolom) 

o.m. gelel word deur dr. Wm. 
Nicol, dl. D. N. Kotze, Job. 
Dreyer, J. H. M. Stoffberg en 
andere. 

Die program omvat verder 
filmvertoninp, koorsang, volk
spele en Boeresport en 'n be
kende Boere-orkes sal optree. 

Aile geriewe word in die kamp 
verseker. 

Die voorneme is om 'n Ge
denkteken ter ere van die Voor
trekkers op te rig. 

Om 'n sukses van hierdie 
pragtige ondernemlng te maak, 
is fondse dringend nodig. 'n 
Vriendelike beroep word op die 
publiek gedoen om iets by te 
dra. Aile bydraes kan aan die 
Sekretaris, Posbus 170, Louis 
Trichardt, gestuur word. Staan
plek op die feesterrein teen 5/ · 
en tente teen 'n redelike prys 
kan ook by die Sckretaris be
spreek word. · 

O.B. die lang gesoekte politleke 
tuiste in die Afrlkanerparty ge
vind bet. Hy versterk die par
ty se geledere nou met sy eio 
ondersteuners. .,In plaas van 
om van die O.B. ontslae te 
raak, vind dr. Malan dat die 
O.B. hom stewig omarm bet. 
Hy is self hleroor te blameer". 
Die blad verwys voorts na die 
stryd wat dr. Malan teen die 
O.B. aangebind het en verklaar 
dat O.B.-lcde nou deur middel 
van die A.P. In dr. Malan se 
anti-Smuts front lndrlng. Hoe 
dr. Malan ook al die tecnwoor
digheid van die O.B. nle daar 
verlang nie, weet by nie hoe om 
van die O.B. ontslae te raak 
nie, se die blad. 

VERSTAAN :llr'lE 

Die Cape Times trek die ver
klaring van dr. Van Rensburg 
oor die diktatuur waarmce die 
O.B. se vyande die O.B.-beleid 
aangedik bet, heeltemal In twy
fel. Volgens die blad betcken 
'n partylose staat die in die 
ban doen van aile partye en dat 
die O.B. sal wil dikteer. 

Uitgcsonderd Die Volkablad, 
bet die H.N.P.-pers die swye 
bewaar. Die blad verklaar dat 
by nie 'n twis-geskryt wll laat 
losbreek nie, maar vind dit no
dig om die O.B. daarop te wys 
dat by nie prakties Is nle. 

GEVOLGE VAN BUITJ: 

'n Partylose staat, skryf die 
blad, is seer seker 'n idcale 
toestant;l, maar dit is nle rca
listies n ie. 

, Dit was moontlik om in die 
beginjare van die republieke se 
bestaan sonder georganiseerde 
partye klaar te kom. Alma! 
was republikeine en alma! bet 
net een vaderland geken. Met 
verloop van jare bet die party
gees egter sy kop in albei re
publleke begin optel. Dit was 
die direkte gevolg van invloede 
van buite wat begin werk bet 
in die gang van die sake in 
Transvaal en dle Vrystaat". 

Vandag bet sake al bale ver
der ontwikkel. 

Die blad meen dat dit nie 
prakties is om partye at te 
skat nie omdat daar te veel 
ideologiee is en mens partye met 
partye moet beveg. ,,Die stig
tlng van partye is dua aekun
d~r, gaan die blad voort. Partye 
bet reptreeka gevolc op die 
ontwikkellng van teenstrydige 
ideologic~ en daardle atryd sal 
daar wees so lank as ona volk 
saamgestel Is soos dit DOU die 
geval is. 

In sy berlg van die toespraak 
bet die blad die woorde ,,par
tylose staat" vervang met ,nle
polltleke staat", wat ongeluk
klg 'n verkeerde indruk skep 
van die K.G. se bedoellng. 

Soutpansbergse 
E.eufees 

Op 6, 7 en 8 Julie 1948, D.V., 
word 'n eeufees te Schocmans
dal, 12 myl wes van Louis Tri
chardt, gehou ter ere van die 
Voortrekkers wat die Noorde
llke Transvaal bewoonbaar ge
maak het. 

Toesprake sal gclewer word 
deur dr. E. G. Jansen, voorsit
ter van die Sentrale Mo
numente-komitee, prof. J. C. 
van Rooy, voorsitter van 
die F.A.K., en dr. W. du 
P. Erlank. Kerkdienste sal 

<Vervolg In vorige koloml 




