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AFRIKANERP ARTY 
GEE DEURSLAG 

Volgende op die neerlaag van die regering in die algemene 
verkiesing, het veldm. Smuts, wat vir die afgelope nege jaar 
Eerste Minister \'an die Unie was, sy bNlanking as t:er,te 
Minister en· die bedanking van die regering by die Goewerncur
generaal ingedien. 

Dr. D. F. Malan, Ieier van die 
H.N.P., is reeds deur die Goe
werneur-generaal na Pretoria 
ontbied waar hy formccl ver
so<>k sal word om 'n rcgcring 
saam te stel. Na vcrwagting 
sal die nuwe nasionalc kabinct 
bcstaandc uit !cdc van die 
H.N.P. en !cdc van die A.P., 

hicrdic week nog aangckondig 
word. 

1\fnr. Ha\'l'nga verkeer tans in 
die posisitl dat hy die mags
ewewig in die nuwe koulisie
regering bet. Souder sy party I 
se nt>ge ll'de knn dr. :.Ualan nie 
regeer nie. 

,ONS GAAN MEKAAR 
NODIG KRY"- K.G. 
, Die na-oorlogse reaksie bet die Noodregulasie-regerin~ weg~e"·eeg met 

S)lontane opwelling wat vrier.td en vyand verras bet. Die manne wat 
hykans tien jaar lank haantjie gekraai b et op alles wat repuhlikeins en 
Afrikaam; h;, en wat volksgenote by die bonderde in kampe en polisie
selle gegooi het sonder aanklag of verhoor, hierdie manne staan vandag ver
l>ysterd en aanskou hoe hul ure in die magspo~isie getel h•," lui 'n Yer
klaring van die Kommandant-generaal, dr. Ham; ,·an Renshurg, na aan
leiding van die verkiesing van 1948. 
Die vcrklaring lui voorts: 
Onteenseglik bet tlie swaarste 

,·an daardie tien juar 11e teist~

ring op die manne t'n \ ·roue \'an 
die Ossewabrandwag geval en 
diegene wat nog in tronke ver
smag. \\'atter ander n·oue 
moes sonder manno t'n brood
winnaar die bange dae tegemoet 
Hien? 

En tog was dit die lede van 
die Ossewabrandwag 11legH ten 
d«>le gt>gun om aan die \·erkie
llingstryd deel te neem. Slegs 
in die tien Afrlkanerparty-kies
nfdelings en in sowat dertlg tot 
w•ertig H..N.P. - kiesafdt"lings 
wnur die kandidate en bt-Hture 
onK as ,·olwaardige waJH'nbroen 

verwelkom bet. In daardie 
gf'\'f'gte hl't die Ossewabrand
wag hom11elf met aile krag in ge
werp en ook tot die oorwinning 
bygedra; ook in Brakpan waar 
John Vontt>r sonder amptelike 
steun van partyt', maar met vns
berade hulp van aile Afrikaners, 
die Adjunk-!lpeaker se meerder
heid van omstreeks sewentien
honderd afgebring bet tot 'n 
skrale gPtal ! 

SA~IEWERKING 

in hul dankbaarheid waar bulle 
gesee,·ier bet; wuar bulle die 
paal nie gehaal bet nie, daar se 

PLAASLIKE VREDES HET 

Die vcrsocnendc bouding van 
die Afrikancrparty en sy Icier 
verseker aan bulle ook die na
eleksie-stcun van die Ossewa
brandwag. Aan ons H.N.P.
broers in kicsafdclings \vaar 
ons voor die vcrkicsing same
werking bcrcik hct, wil ons sc 
dat ons op bul crcwoordclike 
versekering ons bcclbartig in 
die stryd gcwcrp hct. Ons deel 

Die K.G., dr. Hans van Rensburg 

OORWINNING BESORG 
Buite aile twyfel kan vasgestel ~ord dat samewerking met die O~;se

wahrundwag deur:;laggewend was in MINSTEI\'S lien s~t~ls. In nege 
"·an hierdie kie!"afdelings is samewerking moontlik gemuak deurdat die 
kandidate plaaslike ooreenkomste met dit• Ossewahrandwug aangegaan het, 
terwyl in 'n tiendc, nuamlik Newcastle~ samewerking was uit hoofde van 
-die ft•it dat in Natal 'n heter ge"·oel tusst•n die twee organisasies bestaan 
as in die under provinsies waar op dif' jongste konsresse di~ft~ 
hesluite teen die O.B. geneem is. 

Albel dit" mlni!lten wat ver
slaan iK, ht>t in kiesafdelings 
gestaan, nanmlik Standerton en 
Bredasdorp, wan» plaaslike oor
eenkom8tf- mt"t die O.B. aange
gaan is. Die O.B.·~otfom was deur
fllaggewend. 

Die ticn sctcls waar die meer
dcrbedc in vergclyking met die 
O.B.-gctalle so gering is dat 
~onder samcwerking daar geen 
oorwinning sou gcwccs bet nie, 
is, met bul mccrdcrbede: 

Barberton <W. H. Faure} 639. 

Losberg <G. P. Brits) 461. 

Marico <D. C. S. Groblcrl 338. 

Pretoria-Scntraal (D. J. G. 
v. d. Heever) 1>07. 

Pretoria-\Vcs (D.P. van Hecr
dcnl 139. 

Standerton <W. C. du Plessis) 
224. 

Bredasdorp <D. C. Uys> 259. 
Gordonia <J. H. Conradie) 

1,3-14 <in bierdie kiesnfdcling is 
1,500 aktiewe, stcmgeregtigde 
O.B.'s onder modcl-dissipllnc}. 

Pnarl (P. J. Hugo) 367. 

Dr. D. 1•'. ~lahm • . . die nuwe 
t:t'rste ;\linil;ter. 

BESLISSE:SD 

Dit beteken dat intlien dl4t 
K.G. met sy beleid \an plans
like vrt'des by gebr«>lc ann 
it>ts h«>ters, nie dit• deur 
vir hierdie kandidatt• OOJ)J;I'

muak bet nie, die nasiona
lt• kombinasie nie aan bcwind 
ltOU kon gekom bet nie. ~let 

nl'ge ...-teb minder sou bulle 70 
ternoor gt>nl. Smuts se 83 e-ebad 
bet. Die verlies van sclfs net 
dric van hierdic sctels, by voor
bceld Paarl (367), Pretoria-Wcs 
<139> en Brcdasdorp (259) sou 
gcnl. Smuts in die mccrdcrbc!d 
gcstcl bet. 

Sum<>werking het nasionale 
Suid-Afrika hiuvan gered. Al
bt'i )finbtt>r:. wat verslaan is, i-; 
trouen« deur samew«>rking gt>lig, 
en 'n derdl', mnr. Mushet, is so 
nael.,kruup dt>ur vt>renigde krag
te ver~lunn in Vasco. 

Daar is besmoontlik a.ndcr 
setels waar die Ossewabrand 
wag-bulp ook dcurslaggewcnd 
was, maar dit is mindcr onbc
twisbaar. 

\'ERI.OOR 
~-

Dan is daur 'n paar setels wat 
buite aile twyft>l VE'rloor is juis 
omdat dit• kandidnt«> nir met die 
O.B. 'n oorN•nkoms wou aan-

Dr. :S. Diederichs. 1-.\'. vir 
n:mdfontein, hring nuwe bloecl 

:n purlement. 

gaan nit>. Hicrdie setels Is: 
Alberton (dr. H. F. Verwoerd), 

uitgeval met 171. 
Nigel (J. Stccnkamp), uit

geval met 11>6. 

Jobannesburg-Wcs Cdr. G. E. 
N. Ross), uitgt>val met 32. 

)let hierdie M'tels kon dr. Ma
lan 'n mrerderhPid \'an 11 in die 
parlement gehad bet, en saam 
met Brakpan IS. 

In Kaapland Is Hottcntots
Holland, 'n H.N.P.-sctel, aan die 
Verenigde Party verloor. Die 
kandidaat bet gccn vrede ge
sluit nie. 

Die uitslag van die vf'rkiesing 
onderstreep een belangrike feit 
wat vir ons alma! tot nadenke 
moet stem, en dit is dat aile 
krngte nodig is om 'n Afrika
n«>roorwinning moontlik te 
mnak. Sonder 'n ba le groot 
mate van eenheid be11taan die 
ge,·aar dat die Afrikaner sy 
magsposisie sal moet afstaan 
aan vreemdes. 

.:\[nr. B. J. Vorster .•. hy bet 
met twee 11temme uitgeval. 

Dank Aan 
K.G. 

Die volgende telegram is aan 
die K.G. gestuur deur genl. 
.Joubert V&n Kakamaa: 

Die ~wabnmdwac van Ge•-& I ... 6.U (II .......... 
raa) bed'ank die K.G., cl'r. Ham 
van Rensburg, vir die lf'ldlng 
wut hy die afgelope tyd aan die 
Ofl!lewabrandwag gegl'e ht"t. 
Huiie wens ook mnr. N. C. 
Havenga van harte geluk met 
die pre11tasies wat sy party be
baa! bet. 

01111 sanm met bulle: ,Volgcmle 
keer bro«>r !" 

NOG STERK 

Die tt>t'n.,tander is nie vernie
tig nie, by is maar net ,.«>r
slaan t>n dlt tt-r nouer nootl. 
Alma! wat glo in blanke Suid
Afrika se tot•koms gaan meknur 
nodig kry, ong«>ag of bulle 
O.B. of A.P. of H.:S.P. of ietlll 
ande.:-K :11; on~enc of bulle 
Afrlkaan~ of Eng«>ls praat. Die 
ware l>tr~·d le nog ,·oor en aile 
poging!S moot anngewend word 
om onnodige breuke te heel. Die 
Ossewabrandwag hoef in eike 
eerbare sodanlge poging nie ver 
gesoek te word ni«>. 

STAND VAN PARTYE 
Die finale stand \'an die partye lYat setels in clie volks

raad \'erower bet, is as volg. (Die stand \'an die llartye in 
die , ·orige volksraad volg in hakies). · 

H.N.P. 
A.P. 
V.P. 
Arbeiders 

70 (49) 
9 (0) 

65 (89) 
6 (6) 

K.P. 
26 (21) 
2 (0) 

27 (34) 
0 (1) 

Die H.N.P.-A.P. groep het dus 
79 setcls in die volksraad. Die 
V.P.-Arbciders-groep het saam 
71. Dit word aangeneem dat die 
drie natur<'llc vcrtccnwoordi
gers (wat nic nou vcrkies is nic 
omdat bul dicnstyd nog nie ver-

Oud-minister P. \'an der Byl 
bet uitre,·al omdat Afrikaners 

saamgewerk bet. 

o.v.s. 
n (13) 
1 (0) 
1 (1) 
0 (0) 

T,·l. 
32 (15) 
4 (0) 

26 (44) 
4 (4) 

Natal 
1 (0) 
2 (0) 

11 (10) 
2 (2) 

strcltc is nic) ook saam met 
die V.P. sal stem wat hom 'n 
totaal van 74 gee. As die Na
sionalc-Afrikancrparty grocp 
dus die Speaker moct !ewer, 
sal bulle 'n meerdcrhcid van 
slcgs vier stemme in die volks
raad he -. 'n baic mocilikc 
mccrdcrbeid om tc regcer. 

llnr. ~- C. 11:1\enga ... '-Y 
party bon tlit• mag<;«>We\\ ig in 

die konli<,i«>. 
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WAAROM BRAKPAN 
VERLOOR IS 

Ons nil dadelik erken dat 'n bele paar setcls \ir die 
Afrikanerdom verlore is weens ·die weiering van die O.B.-lede 
om, by gebrek aan plaaslike vredesluitings, in daardie kiesaf· 
dellngs te stem. Maar daarby moet ontbou word dat die 
O.B. buite stemming gebly bet juis weens die feit dat dr. 
1\lalan nie sy party t,e steun aan mnr. John Vorst~r in 
Brakpan wou gee nie. Brakpan is dus die oorsprong van 
die jammerlike stryd tussen O.B. en H.N.P. in 'n verkiesing 
wat met eenheid van kragte gevoer kon gewees bet. 

Dr. Malan hct op grond van 

sckcrc kongresbcsluitc, volgcns 

mnr. Havcnga sc vcrklarings te 
Hobhouse en \\'orccstcr, gewcier 
om sy gocdkeuring tc beg aan 
die kandidatuur \'an mnr. Louis 
Bootba in Roodcpoort en mnr. 
John Vorster in Brakpan -
albei lede van die Afrikaner
party-hoofbcstuur. <Dis opval
lend dat hierdic twcc sctels die 
enigste van die 11 A.P.-sctcls was 
wat verloor is). J>ie rede vir dr. 
:\lalan se \n•it-ring was dat bulle 
benewens A.P.-lcde ook lid van 
die Ossewabnlndwag is. Dr. 
l\lalan se ver!ikoning was dat sy 
party nie met .,Nasionaal-sosia
Jiste" kan saamwerk nie - iets 
wat die O.B. ontken dat hy is. 

STRUIKELBLOK 

In die gcval van Roodepoort 
is 'n twcede keuse as kandidaat 
benocm, maar aangesien mnr. 
Vorstcr so 'n besonder stcrk 
kandidaat in Brakpan was, hct 
mnr. Havenga na uitgerektc on
dcrhnndclings liewer afgcsicn 
van die setel as om dit met 
'n swakkerc kandidaat \e pro
beer. Mnr. Vorster bet toe as 
'n onafhanklike Afrikaner-pnr
tyknndldaat in Brakpan gaan 
staan - slegs enkclc dae \'OOr 
nominasiedag. Intu~sen is ko"
bnre organisasietyd daarmee 
ht-l'n, juis op 'n t)·dstip tot" (lie 
nanvullende rcgistrasie van kie
sers plaasgevind het. Nit•mtuul 
h!'t toe hierdie belangrike tauk 

waargeneem nie, met die ge
volg dat mnr. Vorster met do
sync ondersteuners gesit het wat 
nie op llic lys wus nie. Dit was 
sy eerste struikelblok. 

,\A..VKOIII'DIGING 

Die tweede was dat die 
H.N.P.-lciding na aanleiding van 
mnr. Vorstcr se voorncmc om 
as ono.fbanklike A.P. te staan, 
in Die 'l'rnasvaler van 15 April 
aangckondig bet ,dat die orgn
nhmsie vun die H.N.P. in Brak
pan nit> aan die verkiesing Jcnn 
deelneem nie. D ie H.S.P. lant 
dit uan sy ondersteun!'r~ in 
Br-.tkpan '\TY om elkeen in sy 
inllhiduele h oedanigbeid daar 
te handel en te stem volgens 
sy eie oordeel." 

BUITE STEl\DUNG 

Ondanks bierdlc aankondi
ging en dr. 1\lalan se houding 
bet feitllk aile plaaslike H.N.P.
lcde bulle gewig agtcr mnr. 
Vorster ingewerp. Dit spreek 
cgtt>r vanself dat daar ook in
dividuele H.N.P.-h•llt> was wat 
hul hoofleilling m('('r g<'trou was 
en geweier ht>t om vir die ..... ~a
sionaal-sosielis" Vorster t& 
stem. Die organisl•erders van 
mnr. Vorster bc•skik dan ook 
oor bewyse '\·an sulke H.N.P.
lede wut buite stemming gebly 
het. 

Die uitslag hct getoon dat 
mnr. Vorstcr met 2 stemme uit
geval bet. 

Dl E KOPERSBON D 
BPK. 

GROOTHANDELAARS 

KEEROJ\tSTRAAT 52 KAAPSTAD 

POSBUS 2120 FOOX 3-0423 

DAMESROKSTOWJfiE: 
Ons bled aan 'n groot verskeidenbeid van 
do.mesrokstowwe Otorokyn, Sat)-'11, Gesponne 
stowwe, Katoenstowwe), rokke, gebleiktc en 
ong<'blciktc Iinne, gordynstowwe, onderklere, 
kouse, pantoffels, kindcrsokkies, kramerye, 

ens., ens. 

HE.UDE: 
Verder ook mans wit en gestreepte hcmde, 
sportbemde, dasse, baadjies, onderklere, 
werksbroeke, kakichcmde, slaappakke, sokkies, 

ens., ens. 

• 
Dit sal Weinhandelaars betaal om met ons in 
verbinding te tree, betsy deur kontak met ons 
reisigers of um1ersins. Persoonlike besoeke 

sal op pr;ys gestel word 

Die Firma wie se 1·oorradc nie op u ra1•ke ~ 
bly lC nic. 

Verspreiders van TOOTAL 
fabrikate ~ 

AGTERGROND VAN ) 0. B. SE 
I. HOUDING IN VERKIESING 

Suam met die Afrikanerdom juig ook die Ossewabrandwag in die oor
winning wat nasionule Suid-Afrika vcrlede week by die stcmbus behaal hct. 
Ons kan sonder voorbe1JOud juig omdut die O ssewahrandwag, danksy die 
wyse Ieiding "·an sy lei("r, Hans van Uen~hurg, sy deel in die etryd - hoewt"l 
nie ten volle nie - kon neem sondt"r inboeting van sy oortuiging. 

Die- Ossewabrandwag hct in 
sy ecnhcidspogings scdcrt 1941, 
en veral in sy konkrete voor
stclle van Januarie 1943 en 
Fcbruarie 1945 baie duidclik ge
stel dat by die nasionalc partye 
as die parlementcrc front van 
die Afrikanerdom wil aanvaar, 
en dat by dan sy gewig agter 
daardie front sal inwerp sonder 
om setels vir homsclf te cis -
ons sien ons tank op breiir ter
rcin as die bloot parlcmentere. 

Hierdie idcaal is gcdceltelik 
vcrwesenlik toe dr. Malan en 
mnr. Havenga mekaar vcrlede 
jaar gevind hct. Dit sou, soos 
die K.G. dit op Stcllenbosch ge
stel het, 'n voltooidc sirkel van 
Afrikanereenheid gewees het 
indien die H.N.P. ook die hand 
van die Ossewabrandwag gevat 
bet. En om <lit moontlik te 
maak het dr. Van Rensburg op 
21 November Vt'rlede jaar te 
Paarl bekl!'mloon dat die O.B. 
die H.S.P. as bondgenoot in die 
verkiesing!\tr yd aanvaar deur 
middel van die Afrikanerparty. 
Dit is gedoen tt>n spyte van be
staande mautreels van vyand
skap op daurdle stadium van die 
kant van die 11-X.P.-Ieiding. 

BONDGENOOTSKAP 

Die Ossewnbrandwag het die 
verkiesing du" tegemoet gegnan 
in die gces ' 'an 'n bondgt"noot
skap met die verenigde nasiona
le oppo!iisie as die parlement~re 
front. En niemand kon met gro
ter verlange uitgesien het na d iP 
val van dico ,.v~·and in .die Unie
gebou" 1100s dr. Van Rensburg 
<lit op die Paarl gestel hE>t, a'! 
juis die Os!>ewabrandwag wat 
ag-t jaar lank te lye gehad het 
in tronke en kampe onder die 
hamer van die Smuts-b!'wlnd. 

Daarom was ons bercid om 
ons ou te sluit vir bestaande 
vcrskille met die H.N.P. en 
het ook ons blad in die mann
de daarna hom uitsluitend 
tocgcspits op kritick teen die 
Smuts·bewind, en sy Ideologic 
op die agtergrond gchou. 

Ongelukkig bet dr. Malan 
nie by sy vyandskap van 21 No
vember 1947 gebly nit'. maar het 
hy sy diskriminasic teen O.B.
lcdc oorgeplant op die Afrika
nerparty wat vir grotcr volks
ccnheid staan. O.B.-lede was, 
volgtms dr. J.\<falan se houding, 
onder die ooreenkoms verplig 
om vir H.N.I•.-kandidate te 
stem, miUU' dr. !\-falun was nie 
bereid om onder dieselfde bor
eenkoms sy mense te vra. om 
'\'ir 'n O.B. tP stPm wat as A.P.
kandidaat stuan n ie. 

0-r.."J.\<IOONTLIKE POSISIE 

Hierdie houding het die O.B. 
in 'n onmoontlike posisie ge
plaas. Hy het vuriglik begcer 
om ontslae te raak van die 
Smuts-bcwind - tot so 'n mate 
dat dr. Malan sy beleid van 
vyandskap juis op daardie bc
geerte gegrond het in die ver
onderstelling dat O.B.·lede tog 
maar vir hom sal stem. Die 
O.B. wou bitter graag deelneem 
aan die vcrnictiging van die 
Smutsb<'wind, saam in gelid met 
sy medc-Afrikaners in die 
H.N.P. 1\faar bier skakel dr. 
l\falan nou. ~in Brnkpan c>n 
R oodepoort deur 'n verdere po!!i
tiewe ~otap , ·an :liskriminasie die 
O.B. gcohPC"l en at uit uit die 
stryd, e n kon die O.B.-Iid binn(' 
die A.P. a lleen aan die s tryd 
dl'elne!'m op gelyke voet met die 
kleurling: goed genoeg om te 
lltem, maar nie goed ge noeg om 

voor gestem te word nie. 
Die O.B. het voor 'n bale 

moeilike kcuse gestaan: Hy 
moes kics tussen sy selfrespek 
en sy nasionale gcvoel; tussen 
sy idcale en die nederlaag van 
die Smutsbcwlnd. 

VERBROKKELING 

Daar was ook ander oorwe
gings: Omdat dr. Malan, vel
gens ons oordecl, juis sy vyand
skap teen die Ossewabrandwag 
handhaaf omdat by glo dat die 
O.B. in elk geval vir hom sal 
stem, is daar van O.B.-kant gc
voel dat as hicrdie prose!! van 
volksvubrokkeling, wat hom 
nou ook w!'er in Brakpan laat 
geld, ge<;tuit moet word, moet I'D 

kan dit allef'n in hierdie verkie
s ing gedoen word deur by dr. 
)falun die besef te laat posvat 
dat sy ,·cronderstelling vats i". 
llet dit> O!>sewabrandwag on
voorwaardelik gaan stem \'ir dr. 
1\falun se kandidate, sou die Be
weglng en ander Afrika ners 
nooit weer 'n argument vir 'n 
v red esluiting teenoor dr. 1\falan 
g!'had het nie. H y sou daarmee 
bewy" het dat by geen faktor 
in die politick is nie, e n hy sou 
danrmee sy ideale van 'n party
IO!Ie staat oorboord moe11 werp 
en verdwyn. 

DEUR GEOPEN 

Danksy die staatsmanskap 
van ons K.G. is die O.B. uit 
hicrdie benardc keuse gered. 
Dr. Van Rensburc bet besluit 
dat daar din plaaslllte vredes 
gesluit moet word waar die O.B. 
met beboud van sclfrcspek en 
oortuiging sy aandcel kon neem. 
Danksy verder die ridderlike 
bouding van 'n groot aantal 
H.N.P.-knndidate en plaaslike 
voormanne wle 11c Afrikaner
skap b y bulle swanrste geweeg 
bet, kon in byna. die heHte van 
die H.S.P.-kiesafdelings vredes 
gesluit word !iOdat die Afrika
nerdom op dnardie plekke eens
gesind en geesdriftig die stryd 
kon aanbind. Vir sommige van 
hierdie mannc was dit seker 

baie moeilik om dit te doen teen 
die uitdruklike versoek van bul 
Icier, en daarom des te meer bet 
die O.B. hom daar met die 
groQtste inspanning agter hulle 
ingewerp. 

Byna dertig van hit>rdie kan
didate wat vooraf vrede ge11luit 
bet, hct ingekom. Saam met 
nege led e van die Afrikanerpar
ty staan bulle dus n11 'n magtlge 
wnarborg vir Afrikant>rsame
werking in die parlement. H ier
die manne bet die bcginsel aan
vaar dat daar samcwerking met 
behoud van identitcit en selfre- • 
spek kan en moct wces waar 
gemeenskaplike optrcde nood
saaklik of moontlik is. Dit is 
'n groot stap in die rigting van 
Afrikaner-groothcid • · 'n groot
heid wat besli11 nie Ianger meer 
kon uitgebly h t>t indit>n ons volk 
sy roeping as Ieier in Afrika wil 
aanvaar nie. Hulde aan bulle 
wat dit eerlik e n opreg gedoen 
het! Hulle het dit vir ons moont
lik gemaak om vnndng saam te 
juig oor die oorwinning van na
sionale Suid-Afrlka. 

Aan die andcr kant moet ons 
met leedwcsc crken dat etlike 
setels verlorc gcgaan het wat 
met samewcrking gewen kon ge
word hct. llic>rdie setels behoort 
'n vingerw)·sing te wees dat in 'n 
stryd waar die O.B. se hulp wel
kom of noodsuaklik is, die vy
andskap t('en die Beweging min
stens vir die duur van die ge
samentlikf' stry.d gestaak moet 
word. Dit bet die bewys R'f'le
wer d nt nlemand tegelyk bond
genoot eR vyand kan wee!! nie. 

Ons noem hierdie dinge nle 
om tc venvyt nie. Dis nou die 
tyd om hande te vat, nie om 
te vcrwyt nie. Maar ons moet 
die !cite gee en die redcs waar· 
om die O.B. 'n sekere houding 
ingenccm het. LAAT ONS 
EGTER DIE GORDYN DAAR
OOR Tl{EK, EN ONS VER
HEllG OOR DIE AFRIKANER
OORWIXNIXG WAARNA ONS 
AL,IAL NEGE JAAR LA.<"iK 
GEWAG HET. 

·Vroue 
Met 

Hard Besig 
0.8.-Dag 

Met die wete dat dit vanjaar die tiende verjaardag nn 
die Ossewabrandwag is, bet die meeste O.B.·kommando's in 
Wes-Kaa(,land reeds aan die werk gespring om fondse ,;r 
O.B.-dag in te samel. Minstens twee afdelings maak reeds 
daarop aanspraak dat bulle al meer as £100 deur etes, gebak 
en op ander maniere verdien bet. 

Skaars was O.B.-dag verlcdc 
janr agtcr die rug of die vrouc
C<'nhcdc van die Skierciland en 
omgcwing hct weer aan die w<>rk 
gt•sprlng. Die Papcndorp-kom
mando onder lelding van 
komdte. A. M. Jeppe, bcdicn nog 
clke week etes, tocbroodjics en 
ander geregte in die Vricnd
skapsentrum. 

Ook die Tafelberg-Kommando 
onder komdte. A. C. Junghans 
Is hard aan die wcrk. Hulle 
hou gereeld tee-aande waarop 
hullc handwork doen en dit van 
die hand sit. Hullc bcdicn ook 
gcbak in die Vricndskapscntrum 
en het gereelde bestcllings wat 
bulle uitvoer. ,As ons nie ons 
bedrag ,·an verl!'dCI juur gaan 
ewenaar nit>, dan sal dit sekerlik 
m.-cr wees," hct komdte. Jung
hans '\'erWaar. 

Eenmaal in die maand bedien 

die Groote Schuur-kommando 
van komdtc. A. M. Pienaar etes 
in die sentrum. Dit is reeds 
'n vaste instclling. 

Voorverlede Satcrdag het die 
Christiaan de 'Vct-kommando 
'n vcrkoping gchou om hul 
fondsc te styf. Orals is die 
O.B.'s besig om te woe!. 

Wol Behaal 
Hoe Prys 

'n Nuwc rekordprys vir mc
rinowol is verlede we(.lk in Port 
Elizabeth bchaal. Ses ·bale A.M. 
wol is teen 68Ad. per pond vcr· 
koop. Daar is ook verledc week 
geskicdcnis gemaak toe 180 
merino-ooie uit die distrik van 
Middclburg <Kaap) teen £5 stuk 
verkoop Is. 
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DIE 0.8.-LEIE:RS 

GENL. D. VAN ROOY ---
LEIER VAN BOEREJEUG 
Wie boofgt>neraal Dirk , ·an Rooy , .an Potc~fstroom 

ken, weet dat die Ol>sewabrandwag geen beter Ieier vir die 
Boerejeug kon benoem bet nit>. Sy belangstelliog in die 
Afrikanerjeug wat reeds dateer uit die jare voor die s tig
tiog nn die Voort rekkerbeweging - waarin by later 'n 
belang rike rol ges1>eel bet - en sy beslis Calvinistie!'·C 
lewensuitkyk, maak hom besonder bekwaam vir hlerclie 
verantwoordelike betrekking in die leierkorps van die O.B. 

Genl. Van Rooy hct reeds sy 
spore verdicn in die Afrikaanse 
volkslewc en hom op vcrs}<cie 
terreinc buitengewoon ondcr
skci. As hoogleraar in Wiskun
de aan die Potchefstroomse Unl
vcrsiteitskollege is hy bcsonder 
gewild weens sy nederigheid en 
sy vriendelikheid teenoor oud 
en jonk. 

Dirk Jan van Rooy is gebore 
te Griekwastad op 18 Septem
ber 1896 - die jaar van die 
Jameson-inval. Hy is die oud
ste seun van ds. J. A. van Rooy, 
emeritus predikant van die Ge
reformcerde Kcrk. Sy moeder 
was 'n dogtcr van wylc ds. Dirk 
Postma, stigler van die Gere
formeerde I<erk in Suid-Afrika. 

Genl. Dirk van Roory is dus 
gebore onder die Britse vlag, 
maar hct kort danrna rcpu
blikcinse burger gcword, toe die 
ges1n na Nylstroom vertrck het. 
Met die Anglo-Boere-oorlog was 
sy vader mf.'t ' g(•nl. B{'yers op 
kommando. Die gesin is deur 
die vyand op oop trol<ke gclaai 
en gedcportf.'er na Steynsburg, 
waar bulle by famllleledc mog 
tuisgaan. 

I<'LINK STUI>ENT 

Na die oorlog Is hullc weer 
terug na Nylstroom cn later na 
Bethulie, waar Dirk op besonder 
jeugdigc leeftyd gcmatrikulcer 
bet . As wenner van die Robert
son-beura in dh~ O.V.S. is. ~.aa 
die destydse Grcykollcgc - by 
bet toe nog kortbroek gcdra en 
bet homself die eerstc ruk maar 
bale uit gevocl tusscn sy mede
studente. 

Drie jaar later bet hy egter 

• 
Rusland se 
Atoombom 

Rusland het die afgelopc jaar 
meer as £300,000,000 aan die ont
wikk cllng van die atoombom bc
stce, volgens brig.-gcnl. Edwin 
Sibert van die Amerikaanse ln
ligtingsdicns. Sowat 500 Duit
se wetcnskaplikes is bier werk
saam. Hulle is ook besig om 
vuurpylwapens te maak en na
vorsing In hierdie verband vir 
die Russo te docn. 

die B.A. graad behaal in Wis
kunde, Toegepaste \Viskunde en 
Natuurkunde. 

In 1915 het hy begin skoolhou 
aan die Potchefstroomse HoiJr 
Gimnasium. Hy was maar 18 
jaar oud en die eerste jaar was 
die hele matrickklas ouer as hy! 
Onder sy oudskoliere tel proff. 
H. G. Stoker en H. G. Schultze, 
magistraat H. van der Walt en 
di. J. en T. Dreyer. 

In 1923 het hy lektoc geword 
in Wiskunde en Tocgepastc \Vis
kunde aan die Potehefstroomse 
Universiteitskoflege en later 

Genl. Dirk ,·an Rooy 

professor. Intussen was by ook 
'n jaar lank student aan die 
dcstydse T.U.K. waar hy sy 01 
afgch~ bet. Later het by ook sy 
M.A.-graad in wiskunde bchaal. 

N A BUITELAI\"'D 

I n 1934 bet hy vertrek na 
Amsterdam waar hy binnc scs 
maandc tyd sy doktoraal in wis
kunde afgele bet ,summa cum 
lauda" onder die wereldbcroem
dc professor Brouwer. Hy bet 
saam met mev. Van Rooy daar
na Engeland, Skotland, Frank
ryk, Bclgie, Nederland, Duits
land, Switserland, !taW~ en 
Egiptc bcsoek. 

Hy stel bcsonder belang in 
jcugaktiwiteite. Hy was jare-

DIE POSISIE OP 
STE LLEN BOSCH 

Op Stcllcnbosch hot hcelwat 
vcrwarring op die dag van die 
verklcslng gchecrs weens die 
late vcrklarlng van die kandi
daat, mnr. Paul Roos, oor sy 
houding tccnoor die Ossewa
brandwag. O.B.-Iedc wat sy ver
gadcring bygewoon hct, hct oor 
die algemeon sy vcrklarlng aan
vaar en gaan stem, tcrwyl an
dere wat nlc daar was nlc, of 
in die duistcr verl<cer hct om
dat Die Burger die vcrklarlng 
nie gepubllsccr hot nlc, of skep
t ics daartccnoor gcstaan hot 
omdat daar nlc gcnoeg tyd was 
vir die offisierc om te bcraad
slaag en Ieiding tc gee nie. Na 
verneem word Hct vcr dlc mccr
derbeid egtcr gnan st<'m. 

DIE VEJtKL,\RIXG 

Mnr. Roos sc verklaring het 
gelui dat by samcspreklngs met 
O.B.-vriende gehad hct en dat 
by bulle verseker hct van sy 
vr iendskap teenoor die O.B. en 

sy bereidwilligheid om hom te 
be)"ver vir die uit-die-weg-rui
ming van die geskille tusscn 
die H.N.P. en die O.B. Verder 
het hy aan ,hulle (sy O.B.
vriendc) gese dat hy hom vir 
die stigting van 'n skakclkomi
tee sal beywer. 

l\IOE ILIK 

In verband met die vcrwar
ring wat ontstaan hot op Stcl
lenbosch, kan daarop gcwys 
word dat in twec naburlgc kics
afdelings waar vrocgtydlg oor
eenkomste aangegaan is, naam
lik P aarl en Vasco, dit inspan
ning van die kant van offisierc 
gekos het om in sommige ge
valle O.B.-Iede te beweeg om tc 
stem. In die geval van Vasco 
was daar 'n week na die oor
eenkoms nog mense wat bear
bel moes word - so groot was 
hul verontwaardiging oor die 
gebeure op Brakpan. Ulteindc
lik het alma! egter gestcm, In 
meeste gevalle met geesdr if! 

lank kommandant van die Pot
chctstroomsc Voortrekkerbc
weglng. Met die Eeufees van 
1938 het hy aan die hoof gc
staan van die Transvaalse 
scunslncr in die Voortrekker
kamp tc Pretoria en was een 
van die offisicrc wat die fakkels 
bo na die hoekstccn gcncem het 
op 16 Dcs<-mb<'r. Sy offisier
skap h<'t hy nccrgcle geduren
dc dic oorlogsjnre toe die polisic 
gedrclg h<'t om tc<'n die Voor
trcki<erb<'W<'ging lt• disluimineer 
omdat hullc kommandant so 'n 
stork nnnhnngcr van die Osse
wabrandwng Ia. 

VELDKORNET 

Intussen is hy anngcstcl as 
vcldkornct van die destydse 
O.B.-jcugfront op Potchef
stroom, Inter j••ugkommandant, 
later jeughoofkommandant vir 
\\'cs-TranS\'aal sowel as hoof
kommnndant van Potchcfstroom 
in opvolging van die gci'nter
neerde oudskolier pro!. H. G. 
Stoker. En soos ons almnl wcct 
is Dirk van Roo~andag Jeug
lcicr en· Voorsltter van die 
Grootraad. 

In 1919 is hy in die huwclik 
bevestik met Corrie Mocrdyk, 
suster van dl<' wclbekcndc argi
tck Gerard Moerdyk. Mev. van 
Rooy was gcdurf.'nd{' die oor
logsjarc kommnndantc in die 
Ossewabrandwag cn mocs bc
sondcr vee! verrig in vcrband 
met die Noodhulpfonds aangc
sien talle Potchefstromers in 

• hcgtenis genecm en ook geln
ternccr is. Hul buurman bv., 
' n afstammcling van wldkt. 
.. kwaai" Piet Bczuidenhout, wcl
bckend weens die moleste met 
sy 'va in 1881, was twce kecr 
1n die tronk en 'n gcruime tyd 
In die lnterncringskamp. 

Daar is dric scuns en con 
dogtcr. Die oudstc seun is vcr
bondc aan 'n groot Afrikaansc 
lcwensversckcringsfirma te 
Kaapstad, die dogter was wis
kundc-ondcrwyseres aan die 
M<'isicskool Oranje, te Blocm
font<-in en is nou getroud. Die 
twt·ede scun is tans medicsc 
dokter ann dic Potehefstroomse 
hospitaal cn die derde seun, 
Gerard Mocrdyk van Rooy is 
studcnt en j<'ugkommandant te 
Potchcfstroom. 

Genl. van Rooy was verder 
o.a. kaptcln van die P.U.K. 
ccrstc vo<•tbalspnn en jarelank 
afrlatcr, lld van die Raad van 
die Ako.ckmle, Dckann van die 
Falmltclt van di<' Natuurweten
skappc vo.n di<' Univcrsiteit van 
Suid-Afrlkn, lld van die hoof
bcstuur van dlc Rcddingsdaad
bond en diukcn en oudcrling in 
die Gcrclormcerdc Kcrk. Ver
dcr is hy nou huisvadcr van die 
losieshuisc van die P.U.K. vir 
C.H.O. 

Hy het vir hom as pcrsoon 
geen andcr ambisle as om maar 
homself aan sy wiskunde te wy. 
Sy politickc lewcnsidraal bly 
net: ... Gebore onder die Britse 
vlag, wens ek nic daarondcr 
te stcrwc nie." 

Sodat H ulle 
K an Weet 
Die ver ld esing is v<>rby en die 

stryd van di!' Oss!'wubrundwag 
gaan voort . Dit i!>l n ou die plig 
van elke Brandwag om toe te 
~tif'n dut die buit!'stundf•rs kf'n
nis neem van die standpunt \'an 
die Ossewnbrundwag. Die O.B.
blnd is d ie enigste m!'dium 
waardeur die publiek in kennis 
gest~>l kun word "·an die ~otand

punt t>n bt'leid vnn d ie Ossf'wa
brandwng. Gee u blad ann u 
vriende om te lees en werf ln
l f'kenare. Daardeur slaan u 
die mure van vooroordeel wat 
die vyand om ons opbou, plat. 

VASCO Sf DANKIE 
I 

Mnr. B. J . J . \'an Jtem;burg, 
(lie kamlidaa t in Vasco wut tf'en 
die sterk minister J . W. ~lushet 
gestaan bet, en byna die on
moontlike reggekry het deur die 
l't'ger ingsmeerdf'rheid van 1671 
af te bring na 185, bet \'ersoek 
dat die O.B. sy dank je-ens die 
Bewf'ging "·ir die pragtige on
dersteuning wat by ontvang 
bet, moet publiserr. ::\lnr. Van 
Rensburg se dat d ie belang
rikste saalt wat h if'r gewen is, 
Afr ikanersam<'Wf'rking is. In 
Vasco bet II.N.P. en O.B. me-

Slegs 

£20 

bring 

u die 

kaur ge,·ind in 'n gemeenskap
like «tr~ d f!n b ulle gaan da.ardie 
.,amewcrking \ ·ir die toekoms 
\'en;eker. Tallt" O.B.-motors bet 
die dng gehelp om stemme aan 
te ry. Die O.B.-boofkommandant 
\'an Vn-.co, mnr. H. J . Steyn, 
\n•ns ook sy dank uit te spreek 
\ir dh• gt•willige hulp wat by 
ont\'ang h t•t vnn a ile O.B.'s in 
die kicsnfdeling. Snmcwerking 
is hi1•r moontlik gemaak deur 
d ie hooding vnn d ie kandidaa t 
<'n tlit i!l op ltrugtige wyse beant
woord dcur nile brandwagte. 

KLEINE WONDER 
SEl\IENT-STEE!Io~IAAK:\L\S.JJE..~ 

Maak volkome regbockig<', wcl;;cvormde scmentstene op 
die plek waar u bulle nodig het. U sal tyd en geld spaar 
in vervoer, messel en plcistcr. Vier arbeiders kan 4,000 
stene per dag maak. Die ,KLEINE WONDER" kos 
;;legs £20 v.o.s. Hopcficld. Die ondcrstcl kos £10 ckstra, 
maar enige stewige stcllasic is vir hierdie doel geskik. 

J. H. BUHR Voort reldcerst rant Hopefield 
Posbus 18 'l'clcgrnmmc: , BUHR" 

I~£E 
BPK. 

Bied u u Huishoudelike Bcnotligdlwde teen die 
Laagste Pryse aan. 

MAKLIKE VOOHW AARDES WOUD GEREEL 
Besoek ons te : 

JOHANNESBURG Pleinstrnat 40 

PRETORIA - 11/ v Andries- en Pretor iusstra te 

KAAPSTAD 

BLOEl\IFO:\"rEL~ 

KROOXSTAD -

\ 'ER EEXIGIXG 

POTCIIEFSTR00:\1 

FICKSBURG - -

Pleinstrnat 47/19 

- St . Andrewstmnt 123 .. 
- - Cros~-~otr!Ult 42 

- ~larklann l iC 

- - Kerk strant 108 

- - - • l\Iarkplein 

In u eie keuse van materiaal 
teen slegs 15/- per week. 

Excelsior ~leubels Beperk, 
' P osbus 6670, J ohannesburg 

Stuur Gratis Katalogus 
Naam 
Adrcs ............................ .. 

······································· 
······································· 

OB 

.............................................. 
LESER, 

U hlad kan nie groter word sonder die onder· 
steunina van advertecrders nie, maar adverteerder~ 
kan ni~ adverteer ~;onder u ondersteuning nie. 

Noem dus Die O.B. wa nneer u reageer op ad'\"erten· 
sies en gee voorkeur aau diegen e wat u hlad 
ondersteun. 

·························~···:·················· 
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OORWINNING 
Die uitslng van die verkiesing was vir vriend en vyand 

'n vcrrassing. Nie genl. Smuts en ook nie dr. Malan het 
so 'n grondvcrskuiwing vcrwag nie. Ons sal dus as \'Olk 
mot•t t>rken dat die oorwinning uit Hoer Hand aan ons gegee 
is t.-n sp~·t~ \an onsself. Dit het gekom ten spyte un 
dr. ~lalan deur wie .,e optrede 'n setel soos Brakpan reg
strt't•ks \'t'rlore gt'gaan het met tnee stemme, en dit het 
gekom ten SJiyte van die Ossewabrandwag deur wie ~te toedoen 
'n ht•le paar setels \'Crlore Is - hoewel die aantal wa.t deur 
sy toedoen gewen is, gelukkig meer is. 

Die verkicsing is ingegnan in 'n dampkring van kleinlike 
vooroordelc en mnncuvrering. In Afrikanergeledere hct 'n 
bcsknmende ondcrlingc stryd geheers oor dinge wat by die 
algcmenc patroon van die vcrkiesing nie ingepas bet nie. 
Maar sckcn• faktore aan mcnslikc kant het bygedra om ten 
spytc van hierdie wanhopige tocstand 'n gewisse nederlaag 
tot 'n oorwinning om te skep. Ons wil hulle dankbaar erken. 
In die eerste plau.s dank ons ons K.G., dr. Hans , .an Hens
burg, wat ongetn~·feld die grootste bydrae gelewer bet om 
'n bre-. t~ ~Siaan In 'n byna ondeurdringbare front wat oor
wlnning onmoontlik gemaak bet. Toe O.B.-Iede. dwaN!deur 
die land in spontane reak!tiC teen dr. ~lalan se geopenbaarde 
,.~ andska11 in llrakpan \'crbitterd besluit bet om nie te 
stem nit', het dr. Van Rt'nsburg die deur oopgemaak met sy 
beleid nn plaa .. like 'rt>des. )leer as dertig sulke nedes 
is ge&luit en in minstens agt tlaarnn bet die O.B.-stem 
buite aile twyfel die deu~lag gegee. Souder hierdie uedes 
was daar geen oorwinning l-ir dr. Malan nie. 

~11"R. 11.\ \'E1"GA I 

Groot dank kom ook toe mnr. N. C. Havenga wat in 
die mccs tcrgcnde omstnndighede met byna bomenslike self
beheerAing afgcstuur het op sy doelwit van Afrikanersame
werking. Somh•r ,·reeo; oor wat sy vyande mag se bet mnr. 
lla\'eng!L ~Y Jmrty se dt•ur OOJlgegooi vir mede-Afrikanen; met 
wie hy ideologit's , ·erskil, m:tar ten opsigte van wle se 
AfrikanerskaJl hy gct•n twyfel koester nie. En sy beloning 
bet mnr. HaYenga ontvang toe by in rooi Natal ten spyte 
\'an '-Y assosiasie met die Os!-tewabrandwag twee klinkende 
oon\·innings bt•haal ht't. Daarmee, hoop ons, bet ook die 
, rees by diegene gewyk wat meen dat die Ossewabrandwag 
die paaiboelie I!! "at teen enige koste , ·enny moet word waar 
t~ngeh.e gcst'lskap gesot•k word. Indica dit n~ ale \'Oldoende 
is nie, behoort Urak1tan aile twyfel hicroor finaal lit die weg te 
ruim waar 'n oud-geintemeerde O.B.-generaal die Adjunk
spf.'akcr se mt>erdf.'rhf.'id ,·an 1679laat daal bet tot 'n skamele 2 
- U>n spyte \'tLn die groot strukelblokke wat hom deur mede
Afrikaners in die pad gel~ is. 

Dank kom ook toe aan daardie tientalle H.N.P.-kandi
date wat groot gcnoeg was om die hand van hul mede
Afrikancrs in die Osscwabrandwag te vat in 'n gemeenskap
like stryd. In meer as dertig kiesafdelings bet ons volk sy 
krag in eenht'id gcvind - nog op losse \Oct, maar gemo
bilist•cr \'ir ~esamcntlike o)ltrede. Die fondament is deur 
bulle gele 'ir 'n nuwe gee.., , ·an erkentlikheid en samewer
king waaruit groter dinge gebore kan word. 

TRANSVAAL 

Daar is nog iets wat vcrmelding verdien. Ten spyte van 
sy vereensclwiging dcur die Transvaalse H.N.P.-dagbestuur 
met dr. Malan sc vyandigc houding teenoor mnr. Joha 
Vorster, hct 'n nuwe gees hom in die Transvaalse H.N.P. 
gl'opcnbanr wat soos grocn botscls na die winter beloftes 
inhou. Jlnlle bet naamlik uitgebreek bo die tradisionele 
partnlOlitieke kon. ,·an baantjieskap waar kandidature die 
beloning van lojale a~terryers is en te,·oorskyn gekom met 
'n reek.. eersterangse kandidate wat die respek , .an elke 
Afrikaner wegdra - manne wat by \'oorbaat al , ·erseker 
was ,·an ahnal .,c o.;teun. !\let so 'n kandidaat is tlaarin ge
slaag om die rem. genl. J. C. Smuts in Standertom te laat 
\81. Die blote fcit dnt twcc oud-geintern<>erdes in die Trans
vaalse span trek, is verder genoegsamo bewys van hierdie 
nuwe gees wat in Transvaal opgestaan bet en wat dan ook 
so 'n rykc ocs ingt>samel het - 'n aanwins van sewentien 
setels tet'noor by \oorbeeld die , ·yf in Kaapland! 

Laat ons hoop dat hicrdie verskynsels die botsels is van 
'n nuwe gees van ' Afrikaner-konsolidariteit wat hom op 
'n brecr volksba!'!is sal voortplant. En as daarby die Jesse 
van hierdic vcrkh•sing, soos wecrspieel in Brakpan en Alber
ton, ter harte gt'neem \\Ord, sal 26 !\lei hom van vorige 
H•rkie.,ings misklen daarin onderskei dat dit die fondament 
gele bet \ir die groter nasionale eenheid wat uiteindelik ook 
die Engclssprckcnde Suid-Afrikaner sal omarm wat nou met 
'n ietwat skokkcnde ontnugtering deur die geskiedenis in die 
skoot \ttn Suid-t\frika gegooi word. Gemeenskaplike gevare 
waarvan by hewus word en die stuiptrekkinge van 'n ster
wendc mocderlnnd OOl'SCC, mnak hom ryp vir opname in die 
Afrikanerdom. Maar hien·oor is nodig dat die Afrikaner 
groot o.;a l wees in diE'i ecrste Jllaas teenoor homself. Aileen 
wanneer oDs kan uitstyg bo die kinderagtige famillegekyf 
kan die };ngels!tllrekende se selfre-.pek hom toelaat om in 
ODS huis te kom woon. 

.Tsjeggo-S/owakye Neein 
Russiese Patroon 

Ni~teen~tuand~ die felle onderdrukking "·an dit• O})Cnhure mt>uing in 
THjeggo-Siowuk}c en die feit dat die Kommtmi::.tie ... e rt·g~ring '\·ooq~ee dat 
die ~root!'lle det•l '\'Uil die "·olk vierkautig agtt•r ho m J"otaan. to,ou die Wt>rk
like tot>drug '\'1lll ~ukt> in T!-jeg1!o-Siowak ye 'n heel under JU't•ntjit•, volgens 
'n waurnemer '\'an Ht•view of World Affair~ ht•rig. 
In Praag, so bcrlg die wnar

nemer, gaan die lcwe in baie 
opslgte nog sy gt•wone gang, 
maar Bratislava rn Slovnkyc 
toon 'n ht•cl andcr prcntjle. 
Daar word die volk opcnlik on
derdruk dimr massn-nrr<'slnsies 
en al die manicrc wat 'n dlk
tatuur aanwcnd om sy mag te 
Jaat geld. Anders as in Prang 
word die mure In die stede 
snags bckrap met anti-Kommu
nistiese slagkrete. In die groot
ete deel van die land hecrs riaar 
'n atmosfeer soos In 'n lnnd wat 
deur die vyand bes<'t word. 

Die poslsie van pres. Benesj, 
wat deur die volk beskuldig 
word van saam met die Kom
muniste' te spec), Is nomlnaal. 
Hy is ernstig sick en sy dokters 
twyfel of hy dil sal maak. Vol
gens die jongste berigtc oor
weeg hy dit rc..-cds om sy be
danklng In tc dicn. 

ROOI WJ:UKTlTIG 

Die moontllke opvolg<'r van 
Benesj Is die !IOslalisticHc Icier, 
Zdener, 'n werktuig in die hand 
van Moskou. As h:V benoem 
word tot prcsldt>nt sal hy bloot 
'n poppefiguur wecs aangesien 
die wcrklike gcsag in die hande 
van die Kommuniste Gottwald, 

Slanski, Svoboda en Nejcdll be
ru:~. 

Van hierdie drle is Slanski 
die groolslc vertroucling van 
Mo.skou, tcrwyl hy laamlik on
bckcnd is in sy clc land. Hy 
is ook rlic sckrt•taris-gcncraal 
vnn die Kommunistiesc Party 
in Tsjeggo-Siowakye. 

GESKOOLD 

Die eerste minister, Gottwald. 
is 'n verbete Kommunls en is 
55 jaar oud. Scwc-en·twintig 
jaar hlervan het hy In diens 
\'nn die kommunlsme deurge
bring. Hy is in Moravia gebore 
<'n het gcdurendc die Eerste 
\\'ercldoorlog nan die kant van 
die Oostcnrykse leer ge\·cg. 
Reeds in 1913 het hy by die 
Sosialisticse Pnrty nangesluit 
maar hy het dndclik met die 
kommuniste begin heul en teen 
1921 wns hy vollyds in dions van 
die Kommuniste. Nadat hy lid 
geword het \'An die pnrlcmcnl 
het hy dad<'lik die anndag \'an 
die Kr<>mlin getrek. Na diP 
Munncken-oort•t•nkoms IH hy na 
Moskou vanwanr hy 'n aan
sienlil<e aandcel gcneem het in 
die bcheer van die lwrnmunls
tiese aktiwiteite in Tsjeggo
Siownkye. 

STALIX SE AAP 

Hy Is 'n slaafse volgeling van 
.Stalin <'n haal graag ult sy 
nwcster sc W<'rkc nan. Hy dra 
gt•wone ld<'rc mnar verkies om 
'n pet, soortgelyk ann die van 
Stalin, tc dra. 

Die lwlc landsadministrasie 
word tans gck('nmerk deur 'n 
pcrlode \'an oorgang. In teorie 
is dit die !>OI;t•nuumdE" Xa!tionale 
Front \\11t diE' land regt-f'r maar 
in wcrklikheid 1 .. dit die kom
munistii'Se nk,.lt•komit~>e wat 
die dl'un.la~ gei'. Kommunistf' 
hct gt• .. org dat hulle dit' meer
dl'rhr.id op hierdie komit.-es hE't 
en dil'! nle-Kommunistie!>e IE'de 
word ••em ou•lig ,.E'rpl i~ om me
de-\ emntwoordf•likh('id te aan
\aar 'ir die tludc ,·an diE' K om 
muni'<te. Die groot tank \'an 
die akslekomitces i.s om aile 
wccrstnnd teen die regering uit 
die W<'g te ruim en hulle tree 
op onder leuling van die sen
tralc nksiekomitee en die minis
ter \'an Justlsle. 

Shulig muur SE'kE'r word die 
lund "tl n~·w••rh('df' ~tt•nasiona
lisN•r "'' ingt•skakf'l by die Rull
"i"" IH·hct'rde blok. Dif' nyw('r
ht'dt• \\Ortl ook ingl' .. k ukf'l by 
dil• ltussit•.,•• Vl'fjaarplanne, tE'r
WJI nllt•s gNioE'n word om kon
tal' met die \\'estE" If' ' ernit"tig-. 

Neurenbergse Regter Neem 
Oor Van Beskuldigde 

Die praktyk un Buchenwald - waar\'oor Duitse leiers 
deur die Geallieerdes na die galg gestuur is - "ord tan.., 
deur Rusland, een \an die regter,.., op \eel af~Qsliker w~se 
as wat in die be~kuldigin~s venat was, in iliest'lfde kttmJI 
voortgesit. Op die oomblik is daar .!'towat 12,000 teenstantlero; 
van die RUI>se in hierdie kamp wat onder die mt'e. ... haglike 
omstantlighede let'f, na ' n waarnemer van die gesaghebbende 
blad, ,Re,·iew of World Affairs," berig. 

Buchenwald Is gclei: in Rus· 
s lea-Dultsland en die m<•<'ste 
van die gcvangenes i.s diegcne 
wat teenstanders is van die 
Russlese-beheerde Sosialistie"e 
Dultse Eenhcidsparty. Bnie van 
bulle word net tydellk danr gc
hulsves voordat hulle na Rus
Jand vervoer word. Weekliks 
word tusscn 400 en 600 van hler
dle ongclukkiges na Rusland 
verwyder, terwyl daar weekliks 
tuseen 800 en 1.200 persone in 
die kamp afgelaal word. 

Die wagte van die kamp be
staan hoofsaaklik uit Russe 
maar ook uit ander gt'troue 
vola-elinge van die Kommunlste. 

OORBE\"OLK 

Dnar i'> 'n gi'Wf'ldige oorbe
,·olking in die knmp en twt•e
d!'rde van die inwoner.. 1-. \'<'r
plig om op die kunl nnrdt• t(' 
"laap. Die daaglikSE" rnntsot•nf' 
bco;taan uit 000 !n'llnl brood (on
ge,·eer 16 On!>t') 1 liter soep f'n 
'n bietjie · nagf'maakte koffi('. 
Uaarby \\·ord bulle ,.E'rpl i~t om 
van 12 tot ,·eertlen uur op bier
die hongerrnnhOC'n tE' werk. 
Die klere en die behulslng is 
presies dieselfde as tydens die 
Duitse bewind. verklnnr die 
blad. 

,.Nie 'n enkele van die ge· 

Kry 3cl. Uit Op 
150 Sakke Bone 

Ann w11tter K'llbrE"ke ons bc
mnrklntrlltel~~el mnnk guun, i'i 
die afg-f'lope d~ WE'f'r opnunt 
gedemonlltrE'E"r dt-ur 'n rump wnt 
'n Brt"erlvier..e g-roenh•bo!'r g<'
lrf'f hot. Hy hl't IIOWilt VN•rli<'n 
dae ~;elede 1110 sakkf' grOE"n
boontjiett na diE' Knap"" mnrk 
ge!ltuur waa r dlt vt-rkoop is. 
HIE'noor b t"l hy nada t diE' on-

kOt>t(o a fcetl1'k Is, 'n t.)4-k , ·ir Sd. 

ontvang-. Die jtf'middeldE' pry" 

nn boontjiee In die kleinbandel 

was dnnrdie week 7d. per pond 
in die stad. 

Hicrdie boontjies Is dus t<'en 
'n buitensporlge Inc prys van 
die hand gcsit terwyl die 
groenteventers in Kaapstad 
dit teen 5d. tot 7d. per pond 
aan huisvroucns verkoop hct. 
Aangcsien die reis vnn:tf BreC-

rh·ier tot in Kaapstnd maar 
enkcle ure duuc, bcstaan dnar 
geen rede om te twyfel aan die 
varsheid en goeie gehalte von 
die boontjies nie. 

vangene!l 1s sonder luise of wee
lulse nie. Die vrouens dra 
mansklerc en hullc hare is kort 
gesny. Die Russlese wagte 
bring die meeste nagte dronk 
In die vrout•kwarti<'re deur en 
die jonger vroue word tot hulle 
b<'skikking gestel ... Selfmoord 
t•n arbltrOre ter<'gstellings is 
ann die orde van die dog." 

MOONTLIK 
NOG 'N 

VERKIESING 
Iloe\H•I diE" nusionalt" be\\ind 

'ir elkfl Afrikunf'r 'n bron ,·an 
jtt•esdrif \\as, io; tlaar bnie !ltrui
kf•lblokke in die pad ,·an die 
rt'gt'rlng indien dr. :\(ulan be
sluit om te rE"gE'er. In die eerste 
plaas is die meerdcrheid van 
vier haie onvl'ilig vir besten
dlge rcgering. In die tweede 
plans hct die Verenigde Party 
'n meerderh<'id in die senaat 
sodat die rcgt>rlng van die op
posisio afhanklik sal wees vir 
die Pll!llicring van W<'lgewing. 
Soos die vcrtet•nwoordlging in 
die pnrlement en provinsiale 
rade tans staan - wat die kies
kollegc vorm vir die kiesing 
van die provinsiale senatore -
kan die sennnt ook nie in 'n 
mcerderheld omskep word in
dien dit ontl11nd word nie. 

Hit sk) n du,. of tlr. :\Iaino 
\'rofler of htt~>r gedwonge 10al 
WI'~ om wt•er na d ie 11tembus 
te ruun in die hoop dnt by 'n 
grott•r mf'erderhE'id sal kr)·. Dr. 
Malan At' tnak i~o bel>lis ,een 
maklike nie. 
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INHOUD VAN OOR-
EENKOMSTE 

Onderstaande verklarings of ooreenkomste is Of in 
die H.N.P.-pers deur die kan<lidate aangekondig of plaaslik 
onderteken na wedersy~ bespreking. 

MNR. WARREN 

Die volgende twee ooree~
komste in die kiesafdeling 

. 
Dr. Donges se 

Verklaring 
Dr. T. E. Donges, L.V. vir 

Worcester, het verlede Dinsdag 
voor die algemene verkiesing, 
die volgende verklaring gedocn: 

,Ek nooi die Ossewabrand
wag die Nuwc Orde en aile an
der groepe, sowel as persone wat 
aan geen groep behoort nie, 
wat saam voel met die Nasio
nale Party se strewe om 'n 
blanke Suid-Afrika te besten
dig, om vir hierdie doel saam 
tc stry op 26 Mei en daarna. 

,Alma! wat die uitnodiging 
aanvaar sal natuurlik as ge
Iykwaardige medestryders in 
hierdie gewigtige stryd crken 
word. 

Swellendam is deur die H.N.P. 
en die O.B. aangegaan: 

,Met die oog op die gcvare 
wat ons volk bcdreig voel ons 
dat dit gebiedend noodsaaklik 
is dat elke nasionaalgcsinde 
stem teen die huidige bewind 
uitgebring sal word, daarom voel 
ons verder dat dit gebiedend 
noodsaaklik is dat aile mis
verstand tussen Afrikaners en 
Afrikanerorganisasies uit die 
weg behoort geruim te word 
en dat aile kwetsende en steu
rende besluite en maatreels teen 
mekaar herroep 'tlehoort te 
word en ons sal ons vir sulke 
herroeping beywer. 

,Ons onderneem gevolglik 
wederkerig om elke poging aan 
te wend om mekaar te steun en ' 
te help op hierdie pad en in 
diens · van die Afrikanervollt 
mekaar te vind en hartlike sa
mewerking te bewerkstellig. 

,Aldus gedaan en onderteken 
te Riversdal, op hierdie 22e dag 
van Mei 1948. 

O.B's. Het Baie 
Gaan Help 

In die kiesafdelings waar die H.N.P.-kandidate vrede 
met die Ossewabrandwag gesluit het, bet die O.B.-lede ver
lede Woensdag bulle voile gewig ingewerp in die stryd. 

Omdat die H.N.P.-kandidate 
van Malmesbury, Parow en Hot
tentots-Hoiland geweier het om 
vrede te sluit, het talle Brand
wagte in daardie kiesafdelings 
met hul motors na die Paarl en 
Vasco, waar ooreenkomste aan
gegaan is, gery en kiesers na die 
stembusse aangery. Vyf O.B.
motors uit Malmesbury het in 
Vasco kom help terwyl ander 
motors uit Malmesbury in die 
Paarl gan help het. 

O.B.'s van Tiervlei en Con
stantia het ook hulle motors be
skikbaar gestel vir Vasco. 

O.B.-Ieqe het nie gewag dat 
hul aangery moes word nie, 
maar self gaan stem. O.B.
offisiere in Vasco hct selfs op
getree as binne-agente vir die 
H.N.P.-kandidaat, mnr. Ben van 
Rensburg, wat vrede met die 
O.B. gesluit het. 

Hierdie optrede van die O.B. 
het opnuut onderstreep dat hul· 
le bereid is om hul steun te ver
leen as die stryd teen hullc ge
staak word. 

Dr. Stals se 
Verklaring 
• 

Dr. A. J. Stals, L.V. vir Ceres 
het op die vooraand van die 
verkiesing 'n bcroep op die Os
sewabrandwag gedoen om vir 
hom te stem. Hy hct verklaar 
dat hy nog nooit in die verlede 
in die broederstryd tussen die 
H.N.P. en die O.B. ingemeng het 
nie maar sy onverdeelde aan
dag aan die volksvyande ge
skenk het. Wat die toekoms 
betref het hy ~dr. Stals) ook 
geen voorneme om die Osse
wabrandwag te bckamp nie. 

STERK VREDE 
ONDERTEKEN 

OP REITZ 

Die ooreenkoms tussen kol. J. 
L. B. Dohne, H.N.P.-kandidaat 
vir die kiesafdeling Frankfort, 
en die O.B. te Reitz, lui as volg: 

,(1) Ek die ondergetekende, 
amptelike kandidaat van die 
H.N.P. met die aanstaande 
Volksraadverkiesing, wat op 26 
Mei e.k. staan gehou tc word, 
onderneem om openlik en pu
bliek op my vergaderings, my 
erewoord te gee, dat ek voor
taan gekant is teen diskrimina· 
sie teen die O.B., en ek onder
neem voorts om my voortaan 
openlik te beywer om daardie 
diskriminasie verwyder te kry. 

,(2) Met die oog op bogemel
de onderncming, verklaar die 
ondergetekende offisier van die 
O.B. dat die houding van bo
gemelde kandidaat ten scerste 
waardeer word en onder die 
aandag van elke lid van die 
Beweging in die distrik Reitz 
gebring sal word met die drin
gende aanbeveling dat sy kan
didatuur op 26 Mei c.k. die vol
ste ondersteuning van elke so
danige lid moet gcniet. 

,Ondertekcn te Reitz op 18 
Mei 1948. J. J. B. Dohne, Kan
didaat van die H.N.P., J. G. de 
Jager, Hoofkommandant van 
die Ossewabrandwag". 

,,Namens die H.N.P.: J. H. 
Stegmann, Voorsitter, H.N.P. 

,Namen s die Ossewabrand
wag: J. Ras. Kommandant. 

,Kandidaat: S. E. Warren". 

Op Ba rrydale is die volgende 
ooreenkoms aangegaan: 

_.Die Herenigde Nasionale 
Party, die Afrikanerparty en 
die Ossewabrandwag in Barry
dale, gedeelte van die kiesafde
ling Swellendam, besluit om 
voortaan as aparte groepe saam 
te werk op elke terrein waar 
dit hul gemeenskaplikc belange 
geld en waar hulle mag verskil 
besluit hulle om in liefde van 
mekaar te verskil. 

Aangesien die belange van 
ons volk in die komende ver
kiesing op die spel is, sal hulle 
as aparte ' organisasies hartlik 
saamwerk soos dit Afrikaners 
betaam. 

,Met die oog op samewerking 
op terreine van gemeenskaplike 
belang sal daar 'n skakelkomi
tee in die !ewe geroep word." 

Onderteken deur: 
J. S. Potgieter, H.N.P. 
S. W. lc Roux, A.P. 
S. W. Jocbert, O.B. 
S. E. Warren, Kandidaat. 

GORDONIA 
Die volgende ooreenkoms tus

sen die H .N.P. en die O.B. in 
die kiesafdeling Gordonia is op 
24 Mei 19!8 op Keimoes onder
teken: 

.,Ons, die ondergetekende 
Ieiers van die O.B. en die H.N.P. 
in Gordonia kom ooroon om 'n 
plaaslike vrede te sluit en on
derskryf die volgcnde: 

.,1. Om in aile plaaslike aan
geleenthedc saam te werk; 

.,2. Om ons te beywer om 
die stryd tussen genocmde or
ganisasies te beeindig; 

,.3. Aangesien die Iaaste ver
klaring van dr. Malan en mnr. 
Havenga bepaal dat aile on
afhanklike kandidate wat die 
kleurbeleid van die H.N.P. en 
die Afrikanerparty ondersteun, 
Deur die lede van die twce par
tyc heelhartig onderstcun moet 
word, beskou ons dat in die ge
val Brakpan afgesien is van 
diskriminasie en onderneem ons 
om in die toekoms diskriminasie 
teen te wcrk. 

,Geteken Nam ens H.N.P.: M. 
J. Davidtz, J. J. Henning, E. J. 
Conradie. 

,Geteken namens die O.B.: 
J. A. Strauss, A. M. Joubert, 
A. C. van Aardc. 

,Kandidaat: J. H. Conradie." 

Nege Jaar 
Laas Geeet 

Se Hulle 
Opspraak is in Sjina en elders 

veroorsaak toe dit bekend ge
word het dat 'n Sjinese meisie, 
na bewering, nege jaar Iaas iets 
geeet het. Sy is nou in 'n hos
pitaal onder toesig van 'n dok
tcr en in die tyd wat sy daar 
is, het sy nog niks anders as 
water gedrink nie en skyn ver-

' der heeltemal normaal te wees. 
Sy is 20 jaar oud en in allc op
sigte normaal behalwe dat sy 
nie sou cct nie. 

Sy verklaar dat sy nege jaar 
gelede siek was en toe Sjinese 
medisyne gedrink het. Sedert
dien het sy nog nie weer geeet 
nie, en kry sy ook nie Ius vir 
kos nie. 

Verklaring Van 
Mnr. Potgieter 

Onderstaande verklaring is 
deur die H.N.P.-kandidaat van 
Brits, mnr. J. E. Potgieter ge· 
doen by geleentheid van 'n ver
gadering te Brits op .22 Mei: 

,.Van die O.B.-offisiere het na 
my gekom en versoek dat ons 
saamstaan. Die Afrikaner kan 
jy nie dryf nie, hy moet gelei 
word. Ons wil saamwerk, nie 
baklei n ie. Albei mag vernietig 
raak. As 'n man 'n fout erken 
dan is hy groot. Ek erken ek 
het al foute gcmaak, maar ek 
was jonk. Ek bet die band aan 
die O.B. gegee en ek verwag 
nie dat die O.B. bulle identiteit 
moet prysgee nie • • • Die O.B. 
bet een .tree na my kant toe ge-

SE.RUM WAT 
KANKER ALLIG 

GENEES 
Dr. Maxwell Maltz, 'n beken

de Amerikaanse geneesheer het 
'n serum uit die menslike Iig
gaam ontwikkel wat die groei 
van kankerwcefsel in muise 
tccnwerk. Dit is nog nie seker 
of dit kanker kan genees nie 
maar dit is seker dat dit die 
groei daltrvan vertraag. 

In vyftig pcrscnt van die ge
vallc wat met die serum inge
spuit is, is die kanker gences 
tcrwyl daar in al die gevalle 
vertraging ingetree het. In 
sommige gevalle is sestig per
sent van die gevalle hecltemal 
genees. 

Noodbulpfonds 
In April 

Ondcrstaande bydraes vir 
April tot die Noodhulpfonds 
word met dank erken. 

Gebied A 
Gebied B 
Gebied C 
Gebied E 
Gebied F 

P. W. BUYS, 

£5 9 0 
5 0 0 

17 3 0 
15 0 0 
17 2 9 

Stafhoof Sentrale Hoofkwartier. 

gee, en ek sal nege na bulle gee. 
Ons sal mekaar so lief kry in 
hierdie stryd en nooit weer uit 
mekaar gaan nie. Ek sal in die 
toekoms my talente wy aan 
Afrika nereenheid. Ek bet die 
swaard in die skede gedruk en 
die stryd is bier op 'n end en 
ek sal goed praat van die O.B. 
en bulle van my. · Ek waardeer 
die O.B. se hooding. Ons sal 
saamwerk en m ekaar se hande 
nie weer Ioslaat nie.'' 

Is Medisyne 
Noodsaaklik 1 

Die Natuurwetenskap 
•e nee! 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE IONGSTE WETEN· 

SKAPLIKE METODES 
Met Verbasende Ultslae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN OEFENINGE! 

Die Hardnekklgste Kwale ewlg 

Die weteDJJkap bet nou ultgevln<l <lat 
110<1ra •n beemette ltgg-ma<leel ekoon· 
gemaalt word van ey glt of onsutwer
hede, <lie etekte ver<lwyn. , Deur <lie 
toepasslng van ons wetenskaplike me
todn bet dlt nou 'D makllke ta.&ll 

~reword. 

Dlt ma.ak nte eaak hoe ernattg ot aan· 
hou<len<l u kwa.a.l Ia nle - selte 8ol Ill 
<lit aa ebronlee of ongeneeollk be.tem· 
pel. naar 11 hoop vtr u. Geen medl· 
eyne ot oetentnge beno<llg nle. U aal 
on<ler geen verpllgting otaan nte. Skryt 
aan one en veretrek volle<ltge beeon· 

<lerbe<le In verban<l met u kwa.a.l. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
Poebue 1836 - KAAPSTAD 

&RILLE 
Bring u oogarts ee voorskrlf vir briDe na ona. 

GOEIE WERK TEEN BU..LIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Besoek ons of skryf om Besonderbede. 

NOODHULP VIR DUITSLAND 

DUITS-AFRIKA.ANSE HULP-AKSIE 
(D.A.H.A.) 

Ondersteun ons Taak om die Ontsettende Nood 
, in Duitsland ~e Leuig. 

ONS BENODIG DRINGEND: 
e Fondse vir die a.ankoop van voedsel, klerasie en 

medisyne. 
e K.Ierasie en skoene, nuut of gebruik, maar akoon 

en in goeie toestand. 
e VET. 
e Biltong of ander onbederfbare eetware. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 

U PLAAS~E NOODLENIGINGSKOMITTEE 
Vm DUITSLAND 

ot regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 164, Hoopstraat 105B, 
PRETORIA. KAAPSTAD. 

• VOEDSELWABE ALLEEN AA.N D • .&.B.A., PRETOBU. • 
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TAIUl'!l' \-'Ia OEBLA8Hi n 8EEBDB &DVEaTENSIEIJ: 

B ....... dellke ............ , 
(Vertqwlnl, buwellll, 1eboorte, 11\erf~. lD memoriam, cetukwe118IDI, 
en1.) 1d per woord; minimum 3/· per p1u1D1. Voorultbetaalba&r. VIr 

berballDp 25 Pit. afll&l· 

Baaclrl•cl .. ~: 

J:ente p1utn1. 2cl. per woorcl. VIr berballDga 25 pit. atalac. 

la!#k._.elcl ep ,, l)le O.B." (~ weddlb): 10/· per jaar of '6/· per 
e maande. Voorultbetaalbaar. Stuur adnrter>ale&eld en beltelllnp na Poabwo 
28, Btellenboscb, en lntekenpld na PCNIIHu 1411, Kaa.,.lacl. 

VERLOWING 

01.1\'IER - BUI'f .-lllermee .,..,.. 
ona, 81ta, eclpte do~tter van mnr. en 
wyle mev. P . J . Blom , Avoka, en 
Jannie, oudete eeun van mnr. en mev. 
G. J. Olivier, Outuln, aibel van Suther
land, bekend te maak dat ona onlam:• 
verloof geraak het. 2/6/111 

IN ME)IORI A:\1 

•n Brtl'f aan dlt' A«terbl)'lHndN 

Bt:TTIE BRITS, - I! Auauatua 11146. 
- ,.Dit Is my wen• en uegcerte om cllt 
la&llte Fees op II A Ul!Uilua aaam m et 
my man en klndfra en al die teca· 
vlerdera te vier, en ek gaan na· my 
Ueer om aaam met Jlom !tel te vier. 
0 . feeegana;era, wat tk julie raal : 
Boek algar nou die fleer, 80dat oll8 
aan die elnde almal aaam m~t nom 
kan reee vier. Sing Oaaag 28 VUII 1. " 

2 / 6/ 18 

KLERK BENODIG 

VIr Prolureurakantwr. Tlk eaaen-
eleel. Boekhou en a1a;emene kennla 
Y&D kantoorwerk •n aanb~vellng. 
Salarls VOII;Ull oDC!ervlDdlnll en 
benaambeld, Dadellk. - GORDO~ 
TO:\IUN~N . 218fl 

BOME, PLANTE EN SAAD 

Lt:>;f:RNSAAD, - Van IIUd, alan· 
daard cebalte. Docldervry. :1:11 per 
aak, 203 lb. , 111ewer Oudlaboorn
IIMle. K.M .8. - 0 . "· Ot: TOIT, 
P.K. Armoed, Dlatrlk Ou<Jt.aboorn. 

14/ 4/ TK -· ---------
GOEW t:R \1 t:NTNOESERTII'INEERDE 

Dooker D•trolt Beetaaad 6/·, Cha.ntenay 
WorteiJI&Ad 7/8, Silver Kin II Uleaaad 
818 per lb. l'o1vry. Vra vryllya van 
I'RE:\IU :&.'i, P.K. Bcboemanahoek 
Oudt.aboom. 21/4/TK 

ROOiiBOOMPIE!!, \\INOEilO:iTOK
KIE!!, .t:na. vir 1tlt8-planttyd. Skryf 
om grall• pryaly• aan LA MOTTE
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

18/2/TK 

l U: t•l.o\NTJU~,.-Auatralleoe bruin, 
vroet1 Kaapae Plat 2! 8 vir 600, 4J8 
VIr 1.000, U / 10/ · VIr 10,000. ~ry, 
K.M.B.- (i. Hl'M.o\N, Polbua 11, 
IIPrtnlf""!#ln. 2 / 6128 

GEMENG 

08An'I'EEN'KAKIUIIt, - VIr p
wa&rbCir'llde te'n'edenbeld tr.. In Yer• 
biDcllD& met die LA. OIU.I"'n'EEN 
EN IION())(J'.;N'T\\EILK.E CDEN!t.) 
IU'&, Y&D Voortrekkerw .. 380, .... t. 
land. (Onder penoonlllle aandal nn 
- BMl.-DlrellttUI', mnr. JanDie 
CWie). Teleton~·U20 ID 6-02823. 

VAN'S OONCUTJ: PKOOUCT8 
ALL.EaLI!I - Wate~t-rtoolatet

..W. Yloertetll ID llpolltoerdt ter
r&UO-kOmbuJeopwaltaflla en artlkell 
-na1eel Ylr ~trld, blglfne en net-
btld. Volle beaoncltrbtdt etuywe:-
YAN'8 CONC'RETJ: PKODVCN 
(EDMH,) BPK., Put1leteratraat 256, 
Pretoria. 3/12/T K. 

MEUBELS 
lllli:UIIELII. - Beter meubell teen 

bWiker pryee. BabawaeotJiea, •toot
llarretJie., drlewlele, llooleum•. tapyte 
enl. ook allyd lo voorr&ald. Ottn 
KataJogu1. Meld waarln u belanptel. 
- VI88EB-MEV8 EL81 L&DIItra&t 2111, 
K&apetad. 3112/11. 

'IEVBF.V-l - Onl aal u hull Of 
kantoor volledltr Meublleer teen bllllke 
maandellk•e paaltmente. Sp~alale 
kortlnga VIr kontant beatelllnga. Skryf 
om 0118 v ollocllce katatogua met prya
lys. 0<:>1< In voorraad: Draadtoae. 
wlndlaalen, llnoleum·vlerkante van 8 
vt. brPedte v1r kombula, alumllllum· 
kutrolle In atelle van 3, eno.
l '."IKA :UF.( BF.J.'I IED"H.) BI'K., 
Vlctorllw~ 171, Woodato<k. 

12111/ TK. 

RADIO 

LOUW F.N LOCW, die Beroo>m"'e 
Radlo·IDitDieura, Btulewe~r, PAROW, 
nrkoop en berate! Radio'• en Elektt1-
Toutelle. Oererrlatreerde Elektrlaltelta
aanoemera. FooD IHHM. 

PLAAS TE KOOP 

BABANANGO·AREA, 1.000 morge 
groot, ultat•ktnde bees- en ekaapplau, 
volop water, 1wartwattelba1, ~roe•e 
woonhul1, enw. Pry1 !2/111/· per akker. 
Doen aanwllek by VOOR~r.Ao (t:O~IS.) 
BPK., PotbUI 1411, Kaa1tad. 

11/4/TK 

TE KOOP 

BOERt:, AA:\'D.o\0! - Ultverkoping 
van voorr&on<l nuwe klere tn 1koene, 
a!ook tweedehandae mlllt~re klere, elke 
SaterdRI!IlKII~nd by NlC'K Nt: t:T JJUNG, 
Lady Grey1traat, PAARI., FO<>n 12l)3. 

12/11/TK 

TE KOOP AASOEBIED 

F.n111:1 hoeveelhtld dag-oud kulkeDa 
dadellk verk.rygbaar. Auttralorpa 
£7, Leghorn• en Krula IMn l8 per 100. 
K.B. A. of K.M.B. Waarborl 1terk 
kulktM. 

Kulkena word pbroel van benne wat 
• ultc.._,.k S. deur elen&M wat alreedl 

twlntiC Ja&r ondervlndln~: eo •o croot 
ault.aea Y&D bomdttboerdery cemaak 
bet. - H . a . liALo\~, .. Weltel'l'ede 
Plnlmveeplau," P .K. Kentfonttln. 
PA.UU.. FooD 8203. 14/4!TK 

KORTHORIN0-8t:LLETJIF.>;. - Vyf 
Melkraa-Kortborlngbull~tjies, 18 maan· 
de oud, een aklmmel, 4 roolea (ten 
waarvan die boring klein dOOdKebrand 
S.). Vader bale beroemde atoetbul. 
moedera utUttk.ende bol! graad koeJe 
met bol melkprocluk..lle. Alma! a;ebrand 
en gesklk vir dlt118. Tarklo3Ud-ata•le 
~:elewer. - !!. BEKKER, Klelntont~n. 
Tarkastad. 2 / 6 / 28 

TAFELAo\RTAPPELS. Ilecrllke 
vara Graad 1 Tafelaartappela teen 20/· 
per sak. 1M> pond. V.O.S., Bethlehem. 
Tevredenheld ~~:ewaarborg. Lee nkklta 
terug. - H. \\'. R.o\81£, Kommandant. 
Bus 328. Bethlehem. :1/ :1/ TK 

SOUT TE K OOP 

BOEK u beatelllnga vir vroe~ 
afleweriDI 80dra aout verkryj!ba&r Ia: 
Al, .H; No. 1, £3/1'5/-; No. 2, £3/10/·, 
per ton; 100 pond ryn botteraout 8/-, 
vry£el.aa4 Boutwerke. 8eatel: KomcJU,, 
f1M'V, .)IARTIE \ 'E., "TER, P/~ No. 
X4, Arbel4aloon, Btoemronteln. 0 / '5/ TK 

Pretoria-Mark 
PRINSLOO EN VENTER 

MARKAGENTE 
Van der Walt8t raat 268 

Posbus 361 • Foon 2-2208 

PRETORIA 
( 'llfcle-ewnaar ea BHnnarcler: 

~. P. BOTJOIAI 

• 
Garansie van £2,500 by die 

Staat 

• 
Probeer ons vir bete r 

diens! 
SKRYF OM ~RATIS 

* ETIKETTE 
* MARKVERSLAE 

ENS. 

TWEE OUD
GEi'NTERNEER

DES AS L.V.'S. 
Gedurcnde vyf oorlogsjare het 

vcldm. Smuts en sy regerlng 
om en by die duisend Afrika
ners deur die interneringskam
pe gesleep bloot omdat hulle 
cerbarc Afrikaners was wat ge
kant was teen sy imperiallstiese 
beleid om Suid-Alrika op die 
Britse altaar te It~. 

Verlede week bet b ierdie on
reg veldm. Smuts ingehaal toe 
twee oud-geintemeerdes, m nr. 
D. P. van Heerden (Pretor ia
We&) en mnr. S. H. Eyssen 
(H eidelberg, ~L) as lede van 
die volk11raad ¥erkies [8 terwyl 
~·eldm. Smuts 'n n~rlaag ~ely 
bet in sy eie kiesafdeling. 

Mnr. Van H ecrden hct 'n 
meerderhcid van 139 behaal en 
mnr. Eyssen het met 1,762 stem
me ingekom. Albci hlerdie se
tels was voorheen setels van 
die Vercnigde Party. 

Was dit nie vir die ongeluk
kige vertroebeling op Brakpan 
waar mnr. John Vorster met 
twee stemme uitgeval bet nie, 
dan was daar vandag drie oud
geinterneerdes in die volksraad. 

Werf Nou! 
Volkseenheid b inne die party

st(llsel is n ie moontlik nie om
dat die partystelsel gegrond Is 
op d ie beginsel van verde-eld
beid; dit eis mln!ltens twee par
tye. Om die standpunt van die 
O.B. by die volk te laat lnslnk, 
moet elke lid van die O..~~ewa
brandwag 'n lntekenaar werf op 
ons blad. Doen dit nou e n 
brin~ u partylose ideaal nader 
aan verweeenlildng. 

Verbod Op 
Amptenare 

1\f nr. S. Roelof~, GHr~e, 

skryf: 
Kan u my asb. dcur middel 

van u blad 'n antwoord gee op 
die '\'olgcnde twec vrac: 

1. \Vannccr verval die ver
bod van O.B.-skap vir ample
narc in die staatsdiens? 

2. Is O.B.-Icde en !cdc van 
die Bocrejcug geregtig om aan 
tc slult by 'n militcrc eenheid? 

< 1. Die verbod op staatsamp
tenare dat bulle nle lcde van 
die O.B. mag wccs nie, is ver
vat In cen van die duisternis 
noodregulasies. Gedurcnde die 
atgclopt• sitting van die volks
raad Is 'n wet aangcneem om 
die noodrcgulasles wat eintlik 
op 30 Junle a.s. mocs vcrval 
het, nog sea maandc Ianger van 
krag te maak. Dit sal dus tot 
die end van die jaar van krag 
bly. Die nuwe regerlng sal 
nou oor die toekoms van die 
regulasies moct bcsluit. 

2. Talle O.B.'s hct al gedien 
In mllitcre ecnhe<.lc vir oplei
dlng. Aangesien die Staande 
Mag egter as 'n afdeling van 
die staatsdiens beskou kan 
word, sal die vcrbod op O.B.
lldmaatskap daar ook geld. 
Maar ook ten opsigtc biervan 
sal dit nou afhang van wat die 
nuwe regering s houding gaan 
Wt'eS.) 

Kommuniste 
Stig Onrus 
In Finland 

'n Pollticke krisis het die af
gclope week In Finland ontstaan 
as g~>volg van die uitscttlng van 
'n Kommunlstiesc lid van die 
Finse, kabinct. Dulsende wcr
k_era ond~r: aanvoerl" van die 
Kommunlste hct begin staak en 
die toestand het gcvaarlik ge
word. 

Die krlais Is beCindig toe die 
Finse president twec Kommu
niste In die twec vakante kabi
netsposte aangestel het. Kom· 
munls Kllpi Is aangcStt'l as mi
nister van binnclandse sake en 
Kuuslnt•n as minister sonder 
porteteulje. 

Het 54 
Kinders en 
Die Rekord 
'n Man in Bogota, Columbia, 

maak daarop aanspraak dat hy 
die mccste klndcrs In die wereld 
het. Hy het so pas sy Me kind 
laat doop. Dit is sy vierde vrou. 
By haar het hy reeds ticn kin
ders. 

Die Chinese rckord staan op 
40 kinders. Ticn jaar geledc is 
berlg dat gent. Yang Sen die 
vader is van 40 kinders. In 
Brittanje Is die rekord 30 kin
ders. Hullt' vader was 'n in
woner van Nottingham. 

Dit Ver-
deel Ons 

Die partypolitiek is die orga
niscring van 'n decl van die 
volk teen 'n ander deel van die 
volk - dus 'n ondcrlinge gcor
ganiseerdc stryd van broer teen 
brocr. Rocl hierdie euwel in 
ons· volkslewe uit deur nou in
tekenarc op ons blad te werf so
dat ons tecnttanders ingelia- kan 
word oor wat werklikc volks
ecnheld In 'n Volkabcweging be
teken. 

OUDGEVANGENES 
EET SAAM OP 

POTCHEFSTROOM 
Die Bond nn Oud-Geintemeerdes en Politieke Ge

\'angenes bet op 19 Mel 'n geo;ellige funksie op Potehef
stroom gehou in die , ·orm , ·an 'n dinee in die Queen's-hotel. 
Die eggenoteo; \'an , ·en.keie , ·an die oud-ge\'angenes was 
ook aanwesig. 

Ons het verdcr die voorreg ge
bad om die Ere·Presidcnt van 
ons bond, dr. Hans van Rena
burg, in ons midde tc M. On
gclukkig was mcv. Van Rena
burg weens 'n misverstand nlc 
aanwesig nie, berig genl. F. J. 
Labuschagne van Potchct
stroom. 

Prof. Labuschagne. 

Dit was vir algar bnle aan
genaam en bemocdigend om die 
K .G. as ere-gas met ons tc hi!. 
Ons bet ook prot. Dirk van 
Rooy en mev. Van Rooy uitge
nooi, hom as Vooraltter van die 
Grootraad van die O.B., maar 
ongelukkig het hy ongeatcld ge
raak aan influcua en kon at-

' l ccn mcv. Van Rooy die etc by
woon . In gcheel was daar 32 
aansittendes. Ons hct 'n hcle 
paar kamerade van elders kon 
vcrwelkom, bv. Van Biljon van 
Bloemfontein, Eric Kaiser (oud
Potchetstromer) van H cilbron. 
albci met bulle vrouens, Breden
hann (Atta Turk) en Bennie 
Keulder van Parys, Vale Fer· 
rcira van die Vrystaat. Alwe· 
sig was: Chris Ncethling (weens 
die dood van sy vader>, die twee 
brocrs Naas en Hannes Prins
loo, Cocrt van dcr \Valt en mnr. 
Kerling van Oberholzer .. 

Die volgt'nde is die Potcbef
stromcrs wat, bt'halwe prof. 
Labuschagne, ook aanwesic 
was: 

Prot. dr. H . G. Stoker, mnre. 
B. C. Schutte, H. G. Steyn, G. 
B . S. Pasch, J. A. L. Taljaard, 
Dawie Schoeman, J. Claassens, 
A. Stander (Ample), Kosie Stan
der, L. M. Snyman, E. J. G. 
Norval, M. J. de Beer, G. L. 
Brits, W. J. W. Dedekind. 

Elkc kamcraad hct sy eie etc 
moes bekostig, maar wat oor 
was, sou na die Noodbulpfonds 
gaan. 

Volgendc jaar hoop ons om 
die funksie, moontlik in 'n an
dcr vorm, op grotcr skaal tc 
vier. Algar hct getuig dat dit 
'n aangename en vrugbare aand 
was. Dlt was bcmocdigend om 
weer die ou kameraadskap te 
hernuut en te verlewendig. 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

\'UL ASSEBLIEF m ER IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) Bpk., 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 
Waarde Heer, 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stcl om tocsending t~ staak. Hierby 
ingesluit vind u die bed rag van ................ ...... ............ .. 
vir die ecrste ........................... maandc. 

NAMI: 
(Naam en Adrea In Blokletters) 

POSADRES: 

Ilandtckening. 

Intekcngeld: 10/ - per jaar of 5/ - per halfjaar. 
Vocg asseblief Kommls$ie by plattcland&e t jck&. 

HET U AL KENNIS GEMAAK MET 
VUUR SLAG? 

Vanaf April word hierdie biadjie In 
' n netjiese klein formaat gedruk. 

• STOF VI R Ol!D EN ] ONK! 
• 

Intekengeld: S/ 6 PER .JAAR 

Beste I van : 
• 

Boert>jt•uglwo fku·arlier, 
Bus 1059, 

PRETORI A.. 

• 
• 
!! 
I!!! 

• • • • • • • • • • • • • • • •=- • m.1.-:Imra 
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,HUGE.NOOT" 
Onlangs is die Hugenote-monument te Franschhoek ont

hul en was die woord ,Hugenoot" weer baie op ons lippe. 
~lin van ons weet egter dat die Franse vlugtelinge selfs 
hierdie woord as 'n beledigende uitdrukking beskou bet, a l 
gebruik ons dit vandag sonder uitsondering met die grootste 
eerbied en agting. 

,Hugenoot" was dan ook oor
spronklik 'n skimpnaam wat op
setlik gebruik is om die Franse 
protestante te bespot. Dit het 
ee!'s algemeen in gcbruik gekom 
lank na hulle vlug na ander 
Jande, want selfs die Rooms-Ka
tolieke het besef dat die betrok
ke persone, vera! die edelliede, 
nic so 'n spotnaam verdien het 
nie. 

Regulasies wat verbind is aan 
die Edik van Nantes, verbied 
also die openbare gebruik van 
skimpname vir die Protestante, 
o.a. ,hugenoot". Die naE..m 
waarby hulle hulself altyd ge
noem het, was ,Gereformeer
des". 

AFLEIDINGS 

voete"; later dra dit ook die be
tekenis van 'n tiggelsteen voor 
die vuurherd. AI is die toepas
sing van hierdie verklarings 
vandag nie duidelik nie, moes 
onthou word dat 'n bynaam dik
wels sy oorspronklike betekenis 
lank oorleef. 

,BONDGENOTE" 

Die afleiding wat vandag eg
ter meestal aangeneem word, is 
dat ,hugenote" 'n verminking is 
van die Duitse woord ,Eidge
nossen" (,Bondgenote"). Bier
van sou die Franse bv. eers 
,eignots" en dan ,huguenotes" 
kon maak. 

1. Watter Goewerneur aan die 
Kaap bet die bynaam van ,die 
boom planter" gehad? 

2. Wie was die moeder van 
Karel IX wat hom opgesweep 
het teen die Hugenote en uit
eindelik die St. Bartolomeusnag 
veroorsaak bet? 

3. Die eerste slagoffer van 
die St.. Bartolomeusnag, 24 Aug. 
1572. 

4. Watter beroemde proklama
sie is uitgevaardig deur Hendrik 
van Navarre waarin hy gods
diensvryheid geskenk het aan 
die Protestante? 

5. Wie het dit weer herroep 
en so die ontvlugting van die 
Hugenote genoodsaak? 

6. Noem die name van 'n paar 
skepe wat die eerste Franse Hu
genote na Suid-Afrika gebring 
het. 

7. Wie was die predikant van 
die Franse Hugenote by hul 
aankoms uit Frankryk? 

8. In watter distrikte het die 
Hugenote hulle hoofsaaklik ge
vestig? 

Vir Die Dogters 
' 

(Deur 'n Boereseun) 

Nieteenstaande daardie lang, 
dun, wrede Iippe, rcgopstaande 
neusvel, skerp glinsterende tan
de, genadelose oc en lang, spits
puntige ore, is die dier tog stil 
en geruisloos in sy optrede, en 
word sy prooi selde deur sy 
aanwesigheid ,gewaarsku. 

Die bloedsuiende vampier is 
in werklikbeid 'n vlermuis. Vler
muise is die enigste soogdiere 
wat vlerke het en kan vlieg, 
maar vorm op hulself 'n groot 
onderafdeling wat weer bonder
de soorte omvat. Nieteenstaan
de bul algemene bekendheid, 
ontleen die diere hulle egter aan 
besondere interessante studie 
vanwce hulle eienaardige leef
wyse en aanpasslngs. 

Aile soorte vlermuise word in 
.twee subgroepe ingedeel, t.w. 
die vrugtevreters en die insek
tevreters. Alhoewel die bena
ming van die sub-groepe 'n 
sterk aanduiding van die voe
dinggewoontes is, kry ons tog 
uitsonderlike afwykings. So is 
daar sommige wat af en toe nie 
hul Jus vir bloed kan weerstaan 
nie, ander wat soms vleis vreet, 
en selfs semi-kanibale word 
aangetref! 

Die Vampier, of bloedsuiende 
vlermuis, het besondere aanpas
sings vir sy sonderlinge leefwy
se. Die boonste voor- en slag
tande is groot en besonder 
skerp, terwyl die maaltande, wat 
natuurlik nie nodig is nie, swak 
ontwikkel is. Deurdat sy tande 

Daar bestaan uiteenlopende 
verklarings vir die afleiding en 
oorspronklike betekenis van 
,Hugenoot", en geleerdes is dit 
glad nie eens watter een nou 
juis die korrekte is nie. 

Laat Hom 
llnteken Maklike Koekreseppies 

Die oudste verklaarder (1566) 
beweer dat die woord afkomstig 
is van 'n uitlating van 'n mon
nik van Touers in 'n preek. Die 
gespuis van die stad het naam
lik altyd snags vergaderings ge
hou naby een van die stads
poorte, genoem ,Hugot se to
ring" (vernoem na Koning Hu
go). Omdat die protcstante ook 
noodgedwonge snags moes ver
gader, het die monnik hul dus 
minagtend Hugotte genoem, wat 
dan later 'n algemene spotnaam 
sou geword bet. 

Hoewel hierdie verklaring 
deur 'n tydgenoot verstrek word, 
word dit vandag nie meer as 
bale betroubaar aanvaar nie. 

HUGO CAPET 

Ander navorsers vertel dat die 
Hugenote hierdie naam vir hul
self gegee het en dat dit afge
Jei is van Hugo, wat vernuf be
teken. Hulle was ten gunste 
van die koninklike huis van 
Bourbon omdat die regstreeks 
van Hugo Capet afgestam het 
in teenstelling met die huis van 
Valois. 

Hierdie afleiding is egter te 
betwyfel aangesien die Hugcno
te nooit self hierdie naam ge
bruik het nie. 

KABOUTERS 

,Huguet" was ook 'n populere 
benaming vir 'n kp.bouter
mannetjie wat snags verskyn, 
die samelewing Jastig val, en die 
gek skeer met die priesters. 
Sommige beweer dus dat ,Hu
genoot" daarvan afgelei is, ver
a! omdat hierdie seksie mense 
ook in politieke verwikkelinge 
beland het. 

Andere is weer die mening 
toegedaan dat die naam afkom
stig is van Bezancon Hugues, 'n 
Protestantse voorvegter uit 
Geneve afkomstig. 

Dr. C. L. Leipoldt wys daarop 
dat Franse kookboeke reeds 
voor 1570 die woord ,Hugueno
te" ken, as sien op ,'n kookpot 
sonder voete of met bale lae 

Die volk is ryp vir d ie gedag
te wat die O.B. in d ie boesem 
van die volk ingedra bet. Help 
nou om daardie idee nou vir 
goed te laat posvat. D ie volk 
is moeg vir verdeetdheid en die 
ou insteUings. Die O.B. kom 
met now~ gedagtes en nuwe 
metodes. Maak die O.B. sterk 
deur te help dat u teenstander 
kennis neem van u standpunt. 
Laat hom inteken op die O.B.
blad. 

By 

En hoe het dit gegaan met 
ver!ede week se piesangpoe
dings? As julie die aanwysin(CS 
mooi gevolg het, het dit seker 
baie Jekker gekom en sal Moe
der nie beswaar he as julie aan
bied om Saterdagoggend 'n 
bietjie klein koekies vir die huis 
te bak nie. 

Hier is bale maklike en tog 
heerlike reseppies wat julle kan 
pro beer: 

Voortrekker monum ent 

W ANNEER? 

• 

DESEMBER 1949 

tvanneer die monum ent 

onthul word 

WIE? 
ALLE BOEREJ EUGLEDE 
BO 12 JAAR 

• 
Hierdie volksfees mag niemand mis nie! 

* 
* 

'n Boerejeuglaer is net die plek om 
die tyd in te vertoef! 

• 
* 
* 

K LEIN KOEKIES 

Bestanddele : 

1 lb. botter (of ! lb. botter 
en ~ lb. vet) 

2 koppies suiker 
1 lb. meel 
1 lb. mielieblom (maizena) 
sout 
2 geklopte eiers 
2 teelepels vanilla 
2 teelepels bakpoeier 
melk. 

Metode : 

1. Smelt botter (vet), en sui
ker bale goed op stoof. 

2. Laat effens afkoel (nie te 
veel nie) en sif dan meel, 
mielieblom en sout in. 

3. Voeg eiers en vanU!a by, en 
laaste die bakpoeier. 

4. Maak aan met melk tot 'n 
goeie bestandheid, (dit is 
taamlik styf - vra vir Moe
der "as julle nie seker is 
nie). 

5. Rol uit en druk af met 
vormpies of rol in bolle

tjies en druk dan plat met 
die vleishamer. 

6. Bak in 'n matige oond tot 
'n bale Jig bruin. 

7. As dit afgekoel het, sit 
twee-twee koekies aa.nme
kaar met konfyt of vulsel. 

Van hierdie resep kry 'n mens 
heelwat koekies. As julle vir 
afwesseling op 'n volgendc keer 
iets anders wil probeer, toets 
dan gerus hierdie klapperkoekie
resep uit - dit gaan baie gou 
en is so eenvoudig. Julle sal 
sien daar kom glad nie meel in 
nie, dus is dit feitlik 'n kruis 
tussen 'n koekie en :n lekker! 
Dis egter 'n bietjie duur van
wee die bale eiers, en daarby 
gebruik dit ook taamlik suiker, 
sodat ons nie te vee! op 'n slag 
sal kan bak nie. 

KLAPPER KOEKIES 

Bestanddele: 

3 eiers 
6 onse suiker 
9 onse klapper 
sout. 

so skerp is, kan die vampier uit 
sy slagoffer bloed suig sonder 
dat die prooi dit agterkom. Vir 
hierdie doel word 'n horisontale 
,skeermessnytjie" in die vel van 
die slagoffer gemaak, waardeur 
talle van haarvaatjies stukkend 
gesny word. 

Omdat sy maaltye onseker is, 
is die bloedsuier se maag sak
vormig verleng, sodat baie voed
sel ingeneem kan word, om dan 
later tydsaarh verteer te word. 

Meesal word die prooi bloei
end agtergelaat, maar dit is 
blykbaar omdat die slagoffer 
paniekerig word en vlug. In
dien die bloedsuier die nodig 
tyd gegee word, sal sy speeksel 
die bloed stop wanneer hy klaar 
is. Sy geliefkoosde bytplek op 
die perd is net op die rug waar 
die saal sit, terwyl by die mens 
die groottoon na beweer word 
aangeval word - dis blykbaar 
die deel wat gewoonlik onder 
die kombers uitsteek! 

Die vlermuise se vlerke be
staan hoofsaaklik uit 'n dun, 
sterk membraan wat aan die 
,voorarm" en ,vingers" geheg 
is en daardeur opgehou word 
wanner die dier vlieg. Die ag
terbene wat kort is, dien ook 
as 'n aanhegplek vir die mem
braan agter. Om die dier te 
help om vas te klou as by sit, 
het die duim 'n skerp uitgroei
seltjie aan, terwyl die agter
bene ook van kloue voorsien is. 
Die vlermuis kan baie vinnig, 
sterk en goed vlieg, en is vir 
baie voels in die opsig voor. 

Metode : 

1. Klits die eiers goed. 

2. Meng met suiker, sout, en 
Klapper. 

3. Rol in bolletjies en bak in 
warm oond tot dit effens 
bruin word bo-op. . 

Kom, dogters, ons gaan op al
lerlei maniere vir Moeder in die 
buis help en so tegelyk ook self 
meer van huishouding leer. As 
julie daarvan hou dat ons vir 
ju!le gereeld in ,Die Boerejeug'' 
sulke reseppies en wenkies 
plaas, skryf dan vir ons, en as 
julie self wenke kan stuur i.v.m. 
buisskoonmaak, kookkuns, of 
naaldwerk, sal ons bly wees. 
Rig die briewe aan: Mej. L. 
Roos, De Klerkhuis, P.U.K., 
Potchefstroom. 

Hou ook Mei-maand se VUUR
SLAG dop vir handige lekker
goed-reseppies! 

(Volgende keer 'n paar aand· 
geregte.) 

'N WENK VIR DIE BOERE
DOGTER 

Hou altyd koerantpapier, ge
skeur in gerieflike groottes, by
derhand in die kombuis. Mens 
kry dit nodig op 101 maniere, 
bv. om groente op te sk'il (en 

· nie 'n bord vuil te maak nie), 
om vetterige kastrolle mee uit 
te vee, om oor die tafel te sit 
as ons wil koek bak, om oor 
die brood en koek in die oond 
te sit, ens. 

Allo'TW OORDE OP , WIE KAN 
S:£:?" 

1. Simon van der Stel. 

2. Catharina de Medici. 

3. Gaspard de Coligny. 
4. Die Edikt van Nantes. 
5. Lodewyk XIV. 

6. Voorschooten, Borssenburg, 
Oosterlandt, Berg China, 
Schelde, 't Wapen van Alk
maar, Zuid-Beveland. 

7. Pierre Simond. 

8. Franschboek, Paarl, Wel
lington, Stellenboscb. 
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Kandidate Wat Hand Van 
0.8. Gevat Het · 

Vyf-en-dertig kandidate van die H.N.P. wat voor die ver
kiesing vrede met die Ossewabrandwag gesluit bet, bet 
die verkiesing tegemoet gegaan met die voile ondersteuning 
van die Ossewabrandwag en sy masjinerie en nie minder 
nie as 28 van bierdie kandidate wat die steun van elke 
nasionale Afrikaner geniet bet, bet as oorwinnaar uit die 
verkiesing gekom. Vier ander kandidate bet op 'n late 
stadium mondelinge versekerings van vriendskap teenoor 
die O.B. gegee, met die gevolg dat daar aansienlike ver
warring in die kiesafdelings ontstaan bet. Hierdie kandi
date bet ook almal die paal gehaal, boewel nie aile O.B.'s 
gestem bet nie. 

Die H.N.P.-kandidate wat 
vroegtydig skriftelike of bevrc
digende mondelinge onderne
mings teenoor die Ossewabrand
wag gegee het, is die volgende 
(die stcrretjic voor hul naam 
toon aan dat hulle gewen het): 

* Mnr. J. H. Fouche, 
Rustenburg. 

* Mnr. Tom Naude, 
Pieters burg. 

* Mnr. J. H. Klopper, 
Vredefort. 

* Mnr. S. H. Eyssen, 
Heidelberg, Tv!. 

* Kol. J. Wilkens, Ventersdorp. 
* Mnr. A. Steyn, Kroonstad. 

Mnr. B. J. J. van Rensburg, 
Vasco. 

*Maj. P. W. A. Pictcrse, 
Heilbron. 

* Mnr. P. J. Hugo, Paarl. 
* Mnr. J. H. A. Abraham, 

Groblcrsdal. 
* Mnr. A. I. Ludick, 

Lichtenburg. 
* Mnr. D. C. S. Grobler, Marico. 
* Mnr. D. J. Mostert, Witbank. 

* Mnr. T. J. Frates, 
Koedoespoort. 

* Mnr. Jan Wilkens, Klerksdorp. 
* Mnr. 'IN. H. Fourie, Baberton. 

Mnr. B. J. Seyffert, Sunnyside. 
Dr. J. H. Loock, Vereniging. 

* Ds. J. F. van Schoor, 
Soutpansberg. 

Mnr. J. H. Gertzcn, Edenvale. 
* Mnr. G. P. Brits, Losberg. 
* Mnr. D. P. van Heerden, 

Pretoria-Wes. 
Mnr. J. C. McCord, 

Pretoria-Stad. 
* Prof. A. I. Malan, ?ezina. 

Dr. G. W. Eybers, 
Pretoria-Cos. 

Mnr J. C. Louw, Caledon. 
* Mnr. D. C. Uys, Bredasdorp. 
* Mnr. f>. E. Warren, 

Swellendam. 
* Kol. J. L. Dohnc, Frankfort. 
* Mnr. P. J. Olivier, Kuruman. 
* Mnr. J. H. Conradie, Cordonia. 

J. H. Basson, Boksburg. 
*Dr. N. Diederichs, 

Randfontcin. 
* W. C. du Plessis, Standerton. 
* J. E. Potgieter, Brits. 

Verwarring In 
Sommige Gevalle 

Die H.N.P.-kandidate wat ter 
elfdcr ure mondelingsc onder
nemings van vriendskap teen
oor die O.B. gegee het, maar 
wat nie aile lede van die Osse
wabrandwag in die betrokke 
kiesafdelings bevredig of bereik 
hct nic, is: 

Mnr. P. Roos, Stellenbosch. 
Mnr. S. M. Loubser, 

Malmesbury. 
Dr. A. J. Stals, Ceres. 
Dr. T. E. Dongcs,. Worcester. 

AI vier hct ingckom. 
In hierdie betrokke kiesaf

delings het baie lede van die 
O.B. die versekerings van hier
die kandidate as bevredigend 
aanvaar en gaan stem, terwyl 
andere nie daarmce tevrede was 
nic. 

A.P.-KANDIDATE 

Verder het die tien kandidate 
'Van die Afrikanerparty die volle 
steun van die Ossewabrandwag 
genict. Wat spontane geesdrif, 
vertroue, en eensgesindheid kan 
doen, is bewys deur die feit 
dat 9 van hierdie kandidate die 
oorwinning behaal het. Mnr. 
John Vorster van Brakpan wat 
ook deur die O.B. ondersteun is, 
maar nie die amptclike stcun 
van die H.N.P.-Ieiding *gcniet 
het nie, het ongclukkig met 
twce stemme uitgeval. 

PALEISVERSORGERS STAAK 

1,300 vakmanne wat die Britse paleis en die Britse 
parlementsbuis in orde bou, bet onlangs gestaak omdat 

bulle te min betaal word. Vir die versorging van die 
paleis van die Britse koning ontvang bulle minder as 

£20 per maand. Hulle is bier in aantog na die Britse 
parlementshuis om bul klagte by lede van die parle
ment te lug. (Nie so lank gelede nie bet die bediendes 
van <lie paleis ook gestaak om boer lone. Nadat bulle 

'n vakbond gevorm bet, is daar aan bulle eise voldoen). 
Blykbaar ag die Britse regering die instandhou

ding van die koning se paleis en die parlement nie 
meer werd as £20 per maand nie. 

Lig Bulle In 
Die vyande van die Ossewa

brandwag sal opnuut op hom 
toeslaan en hom probeer uitdelg 
soos bulle die afgelope jare son
der sukses probeer doen bet. 
Die Ossewabrandwag k om nou 
met mening. U lmrt J[rHg by 
ltierrlie beweging r,it d~ur ,lie 
enigste amptelike pusorgaan 
van die O.B. sterk te maalc. As 
eQ(e Ieser net een inteketll\\ll' 
werf is ons krag verdubbei om 
die vyand se verdraaiings teen 
te werk. HE>lp om daardie wan
voorstellings teen die O.B. liie 
nek in te slaan deur intekenaars 
op ons blad te wert. 

\ 

NEDERLAAG 

Vir genl. J. C. Smuts moet die nederlaag wat by ver
lede week by die stembus gely bet as 'n harde slag 
kom. Dit volg op die nederlaag wat sy ideale gely 
bet in die a.fgelope oorlog. Sy idee '\'an Britse impe
rialisme is besig om te sterf, terwyl sy geloof aan 'n 
wereldvrede, wat in die verlede egter op onreg gebou 
was, in duie gestort bet. Genl. Smuts verskyn bier 
saam met die Brit Anthony Eden by geleentheid van 
die wereldkonferensie in San Francisco kort na die 
Duitse nederlaag. 

Ons Verheug Ons . 
Dog Einddoel Is 

Nog Nie Bereik Nie 
In onderstaande verklaring oor die uitslag van die ver

kiesing vertolk die Gebiedsleier van Gebied A, genl. dr. F. D. 
du Toit van Zyl, die gevoel van O.B.-lede in die suide. 

Ons verheug ons dat Smuts 
vcrslaan is. Daarmee het 'n 
cindc gekom aan die Botha
Smuts tradisie van gedienstig
hcid aan die oorwinnaar. 

Ons is dankbaar vir 'n Afri-
kaner-oorwinning. Lank ge-

Genl. dr. Van Zyl 

noeg was ons volk in die wil
dernis. 

Van die eerste geleentheid 
wil ek dan ook gebruik maak 
om my dank uit tc spreek 
aan die O.B.-lede wat gedurpndc 
die jongste verkiesing hul plig-

te uitgcvocr het in die gees 
wat ons K.G. verlang bet. Dit 
was om samewerking te be
werkstellig. Die gevolg was 'n 
Afriltaner-oorwinning in baie 
kiesafdelings. 

:NOG NIE AL 

Moet egter nie dink dat ons 
cinddoel hiermce bcrcik is nie. 
'n Vee! groter mate van same
werking tusscn Afrikaners, af
gesien van hul politieke party
lojaliteit of taal, is nodig om 
die oorwinning te bestendig. En 
dit bly die vernaamste taak van 
die O.B. 

Daarbenewens durf die O.B. 
nic verswak in sy strewe na 'n 
Rcpubliek nie. Eers wanneer 

' die bande met die Empire heel
~ tcmal vcrbreek is sal ons te-

vrede voel dat alma! in hierdie 
land die heil van Suid-Afrika 
aileen sal soek. 

Dus lede van die Ossewa
brandwag, draer van Volkseen
heid en van die Republiek, han
de aan die p!oeg slaan om u 
taak af te handel! 

,Die O.B. '' word gedruk deur Pro 
Ecclesla-Drukkery Beperk, Stelle!lbosch, 
vir die eienaars en Ultgewer~: VOOR

SLAG (Edms.) Beperk, Groote Kerk

gebou 703, Poabua 1411, Kerl<pleln, 
Ke.apstad. 


