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Sake W3aroor Regering 
Sal Moet Besluit 

f ' - ,. • 

Die nuwe kabinet wat verlede week sy taak aanvaar 
bet, staan voor 'n moeilike taak. Hy sal die boedel van sy 
voorganger moet beredder en die beloftes wat by as 
Opposisie gemaak bet, moet nakom. Hy staan egter voor 
die. onmiddellike prolHeem dat by tans geen wetgewing deur 
die senaat geloods sal kry nie omdat die senaat nog oor
wegend Verenigde Party is. 

die mag van die nuwe regering 
om dit te verleng of 'n stil dood 
te laat sterf. 

KLEURVRAAGSTUK 

Of die regering in staat sal 
wees om die kleurvraagstuk 
waaroor die verkiesing gevoer 
is, deur wetgewing aan te pak 
val te betwyfel omdat hy nie oor 
t'lie nodige meerderheid beskik 
nie. 

t' 
Hy is dus toegewys om voor-

lopig eers sy aandag aan pro
bleme van administratiewe aard 
te gee. Later, wanneer by ook 
oor 'n meerderbeid in die senaat 
beskik kan hy meer aandag 
aan wetgewing gee. 

Hoe optimisties sommige van 
H.N.P.-A.P.-onderstcuners is 00'7 

die toekoms, blyk uit die uit
latings van sommige huis-
vrouens oor wit brood, volop 
suiker, ens. Sulke verwagtings 
is natuurlik te ver gesog. 

Daar is wel dinge wat die 
regering, ·sonder wetgewing kan 
aanpak. Hy sal die lewenskos
te, teen watter prys ook al, 
omlaag moet dwing, sodat die 
man op straat wat vandag die 
swaarste gebuk gaan, weer 
asem kan haal. 
Die pogings van die vorige re

gering om' die lewenskoste te 
verminder, bet jammerlik mis· 
luk 

IMMIGRASIE 

'n Saak wat reeds veel bepsre
king uitgelok bet, is die onbe· 
beerde Britse immigrasie na 
Suid-Afrika. Dit sal vir die 
nuwe regering noodsaaklik wees 
om bierdie eensydige immigrasie 
stop te sil en toe te sien dat 
Suid-Afrika nie net immigran
te uit Brittanje nie, maar ook 
uit die stamverwante Europese 
lande kry. 

Dan is daar die deportasie 
van Dultsers - 'n erfenis van 
die oorlogverblmde Smutsbe
wlnd, wat nou na die uitsprake 
van die hof, tot 'n punt gedryf 
is. 

Is Medisyne 
Noodsaaklik? 

Die Natuurwetenskap 
se nee! 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE JONGSTE WETEN

SKAPLIKE METODES 
Met Verbaaende Ultslae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN OEFENINGE! 

Die Bardnekldgste Kwale BWIJ' 

Dte wetenakap het nou ultgevlnd dat 
eodra •n beemette Ugg9!3.Dladeel akoon· 
gemaalt word van ay glt ot onsuJwer· 
hede, die alekte verdwyn. Deur dlt 
toepasslng van ons wetensknplike me· 
tOdea bet dlt nou •n makllke taak 

ceword. 

Dtt maak nte eaalt hoe ernstlg of ae.n· 
houdend u kwaal Ia nle - setra ad Lf 
dtt aa chronlea of ongeneesltk bestem
pel. Daar Is hoop vir u. Geen medl· 
ayne of oetentnge benodlg nle. U eal 
onder geen verpltgtlng ataan nle. Skryt 
aan oruo en verstrek volledtge beaon· 

derbede tn verband met u kwaal. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 

Posbua 1SS6 - JtAAl>STAD 

NOODREGULASIES 

Verder is daar die noodregu
lasies wat staatsamptenare ver
bied om lede van die O.B. en 
Broederbond te wees. Dit kan 
onmiddellik opgehef word. Die 
noodwetgewing verval die einde 
van hierdie jaar, en dit is in 

0.8. In Die 
Staatsdiens 

Die Minister van Binneland
se Sake, dr. T. E. Donges, bet 
in 'n persgesprek met Die Va
derland verklaar dat twee dinge 
sy aandag geniet en waarom
trent binnekort 'n besluit ge
neem sal word. Dit is die 
posisie van die Duitsers wat 
gerepatrieer word en die verbod 
wat die vorige regering op lede 
van die Ossewabrandwag en 
Broederbond in die Staatsdiens 
gepJaas bet. 

Danr is ook reeds aandag ge
gee aan die immigrasiebeleid. 

Dit neem egter nie weg dat 
aparte geriewe vir blankes en 
nie-blankes op die treine ens., 
in werking gestel kan word nie. 
Vir die aparte treindienste is 
geen wetgewing nodig nie, maar 
slegs 'n regulasie van die spoor
wegowcrheid. 

Daar kan ook toegesien word 
dat dienste soos die radiowese, 
wat gedurende die afgelope oor
log as propaganda-middel ge
bruik is, in diens van volksbe
lange aangewend word. 

REKORD
PRYS VIR 

WOL 
'n Nuwe rekord-prys vir Suid

Afrikaanse wol is verlede week 
behaal toe wol in Port Eliza
beth teen 72d. per pond verkoop 
is. Die vorige rekord was 69~d. 
per pond. 

REKORD-UiTVOER VAN 
VRUGTE. NA ENGEtAND 

•' 

Suid-Afrika. bet va.njaar 'n nuwe rekord opgestel wa.t 
die uitvoer van sagtevrugte betref. Gedurende die a.fgelope 
uitvoerseisoen is daar, saam met die laaste vrag wat verlede 
Vrydag na Brittanje verskeep is, sowat 45,000 ton sa.gte
vrugte uitgevoer, na. die Sagtevrugteraad ons verteenwoor
diger meedeel. Hiervan is meer as 38,000 ton na Brittanje 
verskeep terwyl daar sowat 35,000 ton sagtevrugte op die 
. binnelandse markte verkoop is. 

Die vrugte wat nie na Brit
tanje uitgevoer is nie is hoof
saaklik na die Verenigde State, 
Swede, die Verre Ooste en Ier-

. land verskeep. Kleiner besen
dings is ook na gebiede in Afri
ka uitgevoer. 

Behalwe die 45,000 ton wat 
uitgevoer is en die 35,000 wat 
plaaslik verkoop is is daar ook 
nog 'n ekstra 30,000 deur in
maakfabrieke opgekoop. Die ge
samentlike sagtevrugte-oes wat 

(Vervolg van kol. 5) 

gaan wees, is die samewerking 
van elke Christen-Afrikaner, 
betsy Engels- of Afrikaans
sprekend, 'n plig. Dan kan ons 
in vertroue die dringende volks
vraagstukke aanpak. 

EIE TAAK 

Eindelik, waar staan die O.B. 
Nou? 'n Verkiesingsuitslag, 
hoe gunstig dan ook, verander 
niks aan die taak en roeping 
van die O.B. nie. Vir minstens 
so lank die buidige partystelsel 
in swang bly, het die O.B. reg 
van bestaan. Solank die Repu
bliek van die willekeur van die 
stembus afbanklik is, bet die 
O.B. geen ontbindingsreg nie. 
Buitendien, sover 'n mens kan 
oordeel, bet die jongste ver
kiesing odie Afrikaner so ver ge
bring as wat langs daardie weg 
bereikbaar is. In die toekoms 
sal 'n ander weg gevolg moet 
word en dit is niks anders as 
die weg wat die. O.B. nou meer 
as ooit geroepe is om aan te dul. 

bemark is, is dus sowat 110,000 
ton. 

Die volgende is die hoeveel
heid vrugte wat aan Brittanje 
verkoop is: druwe 2,500,000 kis
sies; appe!kose 60,000 kissies; 
perskes 350,000 kissies; pere 
494,000 kissies; pruime 38,000 
kissies en appels 55,000 kiste. 

Wat die bore vir hierdie vrug
te sal ontvang, sal eers teen die 
middel van Augustus bekend 
wees. 

1\laar herorientering en ver
jonging in die lig van omstan
digbede is nodig. In die verlede 
het die O.B. sy volksgenote wat 
in vervolginsnood verkeer het, 
gehelp. Nou moet die O.B. sy 
volksgenote wat hul in rege
ringsnood bevind, alle steun ver
leen. Weer sal die Ossewa
brandwag op sy pos gevind 
word. 

Belasting 
Dalk 

Verminder 
Daar is reeds aanduidings 

dat daar 'n aansienlike belas
tingvermindering sal wees in 
die begroting wat die Minister 
van Finansies, mnr. N. C. 
Havenga, gedurende die aan
staande parlementsitting sal in
dien. Na verwagting sal daar 
'n oorskot van sowat £6,500,000 
wees. 

Verkiesingsuitslag Bet 
Niks Verander Aan 

O.B. se Roeping 
<Vervolg van bls. 1 kol. 5) 

hulle saam gekom, in 1948. Dit 
is die moedgewende en verkwik
l:ende element van die afgelope 
verkiesing en \'V onverwacte 
uitslag. Die volk wil nog en 
kan nog bymekaarstaan. Wee) 
hom wat h ierdie eenbeidstrew(· 
nog Ianger wil fnuik! As door 
nog sulke onbesonnenes is, se
kerlik nie in die range van die 
O.B. nie. 

GEHELP 

Onder die verstandige en ver
siende beleid van sy K.G. het 
die O.B. elke moontlike kans vir 
samewerking ten volle uitgebuit. 
Selfs waar die begeerde ooreen
koms eers ter elfder ure bereik 
is, het ons Volksbeweging hom 
as 'n goed gedissiplineerde korps 
in die stryd gewerp en gehelp 
om die uitslag te verseker. En 
ons bet dit graag gedoen, selfs 
waa r ons tog maar nie die par
tystelsel as sodanlg kan vertrou 
of daarvan veel verwag nie. 
Daardie kwessies bet ons links 
laat 16 en ons partybroers byge
staan. Aileen daar waar dit vir 
die O.B. heeltemal onmoontlik 
gemaak is om met behoud van 
selfrespek saam te werk, het ons 
noodgedwonge eenkant toe ge
staan. Dis· egter onnodig en on
gewens om op al hierdie punte 
weer in te gaan; daardie dinge 
le agter die rug en ons is vol
kome bereid om ten volle ons 
gewig in die skaal te gooi. Vir 
'n liggaam soos die O.B. wat in 
die bange ure van oorlog en ge
vaa.r deur dik en dun by sy ver
volgde en verdrukte volksgenote 
gestaan bet, is dit voorwaar 
maklik genoeg om sy triomfe
rende broers te ondersteun. Of 
bulle bul nou in tronke of inter
neringskampe of in regerings
kantoor en kabinet bevind, bulle 
kan op ons staatmaak as bulle 
nie self die hand van vriendskap 
in odie as slaan nie. 

O.B.-INVLOED? 

In die verbygaan verdien die 
manier waarop die eleksiestryd 
gevoer is, eervolle vermelding. 
Algemeen word erken dat dit op 
weinige uitsonderings na, op by
kans ongekende, waardige wyse 
geskied het. Sou dit o.a. aan 
O.B.-voorbeeld en invloed toe te 
skrywe wees? Het die O.B. dan 
tog ook hierdie diens aan sy 
volk bewys dat hy hom weer ge
leer het om fatsoenlik en eer
baar vergaderings te hou? Ons 
vra maar net. 

BEDENKINGE 

Hoe bevredigend die uitslag 
ook al is, sekere aspekte daar
van is en bly bedenklik. Eerste 
en vernaamste is die feit dat 
dit t~g maar 'n partyverkiesing 
en 'n party-oorwinning was. On
danks die feit dat bale EngeJs
sprekendes, ook - en miskieu 
veral - in Natal, die Afrikaner
standpunt i.v.m. die naturelle
vraagstuk begin aanvaar en ook 
openlik daarvoor uitkom, is bul
le odeur partytrou verplig gewees 
om aan die anderkan t te stem. 
Dieself<te oorweging gaan bulle 
besiel om as opposisie elke kans 
te baat te neem om die regering 
tot 'n val te bring. Dis nou een
maal die vloek van die party
stelsel, jy regeer of jy opponeer 
a l is Regeringsman en Opposi
sielid dit in beginsel miskien 
eens. Die O.B. kon geen spre
kender bevestiging van sy stand
punt gekry bet nle, 

TEEN JUEKAAR 

Die huidige stand van sake 
stel die Afrikaanssprekendes 
teenoor die Engelssprekcndes, 

'n ongesonde toestand van sake. 
Dit bring mee dat die kabinet 
uitsluitend uit eersgenoemdes 
bestaan. Maar ook vir die eer
ste kecr uit 100 persent twee
talige ministers, moct ons daar
.by voeg. 

Ernstiger is die feit dat stad 
teenoor platteland te staan ge
kom het: die platteland is die 
regering, die stad is die oppo
SISle. Kan dit goeie werk af
gee? vVaarmee geensins van 
die bekwaamheid en goeie wil 
van die kabinet afgedwing word 
nie. Die punt is dat hiermee 
al weer vir die soveelste maal 
bewys word dat party-verteen
woordiging lets anders is as 
belange-verteenwoordiging, en 
dan word nie uitsluitlik - of 
selfs in die eerste plek - stof
like belange bedoel nie. 

WAT NODIG IS 

Waar staan ons volk dus nou? 
Ons staan vir 'n baie groot en 
onverwagte mate weer byme
kaar. Dit in die eerste plek. Dis 
nou ons leiers se taak om daar
die gevonde eenheid te konsoli
deer en uit te bou. Daa.rtoe is 
dit nodig dat die Partyleiding 
sulke ,misverstande" soos bv. 
dat die O.B. nasionaal-sosialis
ties is en 'n diktatorskap begeer, 
in vervolg deur broederlike sa
mespreking en vertroue die nek 
omdraai en vermy. Daartoe is 
ook nodig dat die O.B. aile ge
voel van gekrenktheid vergeet 
en hui gewig ten voile in die 
sknal gooi. Ook t.o.v. groot
moedigheid en onselfsugtigheid 
~an ons met vrug die le1dmg 
van ons K.G. volg. Die H.N.P.
A.P.-kombinasie het alle steun 
nodig wat ons hul kan gee, nou 
meer as ooit. Ons besef dat die 
ewewigstoestand op die oomblik 
so onstewig is dat groot dinge 
vireers nie verwag kan word 
nie. Saam met ons partyvriende 
sien ons egter verlangend uit 
na die dag - mag dit spoedig 
wees - dat ons politieke ge
vangenes vrygestel word en dat 
die banvloek op Afrikaner
organisasies, insluitende die 
O.B., opgehef word. 

ENGELSSPREKENDES 

As ons volk mekaar dan weer 
gevind het, wil ons die verkies
ingsuitslag egter nie so vertolk 
dat ons nou lynreg teenoor ons 
Engelse medeburgers te staan 
gekom het nie. Wat die O.B. 
betref, het die partyverdeling 
hier 'n. kunsmatige skeidslyn 
getrek en sal hy alle maatrecls 
stcun wat daarop bereken is om 
samewerking met die Afrikaans
voelende Engelssprekendes te 
bevorder. Waarmee intussen nie 
juis 'n koalisie of samesmelting 
van partye bepleit word nie. 
Eerstens is dit geensins die O.B. 
se taak om hom met interne 
party-aangeleenthede te bemoei 
nie, en tweedens besit 'n koali
sie gewoonlik die som van die 
ondeugde van die kontrakteren
de partye en die verskll van 
hul deugde. Die Regeringsper
soneel bet as par~anne aan 
die roer gekom. Mag hulle as 
volksmanne regeer. 

RADIOBOODSKAP 

In sy radiorede het die Eerste 
Minister 'n paar treffende dinge 
gese. Dit geld vernl sy slotop
merking waarin by .daaraan her
inner dat die opperbeerskappy 
van God in ons grondwet spe
siaal erken word. ,In die uit
oefening van ons regeringsmag~ 
te wi! ons graag in ooreenstem
ming daarmee bly." As dit in
derdaad die regeringsprogram. 

(Vervolg in kol. 2) 
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VISSER EN VAN BLERK 
VVEER TERUG BY HUL 

KAMERADE 

Groot Toename In 
Pl3:asmasjinerie: 
lnvoer Bedreig 

Nadat bulle reeds byna. ses 
jaar van bul lewenslange ge
vangenisstraf uitgedien h et, 
is Julian Visser en H cndrik 
van Blerk uit die Baviaans-

poort kamp waar bulle aange
bou is, losgelaat. Saam met 
bulle is ook Robey Leibbrandt, 
Jan A. Strauss en 1\licbael 
~[. Pienaar losgelaat. Eers
genoemde bet 'n lewenslange 
vonnis uitgedien terwyl Pie
naar en Strauss elk tot drie 
jaar veroordeel was. Oor die 
loslating van Erich Holm sal 
later beslis word. 

durende 1\fei 1942 gevonnis 
terwyl Leibbrandt in 1943 ver
oordeel is. Pienaar en Strauss 
is verlede jaar in cfunie skul
dig bevind. 

Meer en meer boere, selfs \'eeboere in die binneland wat 
nie veel grond verbou nie, is be!>ig om bul boerdery te 
meganiseer. Daar word vandag ongeveer dubbehl soveel 
trekkers verkoop as voor die oorlog, volgens inligting wat 
invoerders van p laasmasjinerie aan 'n verteenwoordiger van 
Die O.B. verstrek bet. 

Die Joslating het geskied as 
gcvolg van 'n besluit van die 
regering wat verlede Saterdag 
dcur die Minister van Justisie, 
adv. C. ~· Swart, aangekondig 
is. Die verklaring lui dat daar 
na sorgvuldige oorweging besluit 
is om die politieke gevangenes 
wat deur spesiale howe veroor
deel is, los te laat. , Hierdie 
besluit is geneem ten gevolge 
van die innige begeerte van die 
regering om die volk van die 
Unie te onthef van die spanning 
van die oorlogsjare". 

Visser en Van Blerk is ge-Julian Dawid Visser 

GebrekJ 
fiendrilc Ste/anua van Bleile 

van Provinsiale 
Onderstreep Stelsel 

I 

Scdert die eindc van die oor
log is dit asof boere meer be
lang stel in moderne plaas
masjinerie en so vinnig as wat 
voorrade van oorsce af aangc
kom het, so vinnig is dit deur 
graanboere en selfs veeboere 
aangeskaf. 

Die tekort aan hande-arbeid 
bet baie met hierdie groter aan
vraag te doen. Daarby het die 
meeste boere ook vandag ge
noeg kapitaal om hierdie verbe
terings aan te bring. Dit brmg 
ook mee dat bulle in staat is om 
meer te produseer en mecr 
grond onder gesaaides te sit. 

OEVARE 

Die voorrade plaasgereedskap 
wat uit Amerika ontvang word 
bet die afgclope ses maande 
aansienlik. toegeneem. Die ~lar
shall-hulpplan vir d~e h eropbou 
van Europa hang egter soos 'n 
skadu oor die landboubedryf, 
want dit sal onmiddellik die 
staaltoevoer sowel as die voor
raa.d plaasmasjinerie so inkort 
dat die invoer feitlik tot 'n s til
stand sal kom. Aanduidings in 
hierdie verband is reeds aan in-

BETALINGSBALANS 

Danr word ook asem opgehou 
oor wnt die regering gaan doen 
in verbantl met die besnoeiing 
van die invocr u i t Amerika om 
ons hnndel!tbnlans weer in ewe
wig te kry. Invoerders meen 
dat as daar op hierdic gebied te 
drastics gcsnoci word dit die 
landboubcdryf nadelig sal tref. 
Die invoer van landboumasjine
rie uit Amcrika maak een van 
die groot items op ons invoer 
uit daardie land uit. 

Die g.-hreke van ~e reeds ui~gediende provin~iale raadstelsel waar
mee die Unie OI)gesaal slt, is opnuut die afgelo,pe week na vore gehring 
deur die Kaal)laJidse Adr .. inistrateur, mnr. J. G. Carinus, toe hy sy begro
ting~rede gelewer het \ en aangetoon het dat die inwoners van 
Kaapland swaardet· h elas word as die res van die land bloot omdat bulle 
deur kunsmatige gt·eni'ie van -die r es van die volk geskei is. 

voerders gegee. Om aan Brit- DANS VIR PLESIER 
tanje te dink as 'n moontlike 
ander bron om vanaf in te voer, 
hou nie veel in nie. Die Britse ~faar vir p'erseonlike frisheid 
produkte is minder gewild in .. 

Mnr. Carious het vcrklaar dat 
'n getroude man in Kaapland 
met 'n vrou en twee kinders 
wat die eienaar is van 'n huis 
en motor, baie swaardcr bclas 
word as sy landgenote In die 
ander provinsies wat oor net so
vecl middele beskik. In Kaap
land betaal bO 'n persoon 
£26 8s. 6d. bt>lasting teenoor 
£19 l6s. 8d. in Tramwaal, £19 8s. 
in die Vrystaat en £18 in Natal. 

die gebreke van bierdie stelsel 
- 'n produk van Unifikasie wat 
bcdoel was om die provinsies 
tevrede te stel - aan te toon. 
Hy kon nog daaraan toegevoeg 
het dat die stelsel ook lei tot 
verbrokkeling en verdeling van 
beheer wat per slot van sake die 
landsadministrasie verlam en 
die volkswelvaart bedreig. 

bulle inbreuk kan maak op die 
magte van die Provlnslale Raad, 
selfs ten kostc van die naslonale 
ontwikkeling. As voorbeeld het 
by genoem die vcrwcrping van 
die voorstel van die regerlng dat 
'n kommissie ondersoek moet 
instel na die finansiC!e verhou
ding tussen plaaslike owerhede 
en die sentrale rcgering. Die 
plaaslike owerhede is vandag na 
16 jaar se ondcrhandelings nog 
niks nader aan die oplossing 
van die probleem as wat bulle 
destyds was nle, het mnr. Ro
binson verklaar. 

Suid-Afrika en pas beslis nie by 
Suid-Afrikaanse toestandc nie. en betou:erende welriekendMid 

Mnr. Carinus het vcrklaar: 
,Die onregverdlgheid hiervu 
word vermeerder deur d ie telt 
dat in al die amler provinsies 
vryo onderwys tot mntriek al 'n 
hele aantal jare van krng is en 
dat ons dit eers teen Oktober 
kan invo~>r en dit teen 'n ann
sienlike 1inansiiile ri~>iko. Ver
der onh·ang die kinder '! in 
Transvaal ook nor vry boeke.'' 

VERBROKKELEND 

Maar die Administrateur kon 
nog baie verder gegaan het om 

Voerbank Vir 
Droogtes 

Ten cinde die boere van die 
Unie in tye van droogte te help 
om hul vee te behou, Is plannc 
vir die stigting van 'n vocrbank 
deur die Nasionale Wolkwekers
vereniging aan 'n rcgcrlngsko· 
mitee voorgeH\. 

Reeds vcrlede jaar bet daar 
al stemme in die Kaaplandse 
provinsiale raad opgegaan teen 
idle gebreke in die stelsel, en het 
lede openlik gepleit vir die af
tskaffing daarvan. 

Tegclyk met die Administra
tcur van Kaapland se begro
tingsrede, het daar ook stemme 
op die kongres van die Instituut 
van Stadsklerke, wat verlede 
week in Oos-Londen vergader 
het, opgegaan teen die stelsel. 

NUWE DEPARTEliENT 

Mnr. A. E. P. Robinson, L.V. 
vir Langlaagte, het beswaar ge
maak teen die stelsel en aan 
die hand gedoen dat 'n Departe
ment van Plaaslike Owerhede 
in die lewe geroep word om al 
hierdie funksies te bebeer. 

Die provinsiale owerheid bet 
tans slegs 'n rubberstempel ge
word op die werk van die Ad
ministrateurs, het hy gese. Som
migc Administrateurs meen dat 

VELERLEI BELASTINGS 

,Die tyd het aangebreek om 
ondersock in te stel na die 
moontlikheid om 'n sentrale be
lastingbeffende owerheid en 'n 
p 1 a a s li k e belastlngheffende 
owerheid in die lewe te roep in 
plaas van die huidige driehoeki
ge bclastingstelsel." Spr. bet 
ook gese dat dit dlkwels gebeur 
dat sodra die sentralc owerbeid 
belastingtoegewings maak, die 
plaaslike owerbeid dadelik nuwe 
belastinrs bef. 

Vertoon Film In 
Vliegtuig 

Vir die eerste keer in die ge
skiedenis van die Suid-Afrikaan
se lugvaart is daar verlede week 
'n rolprent vertoon op een van 
die Skymasters, Tafelberg, ter
wyl die vliegtuig 250 my! per 
uur deur die lug gesnel het. Die 
vertoning het sowat driekwartier 
geduur. 

Dit is waarskynlik die ccrstc 
geslaagde vertoning in die we
r eid van 'n klankprent in 'n 
vliegtuig. 

Dis 'n 

0.8. Se Slag 
Le Voor 

SEMENT
STEENMAAiillASJIEN 

Bcspaar tyd en geld deur die 
presiese hoeveelheid stene tc 
maak waar U HULLE NODIG 

Die parlementere verkie- HET. Vier arbeiders kan 4,000 

VI 
sing is agter die rug. Nou le welgevormde en volkome reg

Volgens die plan van die Wol- w; I Net ; e die Ossewabrandwag se s lag boekige Stene per dag maak. 
kwekers sal 'n boer teen beta- op 8 Augustus voor. Die Omdat bulle makliker is om mee 
ling van 'n prcmic, 'n polis vir parlementere oorwinning kan te messel en om te pleister, be-
500 kk · 1· k •t Asof hy die genot van om in spaar .,KLEINE WONDER" sa e mte tes an ut ncem. nie duursaam wees nie, soos 
'"' 1 d tot 'n 'n vliegtuig te ry te laat ontdek bale arbeid en vervoer. Prys 
n anneer sy P aas an die geskiedenis dan ook telke-
droogtc-geteisterde gebicd vcr- hct, bet die 97-jarige John Dod- £20 v.o.s. Hopefield. Onderstel 
klaar word, sui hy die miclics son van Nu-Suid-Wallis in die male bewys bet - tensy ons £10 ekstra maar enige stewige 
teen die beersende prysc kan afgelope jaar meer as 4,000 myl l volk sy krag in eenbeid l ind. • d H B u H 
koop. Vir die doc! sal die vocr~ per vliegtuig afgele. Sy kin- • • R 
bank miclics koop, maar die ders verklaar dat bulle hom ,nie Verseker daarille eenbeid 
staat sal verantwoordelik wccs op die grond kan bou nie." - ' deur die fondse van die 
vir die berging daarvan. 1 <Sapa Reuter). I Volksbeweglng sterk te maak! 

is die antwoord 

KWV 
-reukwater 

EN 

-laventel 
PROOUKTE VAN SUID-AFRIKA 

'
Enitste Suid·A(rikoonse Oistrlb-rden : 
H. }. NIEHAUS (EOMS.) BEPERK 

Poabus 2108, Kupstad. 
Posbus 1883, joh•nnesbur,. 

--·~------------------~~~ 

stcllasie sal vir die doel geskik 
wecs. Handclsnavrae sal ver
welkom word. 

Handelsnavrae word verwelkom 
Voortrekkerstraat, Hopefield. 
Posbus 18. Telegramme ,BUBR• 

(2) 

' 
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Vir ncgc jaar lank bet die nasionale Afrikanerdom gc
smag om ann bewind te kom. Ons eerste oogmcrk was in 
verband met die dwnse oorlog wat op ons afged\\-'ing is deur 
'n klickbcwind wat agter die rug om van ons groot nasionale 
Ieier, wyle gcnl. Hertzog, saamgeknoei is. Daardie kllek
bewind wa'4 ni~ verteenwoordigend van Suid-Afrikaanse 
nasionalisme nit', maar bet sy krag geput uit die emosionele 
drywery van mense wie se harte buite Suid-Afrika verankerd 
was. Sedertdien was ons hele staatsmasjinerie ingestel op 
daardie bultelandse lojaliteit, met die gevolg dat duisende 
EngelssJlrekendes en selfs pasaangekome Britse hruni,;rante 
in die jong'lte tyd al begin walg bet van die onnaslonale 
praktyke \-an die bewind. Selfs nie-blankes bet uiteindelik 
dermatc teruggcdcins van bierdie buitelands·ingestelde 
beleid dat bulle ten spyte van die kwaadwillige rassepropa· 
ganda tydcns die vcrkiesing bul gewig by die nasionaal· 
gesinde pnrtye ingcwerp bet, soos blyk uit die volgende 
opmcrking van 'n nie-blanke voor een van die plekke waar 
die vcrkiesingsuitslae aangekondig is: ,.Of dit 'n O.B., 'n 
Afriknnerparty of 'n H.N.P. is wat inkom, m.aak nie saak 
nie, solank as bierdie regering net uitval wat al ons kos vir 
die mcnse anderkant die see weggee." 

In die !>in was die verkiesingsoominning dos meer as 
'n Afrikaneroon\inning. Dit beteken dat almal wat Sold
Afrika as hul tuiste aanvaar bet, 'n verandering in belang 
\an die gedagte van Suid-Afrika eerste teweeg gehelp bring 
bet. Nasionale Suid-Afrika bet dus 'n mylpaal bereik 
waarna nege jaar lank uitgcsien is ook deur die Ossewa
brandwag. 

Dit is dus met 'n groot mate van verligting dat die 
Ossewabrandwag twee partye aan bewind sien wie se 
nasionalisme 'n waarborg is vir die land dat alles moontllk 
gedoen sal word om die belange ,·an ons land en volk te 
bevorder. Daardie vertroue bet ons in die buidige bewind, 
en daarom voel ons dat daardie deel van ons strewe wat 
gerig was op die omverwerping van die vorige, kwaadwillige 
bewind, tans bercik is. Waar ons dan ook besef dat die nuwe 
regering 'n uiterR moellike taak bet om te verrig en in bale 
opsigte nie alles sal kan ultvoer wat byseH begeer om te 
doen nie, sal nn 0.8.-kant n1ks gedoen word om die taak 
nog moeiliker te maak nie. Dit is in belang van ons ,·olk 
dat onder die huidige !.telsel \'Crkry rqoet word wat moont
lik is. Ons sal dan ook poog om, soos die K.G. reeds aan
gekondig bet, ons te bCJ)alll by positiewe en opbouende 
kritiek. 

1\laar die O.B. bet ook nog 'n EIE taak om uit te ,·ocr. 

Ons Taak 
Tydcns die oorlog en die jare daarna bet daar in 

Afrikancrgelcdere 'n onverkwiklike stryd geheers en dit kan 
moontlik tot 'n groot hoogte aan 'n vcrkeerde vcrtolking van 
die oogmcrke van die Ossewabrandwag gewyt word. Vir 'n 
paar geslagta lank was ons volk gewoon aan die Britse 
parlcmcntcre stclscl wat berus op die grondslag van mede
dinging tus'ten georganiseerde groepe of sogenaamde partye. 
Die stelsel nrg 'n wedywering tussen die verskillende groepe 
om die staatsbewind, en .tensy 'n groep of party die wedioop 
wen, is hy totaal nn die staatsbestuur uitgeslult. Hy \'er
keer dan in die ,.politieke woestyn" waar by hoog~tens 'n 
roepende ~ttcm is. Dit is <!us beeltemal te begrype dat in 
bierdie atmosfcer van mededinging en uitsluiting die Ossewa
brandwag dour nasionaalgcsinde partye beskou kon geword 
bet as ook 'n mededinger om die staatsbe\\ind, maar 'n 
mededinger wat sy eie pad wou loop. In die lig is by dan 
beveg soos cnige ander party bcveg word onder die reels van 
die politickc wedstryd. Dit is dan ook daarom dat ons nou 
uitlatings vernccm van sekere kant dat die Ossewabrandwa$' 
beboort te ontbind en sy lede by die een of ander van die 
twce nasionalc partye moet aansluit. As blote omverwer
ping van die vorige regering die ideaal van die Ossewa
brandwag was, dan is daar beslis beelwat vir bierdie gedagte 
te sc. Dan bet ons mos ons doel as volk bereik en dan 
sou die O.B. 'n blote verbrokkelingselement wees op 'n 
tydstip wanneer verenigde kragte boogs noodsaaklik is. 

SMIESNOERING 

Maar nou was <lit nle <lie enigste nie en nog mlnder die 
boogste ideaal van die OKsewabrandwag. In sover die strcwe 
van bewindsverandering verwesenlik is, gee die Beweging 
tans sy steun nan die huidige saamgestelde bewind. Maar 
die Ossewabrandwag, &'4 sprult van die Ossewatrek van 1988, 
het nog altyd sy grootste tank gesien in die samesnoering 
, .an ons , ·olk bo en buite die partypolitieke terrein binne 
'n nye Republiek. Trouens, on~ glo ,.as dat jy die volk 
nooit kan nrsamel binne die parlementere stelsel nie omdat 
die stelsel m~n·oudlge party,·onning juis vereis - daar 
MOET wees min.,tens 'n regerende en 'n opponerende party. 

(vervolg in volgende kolom) 

In sy kanseliersrede by geleentheid no 'n gradepleg
tigheid van die Univendteit nn Cambridge \·erlede Donder
dag bet gent. I. C. Smuts hom uitgelaat oor die huidige 
wereldtoestand en dlnge gese wat sekere koosekwensles 
meebring. Hy bet ,·erwys na. die ideologiese splitsing van 
die wereld en die bedreiging ult die Ooste: 

,.bns besef nie dat ons inder· 
dnad deur een van die &TOOt 
sekuU!re revolusies van die ge
skiedenis gaan nle en dat die
per magte nan die werk is wat 
- oorlog ·of gecn oorlog nle -
ons wercld heeltcmal omvorm:• 
In di6 verband hct genl. Smuts 
bcklemtoon hoe die kommu· 
nismc met 'n nuwc tcgniek van 
vrcedsame verowcring hom 
steeds "crdcr wcswaarts uit· 
stoot oor Europa. ,,Deur die 
nuwe uitkyk en IIY nuwe teg
niek kan wilrt'ldmar t'n w~reld· 
oorbeeralng 110nder oorloc- be· 
reik word. Dit i1 die werklike 
re,·aar." 

(vervotg van vorigc kolom) 

Maar ook ten opsigte van 
hicrdle ldcnat Is die Ossewa
brandwag se bedoclings weens 
die hcerscnde atmos!ecr, Yer
kccrd vcrtolk, en vandaar die 
vyandskap teen die Beweging. 
Daar Is btykbaar gevocl dat die 
Osscwabrandwaa- by die afskaf
fing van die parlemcntere stet
stet, wal by as noodsaaklik ag 
vir die verenlging van ons volk, 
eksktuslt•f te werk wll gaan aoos 
die praktyk blnnc die huidigc 
stelsel Is, dlt wit s~ dat by net 
met ay grocpie votgelinge die 
land wit rca-ccr en aile ander 
volksmanne na die wocstyn wll 
jaag. Die blote feit dat diE 
o .. ewabrandwar nog steeds 
gewllllg was om sy ge" ig acter 
die cen of ander politieke party 
In te werp in die atryd - sowel 
l-'OOR all IliA 194\ - 11onder 
dat by ,·lr bom~~elf po11isieli op
geels bet, beboort genoegsame 
bewya te 1\'ees dat by in same· 
werking rpet aile nal!ionaal· 
geainde Afrikaner~~ ook 
Engeh•sprekendes 110011 die K.G. 
dii reeds in Januarie 19U te 
Parya beldemtoon bt't - wou 
opt~. Wat cUe O.B. M>ooc b 
'n volksrecering; en geen rere· 
ring kan l'Olkll wt'H as by 
ander bekwame en lojale bur
ger~~ uitalult ole. 

HOOGSTE TAAK 

VERDRUKTES 

Die krag van hierdie vt-row(•· 
ring berus op die berOt'p wat 
cUt doen op cUe , ·erdruktt's, dit•· 
gene wat nie bet nie, bet genl 
~uts vervolg. Dit i" 'n vom1 
van ontvlugting , ·an men!olikt• 
wanhoop en e llende, en in 'u 
tyd van fr1ll>tra!>ie ~ooo .. ons tan 
belewe, trek dit ook die gtle••r· 
des wat in kritiek Nt fouh·in· 
dery 'n uiting , ·ir hul intdlt•k· 
tuele onte neden .. id v·ind. 

,In hierdie uur van awak· 
heid het daarom 'n dodelikc 
gevaar vir die \\'cste verrys, 
waarskynlik so ernstig soos 
oorlog self, en bierdlu r••vauJ 
is vermon in die nantrt•klikt 
voorkoms l'an 'n nuwe bood· 
simp aan die men"-" 

NIE MET OORLOG 

Wat genl. Smut bie-r uken 
is dnt ons 'n prosel't ,·un wt-reld· 
oorbeersing nan11kou wut nie 
met 'n oortog ge'ltuit kun word 
nie, omdat oorlog ~>teed,. grote• 
ellende nnlnat en du11 die nnrd~ 
net vrugbaardcr mw1k vir die 
ontwikkeling van die kommu· 
ni.,me. 

En a., dit dan so i"t, waar
mee moet die gevuur uit dir 
Ootote bcng word? l\let di( 
parlement~re demokra,ie wal 
in elke Europeo,e land , ·oor 
die oorlog en ,·andng in Oo ... 
Europa all !ttella!tie gebruik 
word ,·ir kommuni~>tiC"<' magt;
anm·aarding! Kan dit ge
lituit word met die \ ·erouder
de knpitali~otiese ekonomie wat 
juis cUe betoitl011es &kep lr.lt 
in wanboop bui ellende pro· 
beer onh·lug deur bulle te 
werp in die arms van die 
kommuni&me? Albei din&'e vir 
die bandhawing waarvan dir 
oorlog gevoer was. 

NUWE IDEOLOGIE 

GenL Smuts bet in hierdlo 
blootlegging van die kommu· 
ni~>tiese organisme die nood· 
saaklikbeid sterker n11 ooit 
bek.lemtoon van 'n nuwe Ideo· 
Iogie in die plek ,·an die ult
gediende idees wat relei bet 
tot die ,agteruitganr en fru,. 
trasie" wanrin die \\'e!lterse 
wereld hom \'andag bevlnd. 
Ten slotte bet genl. Smuts 

In sy toespraak verwys na ale 
,supermoondheid" wat ngter dia 

-• propngcring en uitbreiding van 
die J(ommunisme sit, wie se 
vyfde kolonncs die hele \'>·creld 
oorspnn. 

,.\Vat in Oos-Europa gcbcur, 
Is 'n m•gasic van alles waar
voor in die oorlog gcv<'g 1s; 
Sowjct-Rusland het die pick 
van Nazi-Duitsland genecm." 

O.B. WAS REG 

Jlierml.'e b l.'t genl. Smuts ook 
erken dat die o .. sewabrandwug' 
..e optrede t~·drns die oorlog 
korrl'k Wll!>. Die dinge \\aar\oor 
ltf'\·rg is, is juis deur die ultslag 
\an die oorlog uitgewl,. omdat 
ent'r.,yds anti· kommunlstie~ 
Ouit.,lnnd uitgrlr,wr is nan d•ie 
,.,uper-moondht'id" \an die 
bol .. j(•wiste, sodat hit•rtlh• moond
beid ,·andag nog dlt• Duitst• 
hoor ... tad in "Y h:mdpalm bou, t•n 
ander!(\'d!i omdat die Xasion:w.l
•O.,iali<,ntf' \nn Hulthlan!l n11t 
jui., die Dnih;e idt~ologit•N'\ ant
woord op dil' kommunisme was, 
in 'n onht•lllg,• bondgcnoot~>kap 

met die bolsjewisme ultgedetg 
moe'! word. 

Europa ~-oit ,.,lndag a., gevolg 
vnn dlr oorloa- "ondrr dit• ~otaat
kundigl.' bohvt•rl< J)uit,.land en 
;ontlr r 'n idt•ologit•-.e nntwoord 
op tlio kommunismt>. Vnndnnr 
Jio oor~<auk ,·an g"l'n1. Smut" se 
vrt'es vir d it• .,~-oti llc verowering" 
,·an :t:uroJm. 

Politieke 
Opvoeding 
Vir Tsjegge 

Ten cinde die volk van 
Tsjcggo-Slowakye op te voed in 
die Kommunistlese !ecrstcllings 
word danr tans onder stnats
h~lding 'n .,Bond van Vriend· 
skap" tusscn Tsjeggo-Slowakyc 
en Rusland In die lewe gerocp 
bcrlg Sapa-Rcuter. Die bond sal 
hom hoofsanklik toelc op poli
tieke ondcrrig vir volwassenes. 
Die bond bet reeds sy bcslng 
gekry tyden:; 'n kongres waar 
-aowat 1,000 afgcvaardlgdcs aan
wesig was. 

Hierdie Bond geniE:t die steun 
en goedkeuring van die kom· 
munL<~ticsc minister van onder· 
wys, dr. Nejedly. Hy bet ook 
die kongrcs bygewoon. 

Die O.B. slen In hlerdic idcaal 
nog steeds sy hoogste taak, en 
waar bale mlsverstand nou uit 
die wcg gcrulm Is deur die 
getukklge felt van 'n naslonale 
bcwind, kan hlerdle ldooal vee! 
mecr opbouend, t'n ln11luitend 
ook van diegcne in ander grocpe 
ot partye, bcplcit word. Die 
subes ,.... die O.B.·Ideale bang 
juis J'I'OOUikH af van die een· 
11temmigbeid btnne die l ·olk oor 
die vennsenllkinc \'1lll claardie 
idee! e. 

Daa rom eat en moct die Ossc
wabrandwai' voorttnan met sy 
kocra, maar by dOt'n dit in cUe 
gees van NY· hlt"aal · van same
Nnoerlnr, en dnnrom dus nie 
TEEN cnlgo ander party of 
groep wat dlt welmeen met ons 
landabt>Htuur nit-. Intussen sal 
pY sy s teun gee aan die parle
ment6ro grocp met wie hy oor 
die &"root volksakc saamstem. 
En on11 kan dlt doen omdat ons 
weet dlt~ tyd ~~al aanbreek wan
neer aile Afrikane-r~~, ook die
cenf! tanH aan bewind, die nood· 
114aklikbf'id Hal ~~ , ·an staat· 
kundlre bervorming indien iet11 
blywendH vir die toekoms gebou 
moet word. Want ook die bui
dlge re~ring sal mettertyd 
proefondervindelik bewuli word 
v·an die gebreke en beperkinge 
van die Brit~~e stel!lel waarbinne 
bulle nou 'n volklltaak moet 

RYKSI<ONFERENSIE AS 
IMPERIALE BAND 

verric. ~ 
• 

Dit was besonder op\1lllend 
hoe al cUe Brit~ koerante in die 
eerate ope;tuiwinr11 , ·an bh.terie 
oor die uitslag van die verkie· 
sing aangedrlng bet op 'n Ryks· 
konferensie van eerste minister~~. 
So 'n konfcrenslc is dan ook ln
derdaad deur die Londense re· 
gering beta, maar dit was so 
oorhaaatlg gedocn dat 'n hele 
pnar dominiale premiers die uit
nodiging nie kon aanneem nie. 
Dit moes van begin af dan ook 
duidelik gewees het dat die nu
we Eerstc Minister van die Unie 
ook tog nie so onmiddellik na 
sy bewindsaanvaardlng na die 
buiteland kon vcrtrek nie. 

Hlerdie baasti&'e toevlug nn 'n 
Imperiale konferemie a" 'n 
maatrecl teen wat vertolk is a11 

'n verbrokkelinr ,·un die Bribe 
Ryk, beboort , ·ir elke Afrikaner 
'n vingerwyliing te wees. Daar 
is met'r "laan·,tt'r~> onder die 
droo blare van Brit!OC .,,·rybeid" 
as wat dit' gewone man dink, 
en dit ill dingr wunnoor ook die 
nuwe rererlng wakker w moet 
loop. 

Dr. Malan sc aanduiding in sy 
rndioredc dnt by mcer heil sien 
in afsonderllkc kontnkte tussen 
lede van dil' Stntcbond as in ge
.sruncntllkc konferensics, mag 
nou wei op nndcr bewccgredes 
gegrond wccs, soos blyk uit sy 
verwysing na Indfll, maar dit is 
ook 'n velligcr standpunt ,·an· 
uit die oogpunt van selfstandig
heid bcskou. 
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DIE O.B.-LEIERS 

Genie. M. Michau: 
Vroueleidster Van 

Oos-l{a:apland 
Generale 1\ln.x Michau van Cradock, hoofvrou van die 

Ossewabrandwag in Oos-Kaapland, is een van die bekwaam
ste organiseerders in Cradoek. 

Genie. Michau is lid van die ker vir beste blomme ses jaar 
Grootraad van die Ossewabrand- agtermekaar gewen, sodat dit 
wag, presidente van die V.L.V. nou haar eiendom geword het. 
en van die Landbougenootskap. Altesaa~;r. was die t.nlu•r reeds 
Verder dien sy op verskillende agt keer in haar bes1c Sy hou 
komitees waaronder die Rock- ook die beker vir die hoogstc 
Iands-skoolkomitee vir meisies, aantat punte vir •iiereproduirte. 
die tehuis vir oues, die huisko
mitee van die Kraaminrigting, 
die komitee van die Cradockse 
en Distrikskraaminrigting, en 
ook op die bestuur van die 
A.C.V.V. 

Op die landboutentoonstel
lings onderskei sy haar van jaar 
tot jaar. Sy het reeds verskeie 
wisseltrofie verower en die be-

f
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 
'····~·····c ....••••• 

Dank Vir 
Oorwinning 

Genie. Max Michau. 

Dit is 'n ware genot om mev. 
Michau se blomtuin in die sc
mermaandf te besoek. Sr is 'n 
baas roos- en dahliakweker. 

Met a! hierdie baie openbare 
funksjes wat sy vcrvul, is genie. 
Michau 'n ywerige offisiere van 
die Ossewabrandwag op wie die 
O.B. in Oos-Kaapland staat
maak. 

VERJAARDAG 
8 Augustus kondig hierdie 

jaar die Ossewabrandwag se 
tiende verjaardag aan. Laat 
O.B.-dag daardie verjaardag
viering waardig wees. Begin 
nou werk daarvoor! 

,Robotl-Brein' 
Om Plekke 
Te Bespreek 
'n Robot-brein sal binne 'n 

paar oomblikke reisigers wat 
plekke op treine en vliegtuie 
wil bespreek in kennis stel of 
daar nog plek vir bulle is, wan
ne,er ' n nuwe toestel wat in 
Amerika. u itgevind is, in wer
king gestel word. Dit staan be
kend as ,Intelex". 

Die Robot het 'n meganiese 
brein en werk op dicselfde be
ginsel as 'n outomatiese tele
foon. Die besprekingsklerk 
teletik die aansoek om plekbe-· 
spreking na die kantoor deur 
en binne enkele O<"mblikke be
vestig die robot-brein of daar 
plek is of stel alternatiewe da
tums voor, berig Sapa-Reuter. 

lndierwet Sal 
Herroep 
Word 

Die herroeping van die wet 
wat d ie Indiiirs verteenwoordi
ging in die volksraad en in die 
Natalse Provinsiale Raad gee, 
is deur dr. T. E. Donges, Minis
ter van Binnelandse Sake, in die 
vooruitsig gestel. 

Die eerste dee! van die wet 
wat reeds in 1946 aangeneem is, 
sal nie herroep word nie. Dit 
het betrekking op die eiendom
me wat Indii:irs mag aankoop. 
Die tweede dee! van die wet 
wat verteenwoordiging in die 
parlement aan die Indiers gee, 
sal egter herroep word, aldus die 
aankondiging. • 

Die Engelse pers bet dadelik 
na hierdie aankondiging woes 
te velde getrek teen so 'n voor
ncme. Beskuldigings van dikta
toriale optrede is die nuwe 
regering teen die hoof geslinger. 
Maar Enge!ssprekendes self ver
welkom die stap in privaat ge
sprekke. 

1\lnr. C. F. J. van Rensburg, 
Amalia, skryf: My dank aan 
die K.G., dr. Hans van Rens
burg, en my O.B.-offisiere en 
lede vir die samewerking met 
die H.N.P. en die A.P. sodat 
die volk hierdie oorwinning kon 
behaal het; maar die groot eer 
en dank kom God toe deur wie 
se genade die dinge bereik is 
Die Here het sy hand uitgesteek 
en ons volk soos Israel uitge
lei uit die smarte waarin ons 
was. Netso h~J.rd as wat Farao 
oor Israel was, was genl. J. C. 
Smuts ook waar hy ons Afrika
ners in kampe en polisieselle 
gegooi het sonder aanklag of 
verhoor, maar nou het die Here 
afgesny die kop en stert, soos 
Jesaja 9 skrywe oor die leiers 
van die volk. Maar daar le nog 
'n verkiesing voor; laat elke 
Afrikaner sy oe opslaan na die 
Heme! en die aarde hier onder 
aanskou, dan sal ons die Magon 
die nek kan inslaan. 

LOJALE HART UIT 
CHAMBERLAIN.-OES 

K orrespondensie: 

Nie Lid van 0.8. 

Van verskeie kante is 1:11 
ons navraag gedoen of dr. P. J. 
Badenhorst van die Paarl, 'n lid 
van die Ossewabrandwag is. 
Die hoofkwartier deel ons mee 
dat sover vasgestel kan word, 
hy geen ingeskrewe lid is nie. 

Dankbaar Oor 
Loslating 

Die redaksie bet die volgen
de telegram uit Kaapstad ont
vang met die versoek om dit 
te publiseer: 

Van .,Oom Gandhi", Koffie
fontein- Doringdraad: Dank 
aan Minister Swart, owerheid 
en volkseenheid vir loslating ons 
politieke broers in Vryheidstryd 
teen vreemde bewind. Vryheids
wense en kameraadskap aan los
gelatenes en dank aan dr. Van 
Rensburg vir sy morele beywe
ring hierdie gebeurtenis. 

In wat beskou kan word as 'n 
wenk vir grootmoedige behan
d eling van Duitsland, bet genl. 
Smuts in sy kanseliersrede in 
Cambridge verlede week ver
wys na sy eie posisie binne .die 
Britse Ryk. Hy bet gese dat by 
teen Engeland geveg bet in die 
Vrybeidsoorlog, maar dat die 
vredesdaad wat op daardie oor
log gevolg bet 'n , boogtepunt 
van staatsmanswysbeid" was. 

,,Laat daardie voorbeeld en 
sy betekenis nie oor die hoof 
gesien word in die groter 
vredesdebat wat nou op hande 
is nie. So skyn 'n goeie daad 
in 'n slegtEl wereld. My blote 
aanwesigheid bier vandag ge
tuig vir daardie groot daad 
van staatkundige wysbeid." 

BEKEER 

Hiermee bet genl. Smuts vir 
die soveelste keer erken dat hy 
tot Britse imperialisme bekeer 
is deur die skenking van self
bestuur aan die verowerde Re
publieke - 'n stuk diplomasie 
wat die veroweraar van die Re
publieke, Joseph Chamberlain, 
'n enkele jaar mi die Vrede van 
Vereeniging as volg gemotiveer 
het: 

,,'n Vennootskap met die 
groeiende kolonies, sonder wie 

se sterke regterhande en lojale 
harte die Ryk nie kan bebou 
word nie." 

DEURSTREEP 

Ons bet gcen beswaar dat 
genl. Smuts hierdie set 'n ,hoog
tepunt van staatsmanswysheid" 
noem nie - wat dit inderdaad 
vanuit Brittanje se oogpunt be
skou, was. Maar as dit op re
kening van Britse grootmoedig
heid teeno<ir 'n verslane vyand 
gebring moet word, dan word 
dit op die balansstaat beslis uit
gewis deur Neurcmberg en wat 
vandag nog daarmee saamsleep; 
en indien dit as 'n selflose 
skenking van vrybeid aanvaar 
moet word, word dit weerle deur 
die volgende woor.de van 
Churchill minder as 'n jaar ge
lede: ,Ons moet ons beywer vir 
die vereniging en samesnoering 
van die Empire waarsonder die 
veiligbeid van hierdie EILAND 
nie kan stand hou nie, nog sy 
voorspoed terugkcer.'' 

Die aanwesigheid van genl. 
Smuts in Cambridge spreek van 
die oorwinning van Chamber
lain en Churchill se oogmerke: 
verstewiging van die Britse Ryk 
ten bate van die eiland Enge
land. 

NOODHULP VIR DUITSLAND 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE 
(D.A.H.A.) 

Ondersteun ons Taak om die Ontsettende Nood 
in Duitsland te Lenig. 

ONS BENODIG DRINGEND: 
e Fondse vir die aankoop van voedsel, klerasie en 

medisyne. 
e Klerasie en skoene, nuut of gebruik, maar skoon 

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

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAASLIKE NOODLENIGINGSKOMITTEE 

VIR DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 164, Hoopstraat l05B, 
PRETORIA. KAAPSTAD. 

• VOEDSELWABE ALLEEN AAN D.A.B.A., PRETORIA. • 

TWEE BEREKENINGS .. 
Albei Korrek! 

£z+£z+£z is maar net £6 (plus 'n bietjie rente), 
as u u maandelikse spaargeld in 'n gewone spaar-
middel bele. · 

Dieselfde £z+£z+£z kan egte.r v.ir u boedel 'n 
gewaarborgde baat van 'n paar honderd pond beteken 
. • . • • as u dit in Lewensassuransie bele I 

e Koop vir uself en u gesin daardie ekstra 
baat aan, deur-

'n SANLAM·Polis 

- TAKKE OWARSOEUR OlE UN IE

HOOFKANTOOR: WAALSTRAAT 28. KAAPSTAD 

9725-3 

BPK. 
Bied u u Huishoudelike Benodigdhede teen die 

Laagste Pryse aan. 

MAKLIKE VOORW AARDES WORD GEREEL 
Besoek ons te: 

JOHANNESBURG Pleinstraat 40 

PRETORIA - H /v · Andries- en Pretoriusstrate 

KAAPSTAD - - - - - - Pleinstraat 4'7/49 

BLOEMFONTEIN 

KROONSTAD -
~ 

VEREENIGING 

POTCHEFSTROOM 

FICKSBURG - -

- St. Andrewstraat 123 

- - Cross-straat 4.2 

- lUarklaan 1'7C 

- Kerkstraat 108 

- - - 1\'larkplein 

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

Excelsior Meubels Beperk, 
Posbus 66'70, Johannesburg 
Stuur Gratis Katalogus 

Naam ....... .... .................. . 
Adres .... ................... ...... . 

OB 

.. 
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TAJUEP VDl QEKLASSIFISEEBDE ADVEBTENSIE8: 

U ulaboadeUke Keanlagewlnp: 
(Verlowtng, buwelllt, geboorte, aterfgev .. , lD memoriam, gelultwenalnc, 
eoa.) 1cl per woord; mlotmum 3/- per plaalog. Voorultbetaalbaar. Vlr 
berballoga 25 pst. afalag. 

Laertrek Gebied F 
IIAndelaadvertenalea: 

Eerate plaslog, 2d. per woord. VIr berballoga 25 pat. atslag. 

Intekengeld op ,.Die O.B .'' ( verakyn week lika): 10/- per jaar ot 151- per 
4 maande. Vooruitbetoolbaar. Stuur advertenalegeld eo be1t elllnga na Poabua 
~. Stenenboacb, en lntekengeld na P oebus 1411, Kaapatad. 

GEBOORTE 

R ADI.OFF. - Aan Stlenle eo Leon 
'n lltr aussie vir Konrad op SaterdaR. 
12 Junle, In die Del-Her-kraamlnrlg
unc, Paaorl. Naa.s die Heer ona dank 
aan doktu en verpleegster. 1616/1 

VERLOWING 

S('IIOE l\IA N-BOTliA. - Ole ver
Jowlng word bekend gemaak van 
lletta, jongste dogter van mnr. en 
mev. Cert Bolha van VIrginia, Vrede
f<l'l, met Dawid, jongste seun van 
mev. en wyle mnr. Martin Schoeman 
van Schoemanshof, Potcbefstroom. 

16/6/1B 
-

BOME , P LANTE E..~ SAAD 

OOEWER , lENT:;OE SERTIFISEERD.l: 
Donker Detroit Beet.saad 'i'>/-, Cbaotenay 
Wortelsaad 7/6, Silver King Uleaaad 
8/6 per lb. Posvry. Vra pryalya van 
I'RE:'IIlE RS, P.K. Scboeman•hoek 
Oudtolloorn. 21/4/TK 

LUS£R NSAAD . - Vara aaad. atan
daard gehalte. Doddervry. !9 per 
eak, 203 lb.. gelewer Oudtahoorn· 
atHie. K.M.B. - D. S. DU TOlT, 
P.K. Armoed, Dlstrlk Oudtshoorn. 

H/4/TK 

R OOSBOOl lPIES, WINOERD STOK 
KIES, £na. vlr 1948-planttyd. Skry t 
om craua pryslys aao LA MOTTE· 
KWEKERY, P.K. LA MOTTElS/

2
/TK 

t'lt:PL.4.NT~IES.-Australiese bruin, 
vroel Kaapse Plat 2 6 vir 500, 4/6 
vtr 1,000, £1/10/- vir 10,000. Poavry. 
K . M.B. - o. lfUliA..~, Poabua 11, 
l>prtncton teln, 2/6/2B 

GEl\IENG 

QRAFSTEENMA.KERS. - VIr ge
waarborgde t evredenh eld tree tn ver· 
blodlng met die B.A. ORAFSTEEl'i 
EN MON UMENTWERKE (ElE.NS.) 
BPK. van Voortrekkerweg 360, M811t
land. (Onder persoonllke aandag van 
ooa Beat.-Direkteur, mnr. Jannle 
Ollila). Teleton&-5-4420 en 5-02823. 

A.V .B.O.B. 
L ykbesorgers, Grafsteenmakers, 

Begrafnisversekeraars 

Bloemfontein Pre toria 

154 Takke 

K.W.V. ALGEMENE 
JAARVERGADERING 

• 
DIE 

DERTIGSTE ALGEME...~E 
JAARVERGADERING 

~·an Aandeelbouers 
\'A N DIE K .W.V. 

SAL OM 10.80 vm . OP 

Donder,dag, 

24 1 unie 1948 
IN DIE 

STADSAAL - PAARL 
GEHOU WORD 

Pretoria-Mark 
PRINSLOO EN VENTER 

1\IARKAGE NTE 
Van der Wnltstrnnt 268 

Posbus 861 Foon 2-2208 

Die groot vnknns ie-Inertrt>k 
van Gebied F te Coopersdal 
begin oor drie weke, nl. op Vry
dng 6 Julie en duur to Vrydng 
18 J ulie 

Dnnr is nie meer veel tyd oor 
nie e n diege ne wat die lnertrek 
wil bywoon, moet hulle name 
t'n Iaerfooie dadeHk stuur nan 
d ie S tafhoof, ~bied Jo', PosbWI 
1230, P retoria. 

Die Inerfooi is fl- lOs. per per-
.. oon vir die agt dae, maar 
minder wnar meer a s et>n per-
soon uit 'n fa milie die laertrek 
bywoon. E lke gesin of groop 
moet v ir hul eie tente sorg. 

Coopersdal is 'n ldt>alo omge-
wing om die winter-vnkansie in 

I 

e ·Lydenburg 
-~-

deur te bring. Dit is &1egs 20 
m yl van die ingnng va n d ie 
Krugerwildtuin af. Dnar heers 
nou 'n heerlike klimna t e n daar 

is volop groente en vrugte. 
\Voon d ie ln!'rtrek by onder 

weg na die Wildtuin e n geniet 
'n idenle vaknns ie! 

'" ---
~ r " 

-:-"\ 3 etJ 
• ~ • 
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V .&.N'S OONCBETE PBODUOTS 

ALLERLEI - Watea~poel-rtoolltel· 
eell, vloertefla eo gepollloerde ter
rauo-kombutaopwast.afela en artlkela 
eueoaleel vlr aertet, hlgli!ne eo net· 
beld. Volle beaonderhede akrywe:
Y~8 OONCRETE PRODUCT~ 
(EDM".) BPK., Potgteteutraat 258, 
Pretoria. 3/12/TK. 

PRETORIA 
(~lede-denaar en ~tuurder : 

.J , r . BOTIDI.\ ) 

• 
SOU ROTTE MET FLUIT 

NA HUL DOOD LOK 
Beswoar Teen 
,Monopol ie" 

MEUBELS 
MEUBELS. - Beter meubela teen 

btlllker pryae. Babawaentjl~s. etoot· 
Jr.arreljlea, drtewlele, Jlnoleums, tapyte 
en• . ook altyd lD voorraa.d. Oeen 
Katalocua. Meld waartn u betang1tel. 
- VISSE&-MEUBELS, Laogatraat 291, 
Kaapetad. 3/12/11. 

RADIO 

LOUW EN LOUW , die Beroemde 
Radlo-lngenleura, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en heratel Radio's en Elektr leat 
Toe~telle. Qereglstreerde Elektrtaltelta· 
aannemera. Foon 9-8435. 

PLAAS TE KOOP 

BABANANOO·AREA, 1,000 morge 
croot, ultstekende bees· en akaapplt\aa, 
volop water, swartwattelbaa. ~:oete 
woonhuls, ens. Prys £2/1'[)/ - per akker. 
Doen aansoek by \'OORSLAO (EDW>i.) 
BPK., Poabus 1411, Kaastad. :1/f/TK 

TE KOOP 

BOER E, AAN DAO! - Ultverkoplng 
van voorrae.d nuwe klere en akoene, 
aaook tweedehandse mlllt~re klere, elke 
Saterdagoggend by NICK NEETHLINO, 
Lady Qrcyatraat, PAARL. Foon 12113. 

12/li/TK 

};;~ck do r .. uxe, 1939 model, In 
goele toutand. Ret aflewerlng gekoop. 
Pry1 £300. -li E \ '. A. C. .JOH't., 
Poabua 100. Bethal. 16 6:1B 

n .t.-Bol<wa. Plat relinga. Dra 
makllk 5 ton. Heeltemal In eersteklaa 
toestand. £70, of naaste aanbod. 
Gelewer Roolwalstasie.-T. LOl 'BSER. 
Roolwalstasle. 16/6/2B 

TE KOOP A~~GEBIED 

KORTRORINO-BULLETJIES. - Vyt 
Uelkraa-Kortborlngbulletjles, 18 maan
de oud. een akimmel, 4 rooles (een 
waarvan die horlng klein doodgebrand 
II). Vader bale beroemde atoetbul, 
moeders ultst~kende hol! graad koele 
met hol! melkproduksle. Alma! gebrand 
en ge1klk vir dlens. Tarka.tad-ata<le 
~~:elewer. - S. BEKKER, Klelnfonteln. 
Tarka~tad. 216/2B 

SOUT TE KOOP 

BOE K u bestelllngs vir vroe~ 
atlewerlng aodra sout verkrygbaar Is: 
A1, U; No. 1, £3/15/- ; No. 2, £3/10/-, 
per ton; 100 pond fyn botteraout 6/-, 
vrygela&l Soutwerke. Beste!: Kon1dt~. 
mev. !IIARTIE VENTER, P/ae.k No. 
Xi, Arbeldaloon, Bloemfontein. 

tl/IS/T 

Garans ie van £2,500 by clie 
Staat 

• 
Proheer ons vir beter 

diens ! 
SKRYF OM GRATIS 

* ETIKETTE 
* MARKVERSL AE 

ENS. 

Kampe Nou 
Afgeskaf · 

Die reger ing het beslu it om 
die nfdeling inte rner ing&knm pt> 
van die Departement \·a n Ju!'l
ti!iie nf te sknf. Gedurt>nd«> d ie 
a fgt>lope jnar het d ie afdeling 
d ie land £19,000 gekos. 

Soos die fluitspeler van 
Hameln volgens die lcgende 
duisende muise na hul dood 
gelei bet, so lei 'n B rit van
dag duisende rotte en muise 
met sy fluit na hul laaste oom
blik, na beweer word. 

Hierdie Brit, John Heywood 
van Yorkshire, het nag na nag 
die muise afgeluister om vas te 
stel wat die geluid is wat bulle 
maak gedurende paartyd. H y 
het dan probeer om die geluid 
met 'n fluit na te boots maar 
kon nooit die presiese klanlt 
regkry nie. 

Na drie jaar bet hy daarin 
geslaag om die presiese klank 
wat die rotte maak, met sy fluit 
na te boots en die rotte na hom 
toe aan te lok. Heywood maak 
daarop aanspraak dat by In een 

.. ON WETTIGE ElSE 
BESORG SPOORWEE 

HOOFBREKE.NS 
Die s poorwegowerheid Iy jaarliks duisende ponde ska tle 

as gevolg van eise waarvan die wettigheid in twyfel getrek 
word, maar waarteen niks grondigs ingebring kan word nie. 

Dit bet die afgelope tyd her- leeg was. Ondersoek word ln
haaldelik gebeur dat besendings gestel. 
breekgoed van een stasie na 'n Dit bet oak aan die lig gekom 
ander vervoer word. Wanneer dat k issies v rugte herhaaldelik 
dit dan deur die ontvanger oop- leeg by bul bestemmlng :.nnge
gemaak word, is daar niks in kom bet. In een groat besen
die kissies nie bebalwe strooi en ding was 200 Ieeg. Ondersoek 
papier. I n die begin is gemeen het aan die Jig gebring dat. d11.ar 
dat dit werklik diefstal is en is Y,fcn diefstal op die t rein !<on 
die eise wat teen d ie Spoorwee p:aasgevind bet nie en dat d!e 
ingestel is, uitbetaal. Later toe kissies r eeds voordat bulle op-

. . gelaai is, leeg moes gewees bet. 
d1t weer voorgekom hct, !let d1e Maar aangesien dit moellik is 
owerheid agterdogt ig begin I om met konk rete bewyse te 
word, en vermoed dat die k issles kom, moet die Spoorwee maar 
reeds by die afsending daar van opdok. 

nag 1,147 rotte op hlerdie wyse 
van kant gemaak het. 

Intussen kwel Amerikaanse 
deskundiges bulle oor die waar
heid van die aanspraak. Uit 
F rans- Marokko het 'n groente
beskermer by bulle navraag ge
doen oor d ie fluitmetode van 
Heywood. Volgcns hom lok 
Heywood die rotte na gifbakke 
met sy fluit, maar die deskundi
ges bly die antwoord nog ver
skuldig. 

D ie vrugtebchecrraad het 'n 
soar monopolie bestendig wat 
die mededinging van private on
dernemings tecnwerk. Nie aileen 
word die pryse van die produk
te vasgestel nie, maar soos in 
die geval van druiwe, moes die 
verbruiker tevrede wees wat 
aan hom gegee word. So bet 
mnr. H. J. Wichahn, 'n Kaap
stadse markagcnt, verlede week 
op die maandelikse vergadering 
van die Kaapstadse Afrikaanse 
Sakekamer vcrklaar. Hy het 

tt t t t t t t t tt t t t t ••• •••• beswaar gemaak teen die be

Sjina Se 
Met ode 

Elke gesin in Kumming, Sjina, 
moet een rot per dag by die 
polisie inhandig of 'n boete van 
5,000 Sjinese dollar <tussen ~d. 
en ~d.) betaal, volgens 'n regu
Jasie wat onlangs uitgereik is, 
berig SAPA-U.P. 

K umming is in die gebied wat 
deur builepes geteister word, en 
die owerbede bled 2,000 dollar 
aan vir elke addisionele rot, af
gesien van bogenoemde daag
likse kwota, wat vergiftig of 
gevang word. ' 

•••••••••••••••••••••• 
REPUBEIEK 

A 

LE VOOR 
26 1\lei le agte r die rug. 

Die Republiek Hi nog voor. 
Die Ossewabrandwag beweeg 
daarheen deur sy beleid van 
yolksamesnoering. Sterk daar
clie beweging deur die Osse
wabrandwag se fondse te 
sterk. Begin nou werk vir 
8 Augustus! 

heerrade. 

.,Daar is feltlik gcen organi
sasie wat sy gocdkeuring beg 
aan die stelsel van beheerrade 
nie", het hy gesc. Die stelsel 
is nie die vriend van die boer 
nie omdat dit die kleinboer uit
skakel. 

Dr. J. A. van Aswegen bet 
voorgesit. 

DIEF MOES 
HELP 

Amptenare van 'n opleidingskol
lege in Texas kon onlangs nie 
die brandkas van hul kantoor 
oop kry nie. Nadat bulle geen 
raad meer geweet het nie, was 
bulle verplig om by die naaste 
tronlt 'n veroordeelde te gaan 
baa! wat 'n deskundige is om 
brandkaste oop te maak. Hy 
het dit sander mocitc gedoen. 

PLUIIUVEE 
Dla BMte P1rma em • PLtJUlTEJI 

S1EJI8 • u der P&ODUKTZ a.u 
te I W U .. : 

C. M. EI.OFF EN KIE. 
(E4ml.) Bpll 

IIO:&J:JI.Ullt (Peabu 1181> N...-
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DIE BOEREJEUG: ,w!~ h~~"!. .. ~~~. 
! die Christelike Kerk as staats-

Va n w aa r en W aa r h ee n?; ~~~~m ~it~~~e~n ~om0e~ns:~~~~ 
ser). 

(lets omtrent die Hede en Idees 
Vir die Toekoms) 

(Deur Asst.-Veldkornette K. Botha, Stellenbosch) 

2. Noem die name van die 
drie groot Protestantse Hervor

' mers. 
1 3. Wie het die Protestantsc 

rigtlng in Skotland gelci? 
4. Watter Sinode kan bcskou 

word as die hoogtepunt van di<' 

C ell ' · J· · l • . 1 kerk in Nederland waar die 
, , o tel n naste ·met te sre van n nasre verweR; 1 belydcnisskrifte van die gcrcfor-

ll Nosie l>ewus van sy roeping en plig, waar geeneen meerde kerke finaal vasgel~ is? 
vir homself alleen , IS. (a) Watter persone het In 

Na sy kroon wil gryp maar sy hruis wil dra vir die die begin ook die werk van pre-
T d· 'z dlkante gedoen aan die Kaap? 
Rroon van re Q. gemeen; (b) Wie was die eerste soda-

Elheen vir almal en almal vir elk, want elk is met nige persoon aan die Kaap? 
almal een." 6. Wie was die eerste vaste 

C J LANGENTUQVEN prcdlkant aan die Kaap? 
,_..,,_.., • • •' 11 • 11. Watter gemeente is die oud-

Dit klink na woorde van die 
K.G. in die twintigste eeu, maar 
dis reeds 'n ceu gelede gebesig 
deur Piet R<'tief by die Vet
rivier. Om1 het dus nie ons 
ide~>s ('n itlN\le uit die lug ge
gryp nle - vir honder de jare 
is dit reeds dt>el van die Afri
kanervolk. 

koms. Nie aileen geniet ons die ste in die Vrystaat? 
heerlike Jaertrekke wat nou al 8. Wie was die eerste vaste 

predikant van die Transvaal? 
9. Wie het die Psalms berym 

wat in al 3 die Afrikaanse Ker
ke gesing word? 

10. In watter jaar het ons on'3 
volle Afrikaanse Bybel gckry? 

Vir Die Dogters 

Die Dag Sal 
Kom 

Dcur Boeredogter Magdalena 
de Bruyn, Aliwal-Noord 

Jy wat buk en sweet en swocg, 
En asseblief moet vra; 
\Vat in jou land 'n vrcemdcling 

is, 
En vir vreemdes water dra; 
Jy wut moet mooi broodjics bak, 
Gcdurig pleit en paai; 
Tcrwille van jou vrou en kind 
Maar steeds moet doekies draa!: 
Jy wat moet wurg en hyg en Jy; 
Jy wat moet ploeg en saai, 
En as jou oes daar staan, moct . . 

Bien 

Hoedat 'n ander maai. ..... 
Daar is 'n tyd om maar tc swyg, 
Om tc verduur en te verdra ...... 
AI seng die son en byt die nag, 
Vcrduur maar sondcr om tc 

kla ...... 
Maar eenmaal in die dag lumlcr 
Glim aan die oosterhemel hoog 
Die letters wat tot dade rocp, 
En sicn jou matte oog: 
Nou! Nou's die tyd vir arm en 

vuis, 
Verdelg die wat jou skop en 

spot; 

Laat hoor jou krygskreet bo die 
klag 

Van vrou en kind daar in jou 
krot.. .... 

Die· tyd is daar, eis, cis jou reg, 
Om baas te wees in eie huis; 
Smyt af die vodde van die kneg 
En vat jou swaard vas in jou 

vuis. 
Die tyd vir soebat is vcrby! 

I 
Die dag het aangcbreek vir stry, 
En gryp jou reg! 

Met verloop van tyd het die 
volk egter vreemde tradisies en 
aedes aangehang en ons wil nou 
daardil' dec! van die volk weer 
nasiebewus maak. Daarom gaan 
ons van die standimnt uit dat 
die Afriltaner wat ,verkeerd" 
stem, nnder aan ons staan as 
die Jood wat ,reg" stem. Dit ter 
verduidcliking van ons ideaal 
en strewc na 'n volksfront en 
nie 'n cngc uitheemse party
stelscl nic. In die opsig is ons 
Bocrcjeug bcsig om die kind 
van vandag voor te berei vir 
die naslcstryd van more. 

so onmisbaar geword bet nie, 
maar ons sicn ook uit na die dag 
wannccr ons as volksjeug groot 
oplcidingslacrs sal kan bywoon 
waar seuns en dogters lands
diens doen en voorberei word 
vir bul toekomstaak in diens 
van volk en vaderland - die 
seuns agter die ploeg en in die 
oesland, die dogter in die huis 
met die vcrsorging van die 
gesin. 

Nle net laertrekke in die veld 
en op die plaas sal geret'J word 
nle, maar ook saamtrekke vir 

AANDGEREGGIES 

.,BOEREJEUG" OP ALLE 
TERREINE 

'n :\len'! is nie net Boerejeug 
vir 'n halfuur of uur per week 
wann!'er jy ~;aam met jou maats 
Bocrejl'ugwrrk doen nie - 0 
Jll'C! Elkc dag f'n orals is jy 
Boereseun of -dogter, getrou a<1n 
volk en !!t'de-;. 

Ons is b.v. nie onbeleefd teen
oor ons mede-Afrikaner op 
straat, in winkcls, of in ander 
openbare plckkc nie. En om
dat die cen sc pa 'n mynwerker 
is en die ander sc pa 'n mediese 
doktcr, gaan ons nie verskil In 
ons vriendskap en omgang met 
mekaar maak nie. In die skool 
is jy ook 'n Boereseun of -dog
ter, en daarom is jy beleefd 
teenoor jou meerderes, jy doen 
jou wcrk pligsgcstrou, en jy 
geboorsaam die skoolretHs son
der om jouself onpopuH!r te 
maak hy jou maats en die by
naam van ,,goody-goody" ver
wer!. 

Dcur opcnlik te bewys dat ons 
een Is, sal dcur 'n geringe voor
bccld in die rigting aile vooroor
deel van uithecmse, valse oorgc
plantc aristokratiese neigings 
die nck ingcslaan word. 

Ons pas ook dieselfde beleid 
in ons daagliksc omgang met 
die nature! en kleurling toe. 
Ons wii naamlik he dat hulle 
apart van die blankes, bulle eie 
taal, kultuur, en sedes moet 
handhaaf - 'n jarelange onop
geiostc problcem wat ons as 
Bocrcjcug in die Ossewabrand
wag prakties begin toepas. 

LANDSDIENS 

Dit is wat ons daagliks doen 
en voor oii hou. Graag kyk ons 
egter ook 'n bietjie in die toe-

volksmocdcrs, waar nuttigc 
huishoudclike aangeleenthede 
geleer word. Terwyl sulke moe
ders dan elders werksaam Is, 
kan Bocrcdogters by die kinders 
bly en hulle versorg. 'n Klein 
begin in die rigting is dat dog
tors , saans by die kinders bly 
wanncer ouers 'n konsert, ver
gadering, of iets dergeliks by
woon. Hulle kry 'n geringe be
taling wat in die Boerejeug
noodhulpfonds gestort word. 
Tegclykertyd leer hulle dan 
klndcrversorging en kindervoe
ding. 

HULPVERLENING 

Vcrlede keer het ons bclowe 
om vandag die een en ander tc 
s~ i.v.m. aandgereggies. 

Dis 'n bale gerieflike ma
nicr om te begin om 'n dec! 
van die huislike verantwoordc
likhede te dra, om soms saans 
die aandetc voor te berci, vera! 
op 'n Sondagaand. Ek dink 
werklik clke Boeredogtcr wat 
al oud genoeg is daarvoor, be
hoort ten minste Sondacaande 
self die aandete op haar tc 
ncem - Moeder sal so 'n rus
kansle baie hoog op prys stcl. 

Allereers: Wie van ons kan 
'n wit-sous maak ? Aangeslen 
ons dit tog al te bale nodig 
kry In aandgereggies, sc on3 

Klubs kan ook gestig word eers lets daaromtrent. Daar is 
waar scuns en dogters hulle vrye drie tipes wit-souse, nl. dik, 
tyd kan deurbring met lees, sing, middelmatig, en dun. Die be
en spec! (dit sluit in aile vorms standdele is deurgans: meelblom 
van sport soos swem, hokkie, (of mlclieblom), botter en melk, 
tennis, ens.). Ook kan daar on- en om die verskillende grade tc 
der tocsig cerstehulp, hulp aan kry wisscl ons net die hoevcel
vrecmdes in stede, hulp aan ou hedc as volg: _ (E = Eetlepcl; 
mense, ens. bevorder word. Hier- K _ Koppie). 
die hulp van seuns en dogters 

Botter Meelblom 
2-3 E 3 E 

2E 2E 
1E 1E 

Melk 
1K 
1K 
1K 

sal onmisbaar word, en om dit Dik 
vcrdcr tc adverteer, kan hulle Midd. 
kentckens dra, bv. iets soos Dun 
die Bocrejeug-rangbandc, met 
B.J.V.H. <Boerejeug Vreemde In hierdie en die volgende ar

tikcls sal ons nie met die dun Hulp) daarop geskrywe. 
witsous tc doen kry nie - dit 
word bv. gebruik as die basis 
van 'n melksoep. 'n Middelma
tige en 'n dik witsous sal ons 
egter dikwels nodig kry. Die 
mctode van aanmaak is deur
gans as volg: 

(1) Smelt die botter in 'n 

Dis cgter nie nodig om net as 
georganiseerde groepe hierdie 
werk te doen nie. Elke Boere
seun en -dogter moet net 'n 
hclpendc hand reik 1 aan enig
een wat dit mag nodig he die 
mense sal self uitvind dat die 
Boerejeug hulpvaardig is. Bale 
mcnsc wect nie eens dat daar kastrollctjie. 
so lets soos die Boerejeug be- (2) Haal af van die stoof en 
staan nie, en as julie belangstel- roer meelblom deeglik in 
ling wck, is die saak reeds half sodat geen klonte gevorm 
gewonne. Ons moet nie net se: word nie. 

(3) Voeg melk en 'n bietjie 
,.Elkccn vir alma! en alma! vir sout by. 
elkcen" nlc, ons moet dit uit- (4) Plaas weer op stoof en 
Iecf, want woorde wek maar ro~r gedurig met 'n hout-
voorbeclde trek. Jepel totdat mengsel gaar 

(Graag nooi ons ook andere 
ult om gedagtes uit te spreck 
oor die huidige en toekomstaak 
van die Boerejeug. - Red.) 

is en die gewenste dilttc. 
Hler is nou 'n gereggie waar 

die mlddelmatige witsou& ge
bruik word; 

BESTA...'VDDELE: 

2 E botter, 2 E meclblom, 1 
K melk, ~ t. sout, 3 bardgekook
tc cicrs, 5 snye gesmcerde roos
tcrbrood, (petersclie). 

l\IETODE: 

(1) Maak 'n witsous van ..die 
botter, meelblom, melk en sout . 

(2) Kap die harde wit van 
die eiers in klein stukkics, en 
voeg by die witsous. 

(3) Gooi die mengsel oor die 
roosterbrood en strooi die cicr
gele wat deur 'n sif gcdruk is, 
bo-oor. 

(4) Dit lyk bale mooi as mens 
dit met peterselie dekorecr. 

(5) Dit kan vir 'n rukkic 
warm gehou word in die oond 
tot dit bedien word. 

VARIASIES: 

'n Bietjie gerasperde lmas in 
die witsous gee dit 'n bale Jck
kcr geur. Orige vleis kan ook 
fyngekap en ingeroer word. 
Trouens, as kaas en vleis ge
bruik word, kan die ciers ook 
heeltemal uitgelaat word. 

As jy haastig is, kap sommer 
dit wit en gee! van die cier 
sanm stukkend en rocr in die 
witsous, of sny die hardgckook
te eiers in skywe op die brood 
en gooi die witsous bo-oor. 

Volgende keer meer omtrcnt 
aandgcreggies. 

• 
ANTWOORDE OP .,WIE 

KAN SeJ?" 

1. Konstantyn die groottc In 
313 N.C. (Die Dckrcct van 
~maan). 

2. Luther, Zwingly, Calvyn. 
3. John Knox. 
4. Die Dortse Sinode van 

1618 - 19. 
5. a) Sieketroosters. 

b> Wi!lem Wylant. 
6. Ds. J. van Arckel. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Win burg. 
Proponent D. van dcr Hoff. 
Prof. J , p. Ql.l Toit (Totlus). 
1933. 

Kindersmart 
Dit was 'n stormagtige nag. 

Die winterwind huil om die hoek 
van die eensame bocrcwoning. 
Verder is alles stil. Maar daar 
in die kamer - wat is daar? 
'n Moeder wat sterwend oor die 
doole Jiggaam van har man uit
gcstrek Ie. 

,.Niklaas! Niklaas!" snik sy. 
,.Ek en Pietie !ewe nog. Kom, 
kom terug na ons toe." 

Pictie, die sesjarige scuntjie 
klem vertroulik vas aan sy 
moeder. Dis afles nou stil. Die 
wind daarbuite het bedaar. Die 
wolke het losgeskeur van mc
kaar en die maan Iocr deur 'n 
wolkopening op die toncel bier
onder. Ver oor die bultc ver
dwyn die bcnde kaffcrs. 

Dis dag, maar 'n krulkopseun
tjic pluk en pluk tevcrgects aan 
sy moeder se rok. Sy wil nie 
hoor nie. Waarom dan nie? 
Hy begin te hull. Waarom is 
Mammie en Pappie so stil? 
,.Mammie! Mammie!", snik hy 
<leur sy trane. Daar is g'n 
rocring in die stille liggaam nie. 
Harde11.. en harder hull Pletie. 
Van moegheid val hy vooroor 
en slaan sy moeder se arm om 
sy nek. 

Die volgende m6rc klim 'n 
eensame ruiter voor die deur at 
en stap binne. Alles Is dood
stil. l ets knel om sy hart. Hy 
loer by die kamerdcur in. Ver
skrik steier by tcrug. Daar 
voor hom le 'n grocpie: - 'n 
Vrou dwarsoor 'n man en 'n 
krulkopseuntjie in haar arm
dood. Hy kyk - 'n handjlc roer! 
Hy spring vorentoe. Die kind 
lccf no g ...... Hy vat hom In sy 
arm en druk hom aan sy bors. 

.,Mammie, Mammic", fluister 
Pietie. 

Trane spring in die ruitcr se 
oe. Stil stap hy na buite met 
Pietic in sy arms. En toe hy 
oor die bult verdwyn, ltyk Pietie 
nog eens na die huis daar agter 
en fluister saggies: .,Mammie, 
Mammie." 

Napoleon, 
Dist. Rustcnburg. 

Plakboeke 
Ons verneem dat Wellington 

sc Boerejeug deesdac bale ywe
rig met plakboeke besig is. Die
gene wat huishoudkundc-plak
boeke maak, verwclkom scker 
die reseppies wat In die laaste 
tyd in .,Die Boercjeug" en 
,.vuurslag" verskyn. 

Ander Boerejeuglcde wil ons 
ook weer herinner om nie die 
maak van plakboekc tc vcr
waarloos nie. Vir dogters is 
kookkuns, naaldwerk, of huisbe
stuur plakboeke van beson
dcr groot waarde, want julie 
kan dit vir die res van julie 
Iewens gebruik. Maar moet nou 
nie sommer blindelings aile re
seppe wat julie sien afskryf of 
uitknip nie - toets hulle eers 
uit of maak seker dat dit goeie 
reseppe is wat die mocitc wcrd 
is om te he. Skryf ook enige 
op- of aanmerkings daarby wat 
later van waarde mag wces. 

As jy 'n kookkuns-plakboek 
maak, hou dan kockreseppe, 
pocdings, aandgeregtc, lekkers, 
dranke, en ander skotteltjies 
uitmckaar. Dec! ook cnigc an
der plakboeke in volgcns 'n 
vaste skema. Verledc week se 
,.Boerejeug" bevat nou al 'n 
goeie begin vir die koekgcdeelte, 
hicrdie vir aandgercgtc, en 
,.Vuurslag'' het 'n paar bale 
maklike lekkergoedrescppies. 

As julie enige spesiale tipe 
reseppies wil he vir julie plak
boeke, skryf vir ons, en ons sal 
aandag daaraan gee In hierdie 
rubriek. 

Maar dis nie net dogters wat 
plakboeke maak nic! Volgcnde 
keer se ons so een en ander 
omtrent ander tipes plakboekc. 
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VYAND IS NOG 
' 

NIE VERNIETIG: 
f 

DUITSE DESKUNDIGES 
ONTWERP VLIEGTUIE 

0.8.-DAG-OPROEP VIR RUSSE 
Genie. A. C. M. 1\lostert, h oofvrou van Gebied F, doen 

onders taande oproep in verband met O.B.-dag : 
Die Amerlkaanse volk is onlangs die skrik op 

die lyf geja. deur 'n amptelike mededeling dat die inlig
tingsdiens oor inligting beskik dat 'n ,potensiiHe vyand" oor 
langafstand-bomwerpers beskik wat in s ta.at is om 
Amerika.anse s tede aan te val. 

Geagte O.B.-offisiere en brand
wagte van Gebied F, ons roep 
u alma! bai<' vriendelik dog 
dringend op aandag vir Fonds
dag gedurende Augustus eers
komende. 

op die spel. D ie Ossewabrand
wag, man, vrou en kind staan 
brandwag vir die volk, want ons 
volk m a g n ie in die slaap oor
val word nie. VIr die Westerse hmde is 

hierdlo aankondiging geen ver
Onthou mede O.B.-offisiere en rassing meer nie. Reeds lank a! 

brandwagte, sonder fondse moet Is daar gcgis dat Rusland (die 
ons die stryd gewonne gee. potensiiile vyand) met die hulp 
,Nooit!" se on~. Laa t ons da n van Duitsc wetenskaplikes in 
elkeen ons plig d oen, om 110 staat is om moordtuie soortge
ons eindoorwinning te bere ik, I Iyk aan dl~ van die Amerika
nl. ons Christelike nasionale ncrs te vervaardig. Tans vra 
Republiek waarvoor ons stry die Amerikaanse regering horn
en gewillig is om te ly. self af of hy werklik voor is in 

die oomblik op 4,000,000 man on
der die wapen te staan kom. 
Dit is sowat 212 divisies. Hlcr
dic afdclings is goed tocgcrus 
en geen onltoste word vir di6 
doe! as te groot beskou nie. 

SES LE£RS 

Hierdie leers is in ses ver
skillende gebiede gestasioneer: • 

Laat ons nie net saam met die die wapenwedloop en of Rus
massa sing: ,Ons sal lewe, ons land nie reeds kop aan kop met 

• sal sterwe, ons vir jou Suid- hom loop nle. 

1. 'n Noordelike leer met 
hoofkwartier in Leningrad on
der bevel van maarskalk Voro
shiloff. 

2. 'n Sentrale leer met hoof
kwartier in Minsk onder bevel 
van maarskalk Rokossovsky. 

Genie. A. C. 1\t. l\loster t 

Slaggerccd, vasbcrade en ge
gord vir die stryd bet ons gc
licfde, selflosc Kommandant
gencraal ons onlangs gcvind toe 
hy ons vir· aksic opgcrocp het. 
En wat 'n prestasie! Nie min
der nie as 35 .feitlik onneembare 
V.P.-vcstings het ons gehelp 
met die aardc gelyk maak nadat 
ons mede-nasionale broers wat 
in die stryd in daardie vestings 
gewikkel was, ons die hand van 
vrcde en broederskap gereik 
het. Sle daar tiie krag van die 
georganiseerdc Ossewabrandwag 
met ons Kommandant-generaal, 
dr. Hans van Rensburg, aan die 
spits! 

Die yyand is verslaan maar 
nie vcrnictig nic! Anderma3l 
word ons opgeroep tot die stryd. 
Hierdic kccr om mild<'lik tot die 
O.B.-fonds by t<- dra. Die voort
bcstaan van ons blankc ras is 

<Vcrvolg van bls. 1 kol. 2) 

Afrika!" nie, maar laat ons aan 212 D h·i!lies 
ons Kommandant-Generaal deur Oor die Russlese militere 
ons dade toon: ,Ons sal ant- sterkte is daar reeds vee! gegis. 
woord op jou roepstem, ans sai l \Vaarnemers bereken dat die 
offer wat jy vra." milit~re sterkte van Rusland op 

3. 'n Ukraine-Balkan le(>r met 
hoofkwartier in Odessa en on
der bevel van die bckcndc 
maarskalk Zhukov. 

z.+.: +-l ++ *' * -l: ++++++•Oo t •ot 0 +++++++++ Oo+ 0 • +++++ 0 t -l +•!• 4. 'n Kaukasiesc leer wat tc 

i TEEN ISR. AE.. L t ~!!li~:~::a~~~c%~!r~~:~:t ~~~ 1 t gramian staan. 
f ~·· 5. 'n Kaspiesc leer onder bc-
X · vel van maarskalk Timosjcnko 
... ( Nadat die oorlog tussen die Jode en Arabiere In Palestlna t h fk t' t T hk t 
Y d ' f I d bl d l'k 1 t I · h me oo war 1er c as en . y 1e :" ge ope maan. e oe vrye a na v oea et , bet die 6. 'n Verre Ooste leer onder 
:;+ bem1ddelaar van dae V.V.O., graaf Be rnadotte, verlt'de Vry-
{: dag daa~n geslang om 'n wape nstilstand van vier w eke J ~>+.~~h.....,...•..: .. • •• • .. • •·~ 
~! tussen d1e vyan- ,.. • • • • • • '+" • 

:f delike groepe te ~ 
b ewe rk s t e l -
llg, maar skaars 

• was h ierdie wa
penstilstand van 
krag of d ie oor
eenkoms is op 
\'erskeie plekke 

*
, · deur altwee k ante 

\'erpreek en daar 
is weer oor en 

t weer geskiet. Oor 
d i e algemeen 
beers daar s tilte 
nan aile fronte, 
na Sapa-Reute r 
berig. 

Of die poging 
om die Jode en 
Arabiere m et m e
kaar te versoen 
sal slaag, is ste rk 
te betwyfel aan
gesien albei kan
te ewe sterk op 

, 

Magtige Leers 
Gereed 

maarskalk Malinovsky met 
hoofkwartier te Chita. 

D UITSE LEitR 

By hicrdie lccreenhedc moet 
ook nog die 16 divisics van die 
MVD getel word wat soortge
lyk is aan die SS-afdelings van· 
die Duitsers. Daarby k om ook 
nog die 14 divisies van die 
Duitse genl. Von Paulus. Sy 
Nmhede sou elk u it meer as 
9,000 man bestaan. Die Rus
sicsc leersterkte sluit 34 pant
serafdclings in. Hulle word as 
van die beste cenhede beskou. 
Scsticn ander word nog op die 
been gcbring. 

VERBETER 

D ie R ussiese la ndma!te 
word onder~~teun deur 7 een
bed e , ·an die lugmag berig 
Review of World Affairs. Ses 
eenhede i!l m eer bepaald toe
gerus om saam met die land
magte op te tree terwyi die 
sewende be!!taan u it langaf
stand-vliegtuie. D it is die 
eerste va n sy soort in Rus
land. Dit is 'n verbete ring op 
die Amerikaanse B-29 bom
werpc rs. Hiervan bet die 
R usse op die oombiik 600. 
Duitsc deskundiges bet yyf 

nuwc soorte vegvliegtuie wat 
deur spuitkrag aangedryf word, 
ontwcrp. Hiervan maak die 
Russc ongcvcer 2,900 per jaar. 
Die lugmag bcstaan uit onge
vcer 600,000 man. Daar is ook 
100,000 opgelcidc valskcrmsol-
do.tc. 1 

DUIKBOTE 

Die Russe wend ook aile po
gings aan om hul duikbootvloot 
op te knap. Hulle was gclukkig 
gcnocg om die beste Duitse des
kundiges op hicrdie gcbicd te 
ontvoer, en daarbcnewens 'n 
groot dec! van die Duitse duik
bootvloot present te kry van die 
Weste. 

Vcrder is hulle tans in staat 
om jaarliks 35,000 tenks te pro
dusccr. Dan moet daar nog re
kcning gehou word met die sa
tcllict-Iandc wat ook op mili
tcrc gcbicd saam met die R us
so span. 

dat die nuwc rcgering verderc 
immigrasic van hicrdie aard sal 
stopsit. Die kwalifikasies van 
hierdie mense is van so 'n aard 
dat hulle nog opgelei moet word 
vir 'n vak, en om hullc. dan as 
ongeskooldes op die arbeids
mark te laat bcland, is 'n toe
vocging tot die land se problemc. 

bul eise staan . Die J o<l e eis ' n ona fha nklike Joodse s taat ~;. 
te rwyl die Ara biere weier om dit toe t e laat. 

Koning Abdulla h va n Tra nsjordauie (reg!!) , bevelvoerder 
van die Arabiese troepe, voer b ier milit~re samesprekings 
met Ara biese leiers by die Arabiese hootkwartier te Amman. ~· 

l Links staan Raaman Aua m P ascha, sekreta r is-generaal ' 'an 
:t die Arabiese Leg ioen, e n in die middel s taan die regen t van i Irak, Abdul Dab. 

+t+UUUH•of t+++UUof• ++•U+++~ U Oof 0 M U OU+of 

Nuwe President 
Allig Vandeesweek 

In V.S.A. Benoem 

Myn~erkerstryd Ko1n Moondik 
Binnekort tot Finaliteit 

Die !.tr yd van d ie Veren igde I verkiesing piaasgevind bet, is van protes gcweier het om le-
1\fynwerker'l te<'n die verkiesing ook ongeldig vcrklaar. dcgelde tc bctaal. 
van skag-verteenwoord iger!! wnt Die stryd van die Vercn igde 
op 5 1\tei plaasgevind het, bet Mynwerkers teen die huidigc 
'n nuwe fa-.e binnegegaan <leur- bewind sloer reeds sowat twcc 
da t d ie Pretoriasu Hoogg<'regs- jaar Jank. ,Die Verenigde Myn
h of bulle verlede wet'k geiyk ge- werkers verklaar dat die vorige 
gee bet e n die V·erkle!!ing van regering met hulle ' n oorcen-
5 Mei ongeldig vcrklaar het. D lt koms aangegaan het waarvol

Die Mynwcrkcrsbond het ap
pcl teen die uitspraak aangete
ken. Daar is oor die naweek met 
die Minister van Arbeid, mur. 
B. J. Schoeman, onderhandel 
oor 'n tusscntydsc bcstuur. 

val saam met die nuwc r t'gering gens 'n demokratiese verkiesing In 'n toespraak het mnr. 
se a a nkond iging dat by 'lai toe- nic later as 1 Junie 1946 gehou Schocman bcklemtoon dat d1e 
sig bou oor die demokrati~se sou word n ie. Daarvan, so be- regcring hom nie in huishoude
regte van vak bondlede. weer hulle, het niks gekom nie. like aangelccnthcde van vak-

Dic Mynwcrkcrsbond, teen wie Voortgaande word beweer dat bondc snl inmeng nie, maar wei 
die Vcrenigdc Mynwerkcrs die in plaas van 'n verkiesing soos sal toesicn dat verkiesings op 
stryd aanbind, is ook verbied deur die regering gewaarborg, demokratiesc wyse geskicd. 
om voort tc gaan met die vcr- die Mynwerkersbond 'n verkic-
kiesing van distrikskomitees, en sing gehou bet waarin net 19 1 ••••on••••••••••••• 
!cdc van die hoofraad volgens persent van die mynwerkers kon .. Die O.B. '' word sedruk deur Pro 

Eecleei&-Drui<kery Beperl<, Btelleoboseb, 
'n amcndcment wat in 1947 op stem, omdat slegs ten vo~le op-~ vir die eleoaara eo UJtcewera: VOOR· 
die grondwet aangcbring is Die betaalde lede toegelaat IS en BLAO (Edma.) Btperl<. Groote Ker.k· 

· ' ltbou 703, Poebua 1U1, Ker.kple!D, 
amcndemcnt waarvolgcns die meeste ontevredenes by wysc K&apM&4. 

Met die son van die Demokra
tiese Party aan die ondergaan 
in Amerika, is dit feitlik 'n uit
gemaakte saak dat die nuwe 
president van die Vcrcnigdc 
State hierdie week deur die 
Republikeinsc Partykonterensic 
in Philadelphia gcnomine<>r sal 
word. Afgeve.ardigdes van al die 
state is daar byccn om die kan
didaat vir die prcsidei1Ssvcrkie
sing aan te wys. 

Die name van 'n stuk of vyf 
manne was die afgclope maandc 
op die voorgrond as moontlikc 
kandidate. Hullc is Dewey, wat 
by die vorige geleentheid kan
didaat was, Taft, Stassen, Mar
tin en Vandenberg. Laasge
noemde twee word in die oog 
gchou as moontlike kompromis
kandidate, dit wil se dat die 
keuse op een van hulle kan 
val indien ni~ cen van cersge
noem ~rie 'n volstrckte m(.'{'rder
heid kan bchaal nie. Vera! 
Vandenberg het hom doelbcwus 
op die agtergrond gehou met 
die oog op so 'n gcbeurlikheid. 

Behalwe Truman, wat die 
kandidaat van die Dcmokra
tlesc Party sal wees, is daar 'n 
derde kandidaat, \Vallace, wat 
vir sy pro-Russiese gevoelens 
bckend is en algemeen as Sta
lin se gunstelin&' beskou word. 
Die verkicsing vir die presi
dentskap vind op 2 November 
plans. 

0 • 
,Ek mcrk dat dr. Van Rcns

burg ook onlangs in Pretoria 
was. Ook hy hoef niks te vrees 
nie. Sy pcnsiocn sal gereeld aan 
hom uitbetaal word, afgesien 
daarvan of hy die Nasionale 
Party gaan ondermyn of nie."
<Die Kruithoring, amptelike 
strydblad van die H.N.P., na 
aanleiding van die uitslag van 
die vcrkiesing). 




