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Prys Gewen Met 
43 lntekenare 

In O.B.-W edstryd 
Die intekenaarwedstryd van die O.B. wat op 30 .Junie 

gesluit het, het 'n aansienlike mate van belangstelling geniet 
en die resultate wat deur die wenners behaal is, toon wat 
gedoen kan word in hierdie rigting wanneer 'n bietjie moeite 
gedoen word in belang van die blad. Die eerste prys is gewen 
deur komdt. D . .J. 1\1. Cronje, R~ndebos, Heilbron, met die 
pragtige totaal van 43 nuwe intekenare op sy kerfstok. 
Hierdie offisier verdien aile lof vir sy ywer. 

Die tweede prys gaan na 
komdt. E. A. Nel, Wllgenhouts
drif, oor Upington, met 'n totaal 
van 25. 

Dan is besluint om aan hoof
komdt. I. L. Ferreira, wat as 
amptenaar van die Beweging 
nie in aanmerking gekom het 
vir die wedstryd nie, 'n spesiale 
prys toe te ken vir die 39 inte
kenare wat hy in die tydperk 
ingcskryf bet. 

Die vortcnde }>ersone, met die 
aantal intekenare in hakics, hct 
die vereiste tien gehaal waar
deur bulle die blad vir twee 
jaar gratis sal ontvang: 

Komdt. L. J. Crafford, Kanon
eiland (13). 

• F. de G. Henning, Amajuba, 
Charlestown, Natal (12). 

N. J. Uys, Slagrivier, Heidel
berg, Kaaplnad (11). 

Oudgenl. M. S. F. Groblcr, 
Zeerust (10). 

Mev. A. A. Haywjlrd, Alle
manskraal, Steytlcrville (10). 

Ses intekenare en meer Is 
deur die volgende persone ge
werf, wat bulle die blad vir een 
jaar gratis besorg: 

S. W. Swart, Lentelus, Barry
dale (9). 

J. H. Slabbert, Hoofstraat 348, 
Noorder Paarl (7). 

G. B. Geyser, Vlakfonteln, 
P.K. Naboomsprult (7). 

F. W. ~urnett, Pinelaan 8, 
Port Elizabeth (7). 

R. B. Smith, Posbus 63, Aber
deen (7). 

A. H. Stander, Markplein 15, 
Graaff-Rcinet (6). 

I. A. van Niekerk, Posbus 57, 
Kaapmuiden (6). 

G. D. van der Smith, Posbus 
18, Outjo, S.W.A. (6). 

B. M. Gibson, Rietvlei, Mar
quard (6). 

J. M. O'Kennedy, Posbus 54, 
Bellville (6). 

J. H. Coetzee, Gelukshoop, 
Spes Bona, Vredefort (6). 

OOK ~ TOEKO::US 

Die a.dministrasie van Voor· 
l'tlng bet besluit om die voor
wnarde van gratis blaaie 'n per
manente reeling te maak sodat 
enige persoon in die toekoms 
wat ses of meer intekenare 
werf, die blad vir 'n jaar gratis 
..al onh·ang. Die groot aantal 
persone wat net die paal gcmis 
hct, staan dus nog in die ge
leentheid om hiervoor in aan
merking te kom sodra bulle die. 
bykomende name stuur. 

Die redaksie wil graag alma! 
van harte bedank wat aan die 
wedstryd deelgeneem het. Ver
a! kom dank toe aan mev. dr. 
J. S. du Toit van Kaapstad wat 
£25 beskikbaar gestel het vir 
propagering van Die O.B., waar
uit die pryse dan ook betaal sal 
word. 

,Ondraaglike Las" 
Wag Belastingbetalers 
se Prov. Rekenmeester 

Die hele opbrengs aan persoonlike helasting sal deur die Kaaplandse 
Provinsiale Raad jaarliks aangewend moet word as hy maar net wil voor
kom dat die reuse-tekort van die Onderwyserspensioenf onds nog groter 
word. Om die huidige tekort van meer as £10,000,000 uit te wis, sal 
'n ondraaglike las op die skouers van die huidige en toekomstige helasting
betalers wcrp, na Die O.B. meegedeel is deur die hoofrekemnecster van die 
Provinsiale Administrasie. 

Soos verlede week in Die O.B. berig is, word niks deur die Provin
siale ltaad gedoen om hierdie vraagstuk die hoof te hied nie. In plaas 
daarvan word ellelange toesprake deur Provinsiale Uaadslede gehou oor 
by voorheeld die loslating van politieke gevangenes, 8008 tydens die 
afgelope sitting geblyk het. ' 

Die versing van die aktua
risse word elke vyf jaar in die 
Provinsiale Raad ter ta(el gele, 
maar so welnig word danrvan 
notisie geneem dat sells die 

dagbladpers nog geen berig uit die vorlge ceu, na uit 'n 
daaroor geplaas bet nie. onderhoud met die hoofreken

Die huidige krisis in die pen
sioenfonds is 'n erflating van 
kortsigtigheid en dateer reeds 

Opgestopte 

mcester van die administrasie 
blyk. H y bet daarop gewys dat 
die politici reeds teen die einde 
van die eeu onru"itig begin word 
bet oor die vraagstuk toe ge
rnpportecr is dat die fonds ban
krot is. ,1\laar," so is aan Die 
0.81. verklnar, ,selfs later toe 
dit nodig was vir die volksraad 
om geld te voorsien om die 
fondl't In staat te stel om sy 
vupligting!! na te kom, is niks 
gcdoen nle." 

Toe die Provinsiale Adminis
trasie na Unifikasie die fonds 
oorgcncem het, hct hy £13-2-6 
ontvang. Die uitgawe van die 
fonds was toe al by die £6,000 
per jaar en die lopcnde inkomstc 
minder as £2,000. Nogtans, so 

Vot'rklaar, lyk dit of na Unic 
ware besef van die aktuele 

Verv. op bls. 8 kol. 1. 

Oorlog 
WoedOpnuut . 

Na 'n maand van wapenstil
stand tussen die Jode en Ara
bierc in Palestina, het die oor
log sedert die begin van die 
week weer opnuut begin nadat 
graaf Bcrnadotte, bemiddellaar 
van die V.V.O., nie daarin kon 
slaag om die vegtende partye 
met mckaar tc versoen nie. Dit 
wil ook voorkom asof die Jaas
te vcrsoek van Bernadotte, nl. 
'n verdere wapenstilstand van 
tien dac, op dowe ore geval het. 

Pogings om die twee volks
grocpe met mekaar te versoen, 
bots clke kecr teen die onver
setlike eis van die Arabicre dat 
daar gecn Joodsc staat gestig 
mag word nie en teen die Jood
se volharding om 'n nasionale 
tuiste te stig. Graaf Bernadotte 
het Palcstina reeds verlaat. 

STAATSAMPTENARE DEUR 
SMUTS GE-INTERNEER KRY 

DALK VERGOEDING 

tans deur boere in Brit
tanje gebruik om hul 
tuine en gesaaides teen 
voels te beskl"rm en word 
vir bierdie doel te koop 
aangebied. Hil"rdie boer 
van Gloucestersbire hct 
groot sukses ml"t !>Y op
gestopte arend bebaal. Dit 
bet die voels weggehou 
maar 'n aantal kraaic tot 
'n gev.eg uitgelok soos die 
nekvere van die a rend ge
tuig. 

l 
0 . B. -Standpu nt 

In Nederland 
'n Afgevnardigde van die nige oud-geinterneerdes wat 

Bond van Oud-geinterneerde!! voel dat bulle op valse verkla.
en Politieke Gevang~>ne!! het rings opgesluit is, moet in die 
die 1\linister van Ju!!tisle, adv. C. eerste plek aan die sekretaris 
R. Swart, onlnngs gt>spreek In- van die Bond gerig word. Hy 
sake die herstel van beweerde is mnr. 0. L. Nel, 1\liddleton, 
onregte wat sy lede gedurende Greytown, Natal, wat die sank 
die oorlog gt~ly het. Die 1\finis- dan verder by d ie regering 
tcr bet die afvnardiging ont- aanbnngig sal maak, na Dag
vnng, die Bond, as mondstuk breek berig. 
van die gei'nterneerdE's, nmpte
like t~rkenning verleen en beloof 
om ter g<'legenertyd op indivi
duele gevalle in te gann wan
neer dil' Bond dit amptelik on
dl"r sy anndag bring. Die Bond 
bet IK'sluit om geen s tappe te 
doen wat die buidige lx'wind 
in ~·erlt'entheid r.al bring nie. 

D ie regering sal, na verneem 
word, gevra word om aandag te 
skenk aan eise van staatsampte
nare, persone in die polisie
diens, lede van die gevangenis
wese en spoorwegamptenare wat 
beweer dat bulle wederrcgtelik 
behandel is. 

Daar i!> cgter f' tlike bonderde • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Afrikaner., wat meen dat bulle 
dl"ur die ~ orige regering Wt'der
regtf'lik agter die doringdraad 
ge~top is. Die vertoe ~·an soda-

.,Die O.B." word gedruk deur Pro 
Eeeleela-Druk.kery Beperk, Stellenboecb, 
m die elenaan en ultgewera: VOOR-
8LAG (Edms.) Beperk, Groote Kerk· 
gebou 703, P011bua 1411, Kerkplei.D., 
K&&Pita<L 

-------------------
Hoeveel Het 
U Gewerf? 

Gedurende die eer 11te agt dae 
van bierdie miUlnd bet die ad- ••••••••• • •••••••• .... 

Sallnvoer 
Nog lnkort 

ministrasle van Die O.B. die 
name van meer as :SO nuwe in
tekenare op ons blad ontvang. 
Hierdle intekenare is deur ofti
siere en lede van die Ossewa
brandwag gewerf wie die saak 
van die o.B. op die bart dra. Brittanje sal waarskynlik sy 
A~ elke lid en offisier van die invoer uit die buiteland nog 

O.B. In sy e ie area 'n paar in- meer moet inkort, het die Brit
tekenare wert sodat die een- se minister van finansics ver
heidsgedagte van die O.B., waar- klaar. Hy het gcse dat nieteen
voor die volk ryp i!o, ingang staande Brittanje se uitvocr en 
~·ind, sal die intekenaars ~'an produksie met 135 perscnt se
on., blad met ba ie d u iSf'nde ver- dert die dae voor die oorlog 
meerder. Volg die voorbeeld vermeerder het Brittanjc sc in
~·nn an1er Brandwagte en stuur voer sy uitvoer gedurende die 
die name van nuwe lntekenare j ecrste ses maande van die jaar 
aan Posbus 1411, Kaapstad. met £250,000,000 oortref het. 

Om die standpunt van 
dil" Ossewabrandwag in 
Nederland te propageer, 
het mt'V. S. Crawford van 
Bl'aufort-Wt's onderneem 
om 'n janr lank verant
woortlelik te Wt'CS vir die 
lntekcngeld op twee ek
semplare van die O.B. wat 
weekliks na Nederland ge
&tuur sal word. Dit is in 
antwoord op die oproep 
van mnr. Dion Kempff 
(tans in Nederland) dat 
Brnndwagte moet help om 
die buitewl.'reld in te lig 

l oor die Os-.ewabrandwag. 
Bydraes sal in Die O.B. 

I 
erken word. Mev. Craw
ford b l"t reeds £1-5s. ~·ir 

bierdie <loel gestuur. Wie 

l volg? l 
........ ----_ ___.._._.._.. . 
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Elke Sigaret 'n Meesterstuk 
Rembrandt ts 'n mengsel van 

belee Virginiese Tabak ; 

gewaarborg Ioo<y0 suiwer, 

Eerstegraadse Blaar. 

Rooi vir knrk. Groen vir ongeknrk. 

DIE SIGARET \VAT U ALTOOS GRAAG WOU R OOK ! 

ONDERSTEUN 
ONS 

ADVERTEERDERS 

DIE KOPERSBOND 
BPK. 

GROOTHANDELAARS 

KEERmiSTRAAT 52 

FOON 3-0423 

DAJUESROKSTOWWE: 

KAAPSTAD 

POSBUS 2120 

Ons bied aan 'n groot verskeidenheld van 
damesrokstowwe (Morokyn, Satyn, Gesponne 
stowwe, Katoenstowwe), rokke, gebleikte en 
ongebleikte Iinne, gordynstowwe, onderklere, 
kouse, pantoffels, kindersokkies, kramerye, 

ens., ens. 

HEJUDE: 
Verder ook mans wit en gestreepte hemde, 
sporthemde, dasse, baadjies, onderklere, 
werksbroeke, kakiehemde, slaappakke, sokkies, 

ens., ens. 

• 
Dit sal kleinhnndelaars betaal om met ons in 
verbinding te t ree, hetsy deur kontak me t ons 
r eisigers of nndersins. P ersoonlike besoeke 

sal op prys gestel word 

Die Firma wic se voorrade nie op u rakke 
bly M nie. 

Verspreiders van TOOT AL 
fabrikate 

GO·DSDIENSTIGE LEWE 
HET IN KAMP FLOREER 

Die h oogstaande gehalte van die godsdienstige en geestelike lewe in 
die interneringsk amp te Koffiefontein waar honderde Afrikan ers gedu
r ende die af gelope oorlog heland h et omdat lmlle , deur die staat as gevaar· 
lik vir di<> oorlogspogiug, h uitekant d ie draadkamp, h estempel is," word 
besk ryf deur ds. j. J. F ick, ' n oud-geinterneerde, in ' n artikel wat in Die 
Kerkbode versk yn h et. 

Ds. Fick vertel van sy per
soonlike indrukke in die kamp 
soos hy dit self in die Boere
kamp vanaf 10 Oktober 1941 tot 
middel Desember 1942 ondervind 
het, en haal ook aan uit die ge
tuienis van kampmaats wat voor 
hom in Ganspan was. 

Behalwe eerwaarde M. S. F. 
Grobler wat 'n kort tyd aan die 
begin van die oorlog in Gans
pan gelnterneer was, was ds. 
Fick die eerste predikant wat 
in die kamp _bel and bet. Na 
hom bet ook ds. D. C. S. van 
der Merwe van die Geref. Kerk 
daar beland. 

I n Ganspan is die erediens 
Sondae, soggens en saans waar
geneem. .,\Vatter onvergeetlik<' 
dienste vir prcdikant en ge
meente," skryf ds. Fick. .,\Vagtt' 
wat bespied en afluister wat 
daar alles gedoen en gese word. 
Kampgenote wat met gebot• 
hoofde op hul selfgemaakte 
stoeltjies, ernstig en meesal met 
weemoedige gesigsuitdrukking. 
sit en luister na die verkondi
ging van die ewlgc \Voord. Af 
en toe 'n sug en dan weer hart
like samesang .... " 

VERPLAAt' 
,Toe breek 6 Desember 1941 

aan, die dag waarop ons op on
vergeetlike wyse na Koffiefon· 
tein se kamp feitlik aangekarwei 
is. Sonder om besonderhede te 
vermeld, kan ek slegs sc dat 
'n sug van dankbaarheid by onr 
uitelndelike aankoms daar aan 
die hart ontsnap het. Met 'n 
skcptiese blik en aanmerking 
neem ons intrek in die bliktem
pels, terwyl by alma! die vraag 
kriewel: \Vaarom moes ons so 
skielik hierheen vertrek het? 'n 
Antwoord was heel spoedig daar· 
na vir alma! duidelik. naamlik 
dat o.a. 'n groter kamp nodig 
was vir ons en die meer as 
driehonderd Boere wat kort 
daarna in een enkele week ge
lnterneer Is - speurders, polisie
beamptes en tronkbewaarders 
wat deur die staa:t as gevaarlik 
vir die oorlogspoging, buitekant 
die draadkamp, bestempel is. 

.,Nou bet .,die gemeente" vin
nlg uitgebrei! Geen gelnterneer
de sal die pyn in die binneste 
vergeet, waarmee by moes aan
skou hoe 'n paar hondcrd nuwe
linge op 'n keer die kamp binne
gemarsjeer gekom hct nie . 

lede van die gemeente onder 
aanvoering van 'n roepingbewus
te diaken so hier en daar van 
van die bliktempels sc binne
werk vir die goeie doe! onopsig
tC'lik weggebreek is! 

HUISBESOE K 
.,Die predikant was natuurlik 

ook vir hwsbesoek verantwoor
delik, en hoe uiters welkom is 
hy nie in die verskillende butte 
ontvang nie! Gewoonlik het dit 
>aans plaasgevind, wanneer die 
kerels in 'n gesellige luim,' was 
en openhartig hul geestelike 
onoeilikhede en probleme be
spreek het. Ongeveer 'n halfuur 
voordat die ligte afgeskakel 
word, bring iemand dan eers die 
Bybel nader vir die huisgods
rliens, waarna elkeen met sy eie 
~edagtes probeer om so gou 
moont lik die werklikheid te ver
geet op droomland se dwaalwec 
van vredige onbewustheid. 

Huisgodsd iens is, op die hoog
.te u it'iondt>rings na, in al dit> 
•mtte waargeneem, en van die 
'misvadt>r is ve rw.ng om toe tt> 
;ien dat hit>rdie gesPi'nde tradi· 
.ie van on<; volk in ~oy hut in e rt' 
~ehou word. Dit '!al ~>teeds et-n 
van my aangenaam.,te herinne
rings bly, hoedat gedurende die 
"yd van stilte wat deur d ie 
·mmpiPier , d r. T riimpelmann, 
\'i r hui .. godsd ien'! in die k amp 
;eta., is, ,·erskeie psalm- of gt>
'angver..e tegelyk t>rtyd van vu-
k illPnde kante uit die mondc 

van gt>spierde en songebrandt' 
vader:. en seuns , ·an ons volk 
1pgeklink bet. En as jy sou 
taan en luister na die voorgan-

ger se gebcd, dan was dit meest
'11 'n eg-persoonlike smeking om 
vryheid en geregtigheid vir die 
~nkeling en die nasie, 'n bede 
'>m volkseenheid, 'n versugting 
dat God 'n verdieping in die 
'{eestelike !ewe mag skenk en ... 
die roerende gebed om die gena
dige bystand van die Here vir 
vrou en kind en ander dierbares 
nan wie verlangend gedink is en 
wat soms in groot noo9 sonder 
die broodwinner verkeer het. 

DIE BOEREKERK 
,Uiters interessant was dit om 

in die kamp Iede van die Ned. 
Geref. Kerk, die Geref. Kerk, 
die Ned. Herv. Kerk en die 
Lutherse Kerk saam te organi
seer as lede van die .,Die Boere
kerk". Onder hierdie naam het 
ons ons kerklik gelukkig saam
gesnoer en 'n loflike eenheid en 
samewerking gevind. Die geln
tcrneerde wat buitekant die 
kamp in een van die genoemde 
Kerke as Kerkraadslid gedien 
het, moes in die Boerekerk son
der keuse dieselfde amp vervul, 
hoewel die so ontstane Kerkraad 
\veens die unieke aard van die 
kamplewe en die betreklike 
hoogstaande dissipline maar set
de nodig gehad het om te ver
gader. E nkele ouderlinge moes 
die predikant bystaan met die 
aanneming van katkisante en 
diakens het steeds toegesien dat 
die saal vir die eredienste in 
orde gebring is." 

VERSTERKING 

Later is wyle ds. D. Botha 
van Koffiefontein aangestel as 
kampkapelaan en het by ge
reeld dienste in die kamp gehou. 
Toe ds. D. C. S. van der Merwe 
van die Gereformeerde Kerk 
gelnterneer is, het hy saam met 
ds. Fiek die geestelike lewe in 
die kamp behartig. 

Daar is ook nagmaal in die 
kamp gevier, jong mnnne aan
geneem as Jidmate van die Kerk 
en elkeen van die belydende lid
mate het 'n aandenkingskaart 
ontvang wat in die kamp ge
maak is. 

Ds. Fick skryf ten slotte met 
verwysing na die ellende van 
kamplewe: ,.As al hierdic bui
tengewone omstandigbede in 
aanmerking geneem word, bly 
dit vir my 'n wonder dat die 
kamplewe deur 'n betreklike 
hoe peil van sedelike en gods
dienstige stabiliteit gekcnmerk 
was." Die kcrklike bywoning 
was ook buitengewoon hoog. 

DUITSE EENHEID 
NOV WEER · 

GOEIE NUUS 
.,Dadelik is die manne byme

kaar gerocp om onderkant 'n Die }; ngelse p e rs kan dees dae onder die sk aduwee 
hoe grondwal na die troosryke 

1 
va n Russiese uitda gings nouliks 'n juigkree t onderdruk by 

en sielverkwikkende woorde van die ontd ekking van die een of a n der vorm van Duitse een-
Romeine agt te !ulster. h eid _ lets wat bulle 'n kort t y djie geled e n og met a ile 

ORRELIS EN K.OSTER geweld wou vernietig, en waarvoor Britse s t aatsmanne d ie 
hulp van k a m er aad S talin tot aan die Elbe ingeroep b et. ,Van nou af word daar, be

halwe die twee eredienste op die 
Rusdag, ook Woensdagaande 'n 
algemene godsdiensoefening in 
die sink-eetsaal gehou. Oom 
Stephen Eyssen !ewer voortaan 
onskatbare waardevolle dienste 
as besielende en gevierde orre
lis. Die instrument wat hy be
spet-1, Is egter nic 'n imponc
rende elektriese pyporrel nle, 
maar 'n sogenaamde klavier, sat 
van gryse jare en skor van stem. 

, I n sy hoedanigheid as koster 
kon niemand sekcr waardiger 
diens verrig hct as Neef Chris 
Klopper nie, wat op 'n groot ou 
ysterpot wat daar verdwaald 
gel~ het, net so goed as enige 
volbloed-kerkkoster met 'n stuk 
yster 'n opwekkende klokgC'skal 
op 'n volmaakte kom-sondaars
tempo uitgemol<er bet. Spoedig 
was daar ook 'n soort katcder 
aanmekaar gC'timmer om as 
kansel te dien, nogal uit bout 
wat deur 'n paar pligsgetroue 

'n Korrespondent van die 
Cape Times maak met geesdrif 
melding van blyke van Duitse 
eenheid in 'n berig oor die st ryd 
om B('rlyn. Hy berlg as volg: 
.. Die jong:;te vergaderings van 
die Sosiaal-demokrate wat bulle 
beroep op die reg om hulself te 
organiseer as die spreekbuise 
vir 'n vcrenigde Berlyn, is nle 
net deur die grootste skares 
sedert die dae van Gobels byge
woon nic, maar het ook aan
sienlike aanklank in ander dele 
van Dultsland gevind. E en dag 
se voedselrantsoen van Bisonie 
(die vcrenigde Amerikaanse en 
Britse besettingsgebied> en 
10,000 ton steenkool van Noord
Wesphalie - gratis is aan 
die inwoners van Berlyn deur 
hul volksgenote geskenk. Spoor
wegmanne hier het aangebied 
om Solwlovsky se stukkendl· 
treinspore verniet heel te maak. 
Hierdie voorbeelde van solidari· 

teit is nuut en betekenisvol." 

£30,000 PER DAG 

Volgens berig word, het die 
voed~telvoorsiening deur die lug 
Brittanje verlede week £30,000 
per dag gekos, en die koste het 
nog steeds gestyg namate meer 
vliegtuie in die stryd gewerp 
word. Die Britse minister het 
verlede week verklaar dat dit 
nog nie 'n uitgemaakte saak is 
wie hierdie onkoste moet dra 
nie - die Duitsers of die Britte. 
Vir d ie gewone water- en trein
vervoer, wat deur die Russe tot 
stilstand gebring is, moes die 
Duitsers betaal bet. 

I ndien die Duitsers moet be
taal, spreek dit vanself dat dit 
'n uiters onbillike reeling is, 
want die toestand is die gevolg 
van die kortsigtige staatsman
skap van die Geallieerdes te 
P otsdam. 
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DIE 0.8.-LEIERS 

WAS BRITSE LOOTS MAAR 
HET WAARHEID ONTDEK 

lndiers Koop· Nog 
Baie Eiendoanane 

In Skiereiland 

Genl. C. A. Pienaar, Gebiedsleier van die Ossewa
brandwag in Natal, is een van die sterk ankers van, 
die O.B. in daardie Britsgesinde provinsie waar die Afrika
ners nou stadig maar seker besig is om vestings ite verower. 
ol)enl. Pienaar bet 'n avontuurlike Iewe agter die rug. In 
r.y jeugjare is aan hom voorgehou dat ;tiles .in die lewe 
'Van die Afrikaner slegs sy hoogtepunt bereik as dit in diens 
van die Britse kroon is. Later bet h Y' • egter agter gelmm 
wat die werklike toedrag van sake is. Hy bet ook van 1934 
af aktief deelgeneem aan die partypolitiek, maar sedert 1940 
daarmee uitgeskei. 

,Uit die kontakte wat ek on
der aile lae van die bevolking 
besit, in die landbou, politieke 
.en sosiale kringe, spruit d ie 
oortuiging dat die oorwinning 
van die O.B.-gedagte nog nooit 

Nie minder .nie as 78 vaste eiendomme in Kaapstad 
en omstreke wat geslagte lank die eiendom van blankes 
was bet gedurende die eerste vyf maande van die jaar in 
die 'hande van Indiers oorgegaan, volgens syfers wa.t die 
streeks-aktekantoor in Kaapstad verstrek bet. 

Genl. Pienaar is die seun van 
ds. P. J. Pienaar en is in 
1899 - die jaar van die uit
breek van die Engelse oor
log te Somerset-Wes gebore. 
Nadat hy sy matrikulasie-ekua
men afgele het, het hy in 1917 
aangesluit as Jeerling-loods by 
die destydse Royal Flying 
Corps. Eers was hy in Durban 
gestasioneer maar later is hy 
na Indie gestuur vir verdere 
opleiding vanwaar hy weer na 
Egipte verplaas is. 

Nadat hy sy kursus voltooi 
het, is hy as skoutloods na 
die Nabye Oeste, Italie, 
Frankryk en Engeland ge
stuur vanwaar hy ses maan
de later na Suid-Afrika gere
patrieer is. 

TREKKERGEE~ 

Die .,Wanderlust" het genl. 
Pienaar egter rand gejaag en 
skaars was hy 'n jaar in Suid
Afrika of hy aanvaar 'n. be
trekking as onderbestuurder 
van 'n papiermaatskappy in 
Portugees-Oos-Afrika. Geduren
de hierdie tyd, so vertel genl. 
Pienaar, het hy maar min 
papier gemaak, heelwat wild 
geskiet en baie malaria opge
doen. Na agtien maande in die 
vreemde is hy weer terug na 
die Unie. Hy is in 1923 getroud. 

BRITSE DIENS 

Genl. Pienaar vertel: .,Op
gevoed met die leuse dat alles 
in die !ewe van die Afrikaner 
sy klimaks vind slegs in diens 
van die Britse kroon, voel ek 
vandag nog bly dat ek minstens 
die moed van my aangeleerde 

oortuiging gehad het en aat ek 
gereed was om die hoogste offer 
te bring. Ek was nie lank in 
die militere diens nie of ek bet 
besef dat ek gebruik word as 
pion tot bevordering van Em
plre-belange. Die besef is aan
g-ewakker deur my daaglikse 
botsing met die Britse uitkyk 
op sake". 

PARTYLEIER 

In 1934 het genl. Pienaar ak
tief begin deelneem aan die 
politick en in 1938 is hy benoem 
as kandidaat van die Nasionale 
Party en onder-leier van die 
party in Natal. Hy het ook 
drie jaar lank gedien op die 
Federale Raad van die party. 

.,Met hereniging het ek so 
onder die besef gekom van die 
selfsug en volksuitbuiting van 
die partypolitiei dat ek my ant
trek het aan die partypolitiek 
en besluit het om my gewig in 
te gooi by die O.B. waarvan ek 
lid is sedert Oktober 1939," 
aldus genl. Pienaar. Teen die 
einde van 1940 is hy aangestel as 
generaal en na die inhegtenis
name van genl. 0. L. Nel, is hy 
deur die K.G. aangcstel as 
Gebiedsleier van Gebied D, 'n 
pos wat genl. Pienaar tans nog 
beklee. 

,.DIE BESTE" 

,Wat my betref was die stryd 
van d ie afgelope nege jaar die 
beste in my lewe, e n die opof
fer ing en d iens klein in vergely
king met d ie Jiefde, getro!Jbeid 
en kameraadskap wat ek, soos 
soveel duisende a nder O.B.'s so 
kennelik ondervind bet. 

1600 Leerkragte 
Trek , Salarisse 

Plus Pensioene 
Meer as 700 onderwysers en 900 onderwyseresse in 

Kaapland wat reeds die pensioenouderdom bereik bet, maar 
daarna weer begin skoolhou bet en in die· meeste gevalle 
die salarisse ontvang waarvoor die poste geadverteer was 
tesame met hul pensioene, is besig om die fondse van die 
administrasie uit te put. 

Hierdie onhoudbare toestand 
wat nog nooit voorheen so 'n 
geweldige omvang aangeneem 
het nie, is die gevolg van die 
tekort aan onderwysers sodat 
groat getalle onderwysers- en 
vera! onderwyseresse - na h'ul 
pensioenaftrede weer begin 
skoolhou. Die salarisse wat bul
le dan ontvang 1:> oor die alge
meen bale hoer as wat betaal 
sou gewees het vir jonger leer
kragte. 

Die Administrasie self was 
nie bewus dat hierdie praktyk 
reeds so 'n omvang aangeneem 
het nie. Daar is egter nou begin 
om die Administrasie ten opsig
te van die gewone leerkragte 

en die wat reeds afgetree het 
maar weer skoolhou van mekaar 
te skei. Die ondersoek in bier
d ie verband is nog maar half 
voltooi en die getal staan reeds 
op 1,600. Volgens berekening 
beloop die ekstra uitgawe, wat 
die gevolg is van die onderwys
tek ort maandeliks duisende 
pond e. 

Hoe om van hierdie ekstra 
las ontslae te raak is die pro
bleem waarmee die verantwoor
delikes hulle tans besig hou. AI 
oplossing skyn te wees om meer 
persone na die onderwysberoep 
te trek sodat dit nie meer nodig 
sal wees om gepensioneerdes 
aan te stel nie. 

Genl. C. A. Pienaar 

so na aan verwesentliking was 
soos juis nou nie. Ons moet 
slegs bramlwag staan en hand
haaf wat ons gewen bet." 

EENHEIDSFRONT 

,.Die partypolitiek het nog al
tyd getoon dat hy nie by magte 
is om nasionale probleme op te 
los nie," vcrklaar genl. Pienaar. 
,Die ontnugtering is naby en 
die a:tnvaarding van die O.B•
gedagte met sy bree begrip van 
'n blanke nasionalo eenheids
front as bolwerk teen bedrei
gings, en waaragtige d em okra
tiese verteenwoordiging deur 
die beroepe wat die werklike 
gesag dra, word van dag tot dag 
meer gewild. 

ONS TAAK 

.,Daar bly egter 'n persoon
like plig oor vir elke individu 
in die O.B. wat sy beroep ook 
al mag wees. Elke O.B.-lid 
moct sorg dat hy of sy inge
skakel word in die cenheid wat 
gesag dra in die bestuur van 
sy of haar groep. Die O.B.
metode van oplossing van pro
bleme moet ingedra word in aile 
vertakkings van die blanke 
volkslewe, gedurig moet gewys 
word op die onvermoe van enige 
partystelsel om ooit ,die hoof 
te kan bled teen 'n front wat 
internasionaal verenig is. 

Vervolg in volgende kol. 

S/egs 

£20 

bring 

udie 

Dit blyk dat Indiers nog steeds 
besig is om vaste eiendomme 
op te koop. Daar word maande
liks altesaam ongeveer 55 
Indier-transaksies in die Kaap
stadse kantoor gergistreer en 
gedurende Januarie, Februarie, 
Maart, April Pn Mel was dit. 
aantal waardeur blanKeS hul 
ciendomme aan I ndiers oorge
dra het onderskeidelik 13, 15, 22, 
15 en 13. Dit bedra etlike tien
duisende ponde. Die syfers vir 
)unie is nog nie beskikbaar nie. 

In die vyf maande het die 
Indiers vaste eiendomme ter 
waarde van £335,740 aangekoop. 
Dit sluit die transaksies tussen 
Indiers en Indiers in. Vir Mei
maand aileen bedra dit meer as 
£90,000. 

Vervolg van vorige kol. 
Nooit, kameraad, mag u 'n ge

leentheid mis waar u die O.B.
gedagte kan verduidelik, en/of 
stel as oplossing van die 
sintetiese volksverdeling, wat 
Jot voordeel en voortbestaan 
van die partystelsel is, en dreig 
om die hele blanke samelewing 
alhier te vernietig. 

Dit is my taak, dit is ook u 
taak soos ek dit sien. Skakel in 
by u vereniging, u bond, u unie 
of ko-opera~e. wat dit ook a l 
mag wees, sorg dat u geleent
heid het om O.B.-ideologie voort 
te plant. Die tyd snel nader 
wanneer ons geroep sal word om 
Ieiding te gee in die rigting 
wat lank reeds neergele is as 
O.B.-beleid. Sorg dat u gereed is 
as die tyd aanbreek," a ldus 
genl. Pienaar. 

BOERELEIER 

Sedert 1921 het genl. P ienaar 
hom besonder be_rwer vir dle 
ko-operatiewe stelsel. Hy is 
vandag lid van vyf ko-operatie
we maatskappye, asook onder
president van die Natalse Land
bou-unie, lid van die uitvoeren
de raad van die Suid-Afrikaan
se Landbou-unie en lid van die 
Adviserende Raad van die 
Minister van Landbou. 

KLEINE WONDER. 
SEl\IENT-STEENMAAKMASJIEN 

Maak volkome reghoekige, welgevormde sementstene op 
rue plek waar u bulle nodig bet. U sal tyd en geld spaar 
in vervoer messel en pleister. Vier arbeiders kan 4,000 
stene per 'dag maak. Die ,KLE INE WONDER" kos 
slegs £20 v.o.s. H?pefield. ?i~ on?ers~el ~os £10 ekst~a, 
maar enige stew1ge stellas1e IS Vlr h1erdie doel gesk1k. 

J.H.BUHR 
Posbus 18 

Voortrekkerstraat Hopefield 
Telegramme: ,.BUHR" 

'n Groot persentasio van die 
aank ope het in bla nke gebiede 
soos Rondebosch, Landsd owne 
en Maitland geskied. 

' \ 

Israel Moet 
Neutraal Bly 

\ 
Op die Joodse wereldkongres 

wat te Montreux plaasgevind 
het, is die gedagte na vore ge
bring dat die staat Israel in 
Palestina 'n neutrale houding 
in die Midde-Ooste moet "inneem 
soos wat Switserland in Europa 
doen. Hoewel baie afgevaardig
des daarvoor te vinde was, is die 
voorstel nie in 'n besluit vas
gele nie. 

Kan n1e 
Sonder Hulp 

Bestaan 
Feite bewys dat Brittanje nie 

sy huidige lewenspeil of sy hui
dige produksiestandaard kan 
handhaaf nie tensy hy 'n deel 
van die hulp van buite wat die 
V.S.A. vir Europa aanbied kan 
bekom, het die Britse minister 
van Finansies verlede week 
verklaar. 

Die minister het aangekondig 
dat die Britse goud- en dollar
reserwes tans op £473,00(),000 
staan. Hierby is ingesluit die 
£22,000,000 wat Brittanje reeds 
onder die Marshall-plan ontvang 
het. 

Is Medisyne 
Noodsaal(lik 1 

Die Natuurwetemkap 
•e nee! 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE .JONGSTE WETEN
SKAPL~ METODES 
Met Verbaaende Ultslae 
GEEN MEDISYNE1 
GEEN OEFENINGE1 

Dle llal'dnekklgste Kwale ewlg 
Die weteJUkap bet nou ultgevtnd dat 
aOdra •n besmette Uggaamsdeel skoon
gemaak word van ay glf of oJUuiwer· 
bede, die slekte verdwyn. Deur die 
toepuslng van ons wetenska.plike me· 
tOdee bet dlt nou 'n ma.kllk• taak 

r;eword. 
Dlt maa.k nle aa.ak hoe ernat11 of • n· 
boudend u kwaal 18 ole - aelfa 811 II 
dlt as ehronles of ongeneesllk beatem
pel. Da.ar Ia hoop vlr u. Geen medl
ayne of oetenlnge benodlg nte. U aal 
onder geen verpllgtlng ataan nle. Skryt 
aan ons en veratrek volledlge beeon-

derhede In verband met u kwaal. 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
Posbu 1888 - KAA.PSTAD 
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SKAF DIT AF 
In ons vorige uitgawe bet 'n bcrig verskyn van die 

pensiocnfonds van Kaaplandse onderwysers waaromtrent 
die provinsiale aktuaris rapporteer dat daar 'n tf!kOrt van 
£10 miljoen bestaan. Dit beteken dat die Administrasie 
op ccn of ander stadium in die toekoms £10 miljoen sal 
moet vind om die pensioene aan onderwysers te kan betaal, 
en hicrdie bedrag word elke jaar nog groter. 

lnvloed van Oud-Soldate 
fn Afrikanereenheid 

Sedert 1925 is die pensioenfonds elke vyf jaar voor 
die aktuarisse gelo vir advics. Jaar na jaar is 'n gelyk
luidende verslag uitgcbring met sckcre aanbevelings, maar 
sover vasgestel kan word, is nog nie die minste uitvoering 
daaraan gegee nie. Dit word blykbaar as 'n blote roetine
saak behandel waarmee die Provinsiale R aad weinig uit te 
waai bet. 

In my vorige artikel h et ek pro beer aantoon dat die posi~ie van die 
Nat~ionaalge!!!indes met ·tOO na ;)00 stemme per l!'etel "·erbett>r het as 
gevolg van die fe it da t hulle 'n m eerderb eid gehad l1et onder die kit>ser s 
wat in l9l8 "·ir ·die t>erste m aal ge stem lu.•t. In hit•rdie a rtikel wil ek 
veral inguan op die ommeswaai in die solda test t>m t•n vuu die vt•el groter 
mate van Afrikant>reenheid wat daar in 1918 was. 

Die Kaaplandsc provinsiale inkomste is t ans in dil:! 
omgewing van £15 miljoen, sodat die t ekort van die pen
sioenfonds vir onderwysers - maar een afdeling van die 
raad se arbeid~vcld - reeds twcederdes bedra van die totale 
inkomste. Nogtans geniet hierdie sware verpligting nie 
die aandag van die P rovinsiale Raad nie. 

DIE SOLDATESTEM I in hul wese en agtergrond Na-
In 1943 waa die soldatestcm sionaal is, in 1948 weer die 

90,000 - 1owat 600 per klr.aafde- Nasionaalgesindes gestcun het 
ling. In die klcsafdelings wat in en dat hul naasbestaandes dit 
albei verklcsings beveg Is deur ook gedoen bet verklaar dus 
'n Nasionaalgcalnde kandldaat 400 van die ommeswaai. 

GROOT INVLOED 

As 'n mens nnnncem dat 
die addisionelc 2% wat ge
:;tcm het, die gevolg van 
Afrikanereenheld was, kan 
ons 200 van die ,.ommeswaai" 
hleraan toeskryf. In wcrklikheid 
was dit waarskynlik 'n bietjie 
mt>cr aangesien die persentasie 

of een wat 'n groot mate van 
Naslonale ateun genlet was daar • AFRIKANEREE~HEID 
500 10ldate per klesafdcllng. Dit 
lyk 'n redellkc aannamc vir my In 1943 was die Afrikaners 
en laat 800 soldateldeaera vir die wat teen die oorlog was ver· 
meer E~else kieaafdelings. In deeld en dit bet 'n bale nadelige 
11fa hct die soldate 96% ccatem uitwerking gehad op die sukaes 
en 90% van bulle vir genl. van die anti-oorlog kamlidate. 
Smuts. Dlt gee genl. Smuts 'n In 11»8 het die ::\lnl:m-Havengn
meerderheid van 380 per setel oorrl'nkoms nie ulleen dit> 
onder die soldatestem In 1943 - moontlikbeid van driehoekl~re 
427 vir hom en 47 teen hom. 1r8H'gte uitgeskakel nie, maar 
- _ L ook 'n gevoel \·an Afriknner

DIE REDE 

Vir hierdic gebrek ann belangstelling moet daar 'n 
rcdc wecs. Die provinsiale rade is met sekere gesag ten 
opsigte van bepaalde aangeleentbede beklce, waarvan onder 
wys, gesondheid en paaie die belangrikste is. Dit is a lles 
sake wat nie ' eel te doen het met die g root politieke vraag
s tukke waaroor daar tussen die pa rtye in die parlement 
tougetrek word nie. Nogta ns \iod ons presies dieselfde 
pa rtypolitieke indeling in die pro\insiale rade. Lede van 
hierdie liggaam word nie gekies weens hul k ennis van 
onderwys- of gesondheidsa ke nie, dog op g rond van hul 
politieke trou jeens die een of ander party wat ·un die 
ander ven kil oor republikanisme,. segregasie, deelnarne aan 
bultela ndse oorloe of wa t ook al op die een of a nder tydstip 
die swaarste op die , ·otksgemoed druk. Die provinsia le 
r ade is dus niks anders nic as miniatuur-par lementjies waar 
die kunsmntig-aangedikte verskillc oor landspolitiek die 
aandag aftrek van die wcr klikc tank waarmee daardie lig
gaam belas is. Dit iK dan ook daarom dat hierdie liggaam 
wanneer hy in sitting is, !iOOS nog 'n paar weke gelede, hom 
nie , ·erontrus oor die , ·erpligtinge wa t hy t eenoor onder
wysers ten opsigte , ·an hul oudag het nie, maar daglange 
debatte hou oor die lo!4latlng , ·an polltieke ge,·angenes -
sake waarmee by in die , ·erste , ·erte niks te doen bet nie. 
Dit is by sulke gelecnthede wannecr die ondoeltreffendheid 
van die huidige provinsiale stelscl van die dakke af skreeu 

OXREG\'ERDIG 

Afgcsien van die gebrek aan belangstelling by die pro
\insiale rade vir die dinge waarvoor dit in die lewe geroep 
is, is dit ook nog 'n baie onregverdige toestand dat een 
deel van die volk wat toevallig meer suid as die ander 
woon, buite verhouding swaar, in vergelyking met die res 
van die volk, belns moet word vir 'n paar openbare dienste 
wat tot vier afsonderlikc dele versnipper is bloot om 
historiesc redes. Nic aileen moct die Kaaplander veel meer 
aan belasting bybring as by voorbeeld sy Transvaalse burger 
nic, maar by sit vandag met vcrpligtinge in die skoot wat 
by te wyte bet nan die gebrek aan insig by die politici wat 
vir sy bestuur vcrantwoordclik was. Die volk bet reg om 
te cis dat indic·n pnrtypolitick die maatstaf moet wees vir 
die bestuur van onderwys en hospitale, dit dan onder die 
Unie-parlement moct val, dan kan ten minste die hele \'Olk 

aan"preeklik gehou word \'lr die dwaashede wat in naam 
, ·an polltieke partye aangenng word en nie diegene wa t 
, ·erpllg Is om op Unlale Partylyne s y pro\insiale bes tuurs
ligpme te Ides nle. 

Veur N avorser 
In 1948 stel ek di(' .soldatestem 
in dlesel!de kiesafdellngs op nie 
meer as 400 per sctcl - daar 
was 'n stempcrsentnsie van 82'/r 
en sekere soldate hct sedert 1943 
gesterf. Aangcsl('n dulsendo 
Afrikaners bloot d('ur die oor· 
logsomstandighcd(' hulle in die 
leer bevind het, kan 'n mens 
verwag dat hulle In 1948 weer 
gestem het waar hulle hart en 
famllle altyd wns naamlik by 
die Nasionaalgcsindes. Op diC' 
aanname dat sulke soldate In 
hi('rdle 107 oorwegend Afrikaan
IIC kiellafdcllngs ongeveer een
derde van die aoldate uitgemaak 
het, het ons die uitslag ond('r 
die soldatestem: V.P. 265, H.N.P. 
135. Onder die aoldate het 'die 
Smuts-meerderhcld dus met ge
mlddeld 250 gekrimp in elke 
aetel. 

FAMILIE 
Maar behalwe die soldate was 

daar bulle naasbestaand('S wat 
saam met die soldatc In 1943 
die oorlogabeleid . gest('un het. 
Omdat die groep nie sovcel a~ 
915% g('stem bet in 1943 nle en 
ook waarslcynllk nie so hoog 
as 90% vir genl. Smuts nle, en 
ook moonlllk kleiner Is as die 
soldategroep, stcl ck dfe omme
swaai onder die mcnse op 'n 
lacr sy!er naamlik 150 per setel. 

Die felt dat bale soldate wat 

Onder die Smutsbewlnd Is die 
verbritalng van ons leer nie net 
meer • aan lndivlducle offisiere 
toegelaat nle - dlt was doel
bewuste beleid van die rege
rlng selt. Net sogennnmdc ,.be-

Ons Verdediging 
' troubares" - d.w.a. bctroubaar 

vanult Britse standpunt - is 
tot die lefor toegelaat, ter\1.-yl die 
platteland met sy Afrlkanertra
disle fcltllk heeltemal ontwapen 

Dit wil voorkom of die Minister van Verdediging is. Nou dat die Minister van 
van voorncmc is om ons vcrdcdigingstelsel op 'n Verdedlglng maar cffens b('gin 
cg Suid-Afrikaanse grondslag te plaas. Ons wil hoop oprulm aan hlerdic toestand, 
dat by hom in die voorneme nie van stryk sal laat b ring gaan daar 'n g('hull op in jin
deur die wocde 'vatf diegene vir wic daar ten opsigte van go-krlngc. Ons leer sal dan glo 
alles net 'n Britse trndisic bestaan n ie. nou sonder tegnlesc kcnnls 

Die Afrikaanse militcre tradisie is een van die skitte- moet klaarkom In die ntoom('eu. 
r endste in die wereld, maar ten spyte daarvan is vir 'n VIr hlerdle mensC' bc,qtnan daar 

natuurlik net 'n Brittanje, nl 
halwe ccu lank van Britse kant alles in werking gestel hct Brittanje nog geen enkclc 
om hierdic tradisic te vcrvang deur die Tommie-tr adisie atoombom gemank nlc en is hy 
van die Britse leer. Tot so 'n mate was dit die geval dat vir ay atoomk('nnla ook maar 
jong Afrikaners soma afgeskrik is deur die doelbewuste aangewcse op die kennis van 
pogings van sekerc offisier e om die indruk te laat posvat ander Jande. Ons Is h<'eltemal 
dat 'n soldaat 'n vloekende niksnuts moet wees. E n wat tevrede om ons kennis reg
die Britse militere prestige in die algemeen betref hoef streeks op te do('n van diesclt
mens maar net 'n oudstryder van die Boererepublieke de bronne waar dlo Britte dit 
om sy mening te vra in t cenwoordigheid van 'n Suid- kry. 
Afrikaanse oudsoldaat - Afrikaans ~f Engelssprekend - Daarom wens ons die nuwc 
van die afgelope oorlog. Na byna vyftig jaar is daar nog Minister aile welslBe toe vir sy 

po~ngs om ona verdediglng te 
volkome eenstemmlgheid op hierdie punt. aulwer van die Britae isolaalc-

(Vervolg in volgende kolom) gees. 

tcmme wat ultgebring is in 'n 
vcllige setel soos \Vaterbcrg 
wnar die bflangstelllng klein 
\V88 omdat die ultslag buite nllc 
twyfel was, &legs 73.3% was. 

eenheid geskep. Hierdie gevocl 
was sonder t\1.-yfl'l versterk deur 
die baie ooreenkomste (iwars· 
deur die land, as gevolg waar
van lcde van die Ossewabrand
wag ook gevocl bet dat hulle 
decl het in die eenheidsbewe
ging onder die Afrikaners. 

Dit is opmnklik dat wunr 
lie omm<'~>Wnal die 1froot<;te 
wa~t ondt-r die platteland'lt'l !.t'

b•l!t nnamlik in Oo~o-Tran..vaal 
1ie toename in dit- "tt'm~l'l\t"n

ta<;ic ook bale voot wa<; nnam
lik 5.6€,'(, lli<> r brt dit'l fnktor 
van Afrikaneret'lnheid moontlik 
500 va n die omme11waal 
klnar. 

ver -

\Vord vervolg 

I<'ONDSDAG ! 

Die beste maatstaf vir die 
uitwerking van Afrikanercen
held vind ek in die hcelwat 
groter stempersentasies van 
11»3 teenoor 1948. In albei ver
kiesings hct die ondersteuners 
van generaal Smuts tot die laas· 
te man gestcm, maar dit was 
dikwels nie !10 onder die Afri
kaners in 1943 nie. Hierdlc een
hcid het natuurlik ook veel deeg
liker organisasie moontlik ~e
maak. Ek gee hieronder 'n tabel 
van die perscntasie stemme wat 
met elke verkiesing in sckere 
gebiede in ons land ultgubrlng 
is en die ommeswaai per setel 
in daardie gebicde. 

Nt-em nll"t'blief kt-nnill dat 'n 
funk!iie ~rehou "111 word op Sa
terdaJr Sl ,Julie 11»8, by komdt. 
De Bruin op RooWrani, ter 
<;tywinJl' \·nn die fond~ \·ir 8 
AUJrU!itUII. 

Di!i die JOe verjaard&Jl' ,·an die 
O.B. en die SO!.te van komdt. 
W . J . do Bruin. 

AL~IAL WELK0:\1 

Brlnr u kinder!! saam. 

f( St4'rnme ~ Sternme Ornmeswaai 
GEBIED 1I»S 1948 Per Setel 
Stede 
Kaapprovinsie 78.0 80.2 1476 
Bloemfontein 77.3 82.6 1761 
Rand en Vereeniging 77.3 77.8 1464 
Pretoria 75.8 79.0, 1418 
Pietermaritzburg 715.8 80.6 215 

Totaal Stcde 77.1 78.7 1443 
P latteland 
Boland 87.1 89.0 1132 
Karoo en Noord-Kaap 82.4 85.9 863 
Res van Kaapprov. 83.2 85.8 1149 
Oranjc Vrystaat 82.7 ' 83.0 554 
Cos-Transvaal 79.9 85.5 1677 
Rea van Transvaal 80.5 81.5 1017 
Noord-Xatal 78.4 86.9 1436 
Drakensberg 6{.2 715.7 69 

Totaal Platteland 82.3 84.9 1042 

Totaal Unie 80.1 82.1 1218 

FO NDSDAG 1948 
SENTRALE F EESTE - GEBIED F 

ter herdenking aan die Ossewatrek en die , ·lerlng van 
die Tiende Verjaardag va n die Os~tewabrandwag 

RUSTE!\'BL"RG (7 Augustu1); 
Hoofgent-ranl~okap 1<'5, F8, l "l' en F9 

POTGIETE RSRUST <14 Augustus>: 
lloofgeneraalskap Fl en redeelte vnn F lO 

LOUIS TRICIIARDT (21 Augustus): 
lloofgeneraal!lkup F l en redeelte van F lO 

PRETORL\ (11 September): 
Hoofgeneraal8kup F 4 en 1<' 12 

BELFAST <18 September>: 
Hoofgeneraal!llknp FS, F8 eo 1<'11 

AL VYF FEESTE WORD TOEGBBPREBK DEUR 
DR. HANS VAN ' RENSBURG 

EN 
ADV. JOHN \'ORSTER 

* Maak seker dat u een van die feeste bywoon * 
t- Aantreklike prouramnw word op dkc pkk gereel * 

ALLE AFRIKANERS Jf'ELKO.ll 
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Generaa lskap 
Reel Ontvangs 

Vir ,Peetseun~ 
Die hoogtepunt van die organisasiereis van hf-komdt. 

Vale Ferreira <leur generaalskap C6 is bereik met 'n groot 
en geslaagde funksie op die plaas Forthampton, Fouries
burg, die eiendom van genl. H. A. J. du Toit. Daar was 
om en by die 300 mense aanwesig, berig ons korrespondent. 

Die funksie is deur genl. Du 
Toit gereiH met die doel om 
Hendrik van Blerk en Julian 
Visser wclkom te heet na hul 
loslating uit Baviaanspoort. 
Brandwagte van oor die hele 
generaalskap het hulle opwag
ting gemank asook H.N.P.-lede. 
Die funksie was uit die staan
spoor 'n groot sukses. 

Lede van die O.B.-wag he.t 
die motors hul plekke aangewys 
en gehclp om die aanwesigeE 
aan mekaar bekend te stel so
dat daar 'n aangename gees 
hcers het. , 'n Orkes het bygedra 
tot die sukses van die funksic. 

Nadat genl. Du Toit die aan
wesiges welkom geheet het, i~ 

die vlag op O.B.-manier gehys. 
H!genl J. F. van der Merwe 
hfkomdt. Pitaut en mnre Vis
ser en Van Blerk was die ere
gaste. Genl. Van der Merwe het 
die heildronk op Visser en Var 
Blerk lngestel. 

Hfkomdt. Jim 
Mostert Oorlede 

Die Ossewabrandwag van 
Vredendal betreur die heengaan 
van hoofkommandant Jim Mos
tert wat op 26 Junie in 'n 
motor ongeluk gedood is. Hy 
was 'n bale bekende en beminde 
figuur. Toe die O.B. In hierdie 
dele gestig is, was hy een van 
die eerste lede wat aangesluit 
het en was sedertdien altyd 
offisier. Deur a! die mocilike 
jare het hy vierkantig agter die 
Ossewabrandwag gestaan en 
nooit gestuit om die O.B. se 
saak te verdedig nie. Sy heen
gaan word diep betreur. 

-· (Meegedeel) 

Woorde van waardering is 
deur Visser uitgespreek en sy 
dank teenoor die Gcneraalskap 
betuig. Hy was die peetseun 
van die afdeling tydens sy aan
houding. Die Gcneraalskap het 
'q handige kontant-gcskenk ann 
hom oorhandig. 

Ook Van Blerk het sy dank in 
n pittige toesprakie geuit. 'n 

Hf-komdt. Vale Ferreira 

Soortgelyke geskenk is aan hom 
oorhandig. 

Komdt. Vale Ferreira bet die 
toekomstaak van die O.B. op 
suksesvolle wyse uiteengesit, en 
nadat almal braaivleis, wors en 
koffie geniet het, is die aanwe
siges besield uiteen. Hfkomdt. 
Ferreira was self 'n politiekc 
gevangene, en is deur die vorige 
bewind vrygelaat. 

Gedurcnde die aand het die 
jongmensc aan volkspele decl-

ll ......................... geneem. 

Samewerking 
Op George 

f Soos Ons Lesersl 
I Dit Sien 

••••••••••••••••••••• .. TIEN JAAR GELEDE: 
INTEKENAAR •• • 

STUUR ls. 6d. Ossewa~ntJ•es 1n 
AGTERNA Aanbou: Weinig 

Nog meer Iesers van Die O.B. 
wat reeds hul intekengeld hl'rnu 
bet voordat die verboogde taril'f 
aangekondig is, het die ek">tra 
halfkroon gestuur, omdat soo"> 
een Ieser dit uitdruk, ,Dit' 0.8. 
bale meer werd is as 12/6 J)('r 
jaar." 

In hierdie verband skryf mnr. 
F. P. R. de Kock, PobbU'! 19, 
\Volseley, wat ook die ek">tra 
geld gestuur bet: ,Graag wil ek 
lungs hierdie weg my waardt•
ring uitspreek vir die gehultt• 
wut Die O.B. nog nltyd otM-n
bnar bet. A s een wat In die hui~; 
en omgewing net deur undt'rs
denkendes en dikwels beterwe
tendes omring is, maar wat 
maar altyd d oodgewillig is om 
,welwillende inligting' van my 
te verkry, was Die O.B. nog al
tyd vir m y 'n wegwyser, en is 
dit nog.'' 

•••••••••••••••••••••• 
DUITSE 

WESIES 
Die sekretaris van die Dietse 

Kinderfonds, rnnr. S. Botha, wat 
tans in Duitslnnd is, het verle
de week 30 Diutcs wesies gekeur 
om na Suid-Afrika te kom. Al
tesaam sal hy 100 Duitse wees
kinders na die Unie bring. 

Belangstelling 
Dit is Julie 1938, en asof onbewus watter hoogtepunt 

die Ossewatrek wat op bande is in die volk!!lewe gaan wees, 
beer~ daar geen buitengewone belangstelling vir die planne 
van die A.T.K.V. nie- te oordeel na die skrale publikasie 
wat die 'oorbereidings vir clie trek in die pers geniet bet. 
Slegs bier en daar 'n ono}wallende beriggie oor die voor
bereidings en die vordering wat daar gemaak word met 
die bou van die waens. 

Teen die middel van die van 'n klein fool gesien word. 
maand word berig dat daar .,die Voorts lui die aankondiging: 
afgelope paar weke buitenge- . .,Daar is reeds osse uit die dis
wone bedrywigheid in die fa- trik Clanwilliam gevind wat die 
brick van die Gebroeders Jonker waens tot by \Vorcester sal 
te Knysna geheers het waar die trek. 'n Perdekommando uit 
A.T.K.V. 'n bestelling vir twee Clanwilliam sal spcsiaal · na 
stinkhoutwaens geplaas het". Kaapstad kom om dee! te neem 
Melding word gemaak dat clke aan die fees". 
stuk hout wat gebruik word, 'n 
besondcre geskiedenis hct.. So 
word die buikplante van een wa 
gemaak uit stinkhout wat 'n 
groot brand in 1869 trotsecr het. 
Die waens sou hoofsaaklik uit 
stinkhout bestaan. Slegs die 
aste en nawe sou uit ysterhout 
en geclhout vervaardig word. 

EINDE JULIE 
,Die ossewaens word teen die 

einde van Julie in Kaapstad 
\'erwag", lui 'n ander berig , toe 
die voorlopige rciilings vir die 
groot fees in Kaapstad op 8 Ju
lie aangckondig is. Die wacns 
sou in die Kasteel ten toon ge
stel word en kon teen betaling 

BRITSE VOLKSLIED 
Intussen het daar 'n stryd 

ontbrand oor die kwessie of die 
volkslied van Engeland by die 
Eeufees te Pretoria gespccl 

Vervolg in kol. 3 

GEEN KOMMUNIS 
MAG ONAFHANKLIK 

VAN MOSKOU .OPTREE Vir persoonlike frisheid 

Een van maarskalk Tito se groot sondes - en oorsaak 
van sy uitwerping uit die Kominform - was in die woorde 
van die Kominform dat hy ,dit moontlik geag het om 
sosialisme op te bou sonder die ondersteuning van kom-
munistiese partye in ander Iande en in die Sowjet-Unie." 

en betort·erende welriekendheid 

is die antwoord 

Hierdie aanklag teen die was anti-Duitsland. Vandag 
Joego-Slawiese ,rcbellc" het in I praat die Engelse pers in die 
dieselfde week verskyn waarin Unic die Kommuniste se bc
'n sekretaris van die Kommu- do<'lings goed bloot omdat laas
nistiese Party in Suid-Afrika die genoemde teen die .,Nasionalis
volgende verklaring teenoor 'n te" is. 

KWV 
-reul.·water 

EN 
Engelse dagblad gedoen het, en ------------ 
waar aan laasgenoemde beson-
dere prominensie verleen het: 

.,Die Kommunistiese Party Die ._ .. ..,.._ - • I'L~ 

-Iaven tel PLUIMVEE 
PkOOUKTE VAN SUIO-AFRIIV 

is 'n produk van die volk .mJI8 • ...._ PJIODUKTJII -

van Suid-Afrika, nie 'n invoe le --II: 

ring van bulle, soos die idees C. M. ELOFF EN K.IE. 
van die Nasionaliste nlc." 
Ook Tito bet blykbaar gt'dink 

Cn.,Jte Suld-A(ril.oan;e O;srtib&lffrder 
H. J. NIEHAUS (EOMS.J BEPER.K 

(JI:4ma,) ... Posbus 21.)8, Kupsnd. 

IIOUMARW:: (P..OU UU) ...... I ___ Po_s_bu_•_'~_83_3_._Jo_h_•"_"_~_b_u•_•_· -
7 

• dat die Jocga-Siawiese Kommu
nistiese Party .,'n produk van 

1\lnr. R . Roelofse, George · deur die verkiesing as gevolg die volk van Joego-Slawie" is, 
skryf: Hoewel taamlik laat, van samesprekings 'n verstand- maar daardie gt'dagte bet hom 
voel ck dat alma! in die land houding geskep is wat absolute die repudiao;il' ,·an dit' Krl.'mlin 
moet weet dat mnr. P. W. samewerking moontlik gemaak .op die hal'! gt'haal. Tito moet 
Botha, die H.N.P.-lid vir George, het en wat ook In geen geringe omver gewerp word, 50 het die 
vrede met die Ossewabrandwag mate bygedra het tot die gewel- opdrag aan die Joego-Slawiese 
gesluit het voor die verkiesing. dige ommeswaai in die kiesafde- Kommuniste gelui. 
• ling nie. On'! b et onderneem om 'n Mens verwag nie dat Suid-
Hy het kort voor die verkie- wedersyds a ile struikclblokke uit Afrikaanse Kommuniste die 

sing na hfkomdt. Jan ~urter die weg te ruim en dat daar stories glo wat hullc aan die 
gckom en hom gevra om saam in die tockoms samewerking sal oningeligte publiek verkondig 
tc wcrk. Mnr. Botha wou egter wee!J sonder diskriminasie. As nic, maar mens kan dit betreur 
nie 'n ooreenkoms teken nie gevolg van hierdie gesindheid 1 d dat Engc>lse kocrante uit hu pa 
omdat hy 'n ,amptenaar van kon ek mnr. Botha steun en gaan om hierdie stories met in-
die Party" is. Hy het egter sy saam met hom op die verhoog stemming te verkondig waar 
c>rewoord op 'n publieke verga- getuig van die goeie gesindheid hulle vando.g In Berlyn die aan-
dering gegee dat hy van nou wat geskep is). skoulilte Ies hct van die gevolge 
af altyd saam met die Ossewa- om met Kommunisme te speel. 

Het U AI 'n lntekenaar 
·GeWerf? 

VUL ASSEBLIEF mER IN 
Die Bestuurder, . 

Voorslag (Edms.) 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 
Waarde Hccr, 

Bpk., 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om toesending ~ staak. Hierby 
ingcsluit vind u die bedrag van .................................. .. 
vir die eerste ........................... maande. 

brandwag gaan werk. Saam met Toe het die \Vesterse demokra-

hom op die verhoog was ook Die Eerste l\lini$ter, dr. D. F. siec Stalin se dade voor die NAAJ.:l: .................................................................. .. . 
Komdt. Hurter. wcrcld goed gepraat, want hy (Naam en Adres in Bloklctters) 

<Bostaande brief is nan 
1\lnlan, het 'n Joodse afvaardi-

hfkomdt. Hurter voorgeJe wat ging meegedeel dat die regering 
daarop as volg a ntwoord: In nle van voorneme is om teen 
billikheid teenoor sowcl die cnigc seksie van die blanke 
H.N.P. as die O.B. tc George 
behoort dit bekend gemaak te 
word dat nadat mnr. P. \V. 

gemeenskap te diskriminecr nie. 

Dr. Malan het verklaar dat hy 
Botha genomineer is as kandi- uitsien 
daat te George daar dadelik kon

na die dag wanneer 

geen Joodse vraagstuk tak geskep is tussen die twee daar 
organisasies en dat daar dwars- meer sal wees nie. 

Vervolg van kol. 5 

moet word. Die Nasionale Kul
tuurraad het die aandag van 
<lie Sentrale Monumentkom'*s
slc daarop gevestig' dat dit on
wc>nslik sal wees om die Britse 
volkslied te speel omdat dit aan
leidlng sal gee tot ontevreden
heid en afbreuk sal doen aan 
die fees. .. , 

POSADRES: 

H andtekening. 

Intckengeld: 12/ 6 per jaar of ·6/ 6 per balfjaar. 
Voeg asseblief Kommi83ie by pl(Jtteland$6 tjekll. 
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l."AJUEt·· \ 'JR Ot;KLASSIFISEERDE AD'H;BTENSIES: 

Jlul•lwutlt•llkc 1\ennJ.sgewlnga: 
(VerlowJn~;, buwelik, geboorte, aterfgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
rn•.) ld. per woord; minimum 3/ • per plasing. Voorultbet&&lb&M'. VIr 
herhalln&a 25 pst. afslag. 

llautl•l•advertensles: 

F..trate plutng, 2d. per woord. VIr herballnga 2:1 pat. atstag. 

lntet.en~eld op ,Die O.B." (verakyn weekllk.s): 12/6 per ja&r of 6/6 fer 
6 l!l.'lande. VOGru:tbet3alba~r. Stuur adverteDBiegeld, beatelllng•, en lntekenleld 
na \'OORSI •. \0 (EDYS.) BPK., PoabU5 1Ul, Kaapstad. 

GEBOORTE 

n1; J{Lt:JtK. - 'n Frls seun, 
Abraham Johannes die vlerde, op 6 
Julie In Mowbray-Verpleeglnrlgllng. 
J>ankhare ouers. Hoofweg 109, Mow
bray. 1 1417/1. 

BOllE, PLA."i'TE EN SAAD 

GOEWER~fENTSGESERTIFI>;EEBDE 
Donker Detroit Beetaaad :S/·, Chaontenay 
Wortelsaad 7/6, Silver King Ulesaad 
8!6 per lb. Posvry. Vra pryalys van 
I'RE~lJERS, P.K. S<:boemanahoek 
Oudtshoorn. 21/4/TK 

•• 
KOOPERASIES 

BREI UIT 

lmmigrante 
Beset Alles 

Tot watte r mate Britse immi
grante reeds aile bewoonbare 
gaatjies in beslhg geneem bet, 
blyk uit die feit dat een Kaap
stad~ hote l sowat negc immi
grante onder elke t ien van r.y 
lO'it'Cr.dt-r s Wl. 1\lense van dit' 
platteland wat gereeld in hierdie 
hotel tuisgaan wanneer bulle in 
die stud kom, moes uitvind d a t 
daar vir bulle geen herb4>rg 
meer te kry is nie. 

Die nie-immigrante in h ierdie 
hott-1 is maar 'n skrale tien per
~nt. 

4. 

BURGEMEESTER SE 
NATURELLE MOET 

SKEIDING AANV AAR 
Dit sal vir die Bantocs ver

standig wees om nie scgrcga
sie te bestry nie, bet mnr. L. L. 
Boyd, burgemeestcr van Dur
ban, in 'n toespraak voor die 
African Teachers Union ver
klaar. Die nie-blankcs moet be
sef dat die houding van die 
blankes 'n groot mate van goeie 
trou teenoor die nle-blankes in
hou, het hy gcse. 

.,Wat ek wil he dat juJJe moet 
bcsef, is dat segregasie wanneer 

dit deur die blankes ingestel 
word, 'n beslistc verantwoordc
likheid op die blankes plaas, in
dien scgrcgasie is wat dit be
hoort te wees - gelyke ontwik
keling in die volle sin van die 
woord. Daar rus 'n verpligting 
op die blanke om toe te sien dat 
die Bantoc ten volle ontwikkel 
word in sy eic gebied", bet by 
gese. 

Vir die nic-blanke onderwy
scrs, as leiers onder hul ras, is 
dit nodig dat hulle oor hul hou
ding bcsluit, bet mnr. Boyd ver
volg. 

J,t;SEBNSAAD. - Vara aaad, stan· 
daard gebalte. Doddervry. .£9 per 
aa.k, 203 lb., gelewer Oudlahoorn
ataele. K.M.B. - D. S. DU TOIT, 
P.K. Armoed, Dlalrlk Oudt.ahoorn. 

lt/4/TK 

Lt:.,t:R:o; TE KOOP. - Eerste graad 
lusern ~/9. Tweede graad 4 / 9. Gras
luaern soos ge•ny van lusernlande, 
l(oete voer, 3 19. Alles per 100 lb. 
V.O.S. KirkwOOd. J. II. STIElliE, 
Posbus 46, Kirkwood, K.P. 7/7/4. 

ROOSBOO~fl'lES vir onmlddellike 
planting. Skryf om gratis pryslys. 
LA JIIOTTE-KWEIU>UY, P.K. L a 
.\rO'ITE. 7/7 /TK. 

Die Koopcraticwe beweging in 
die Unie bet die afgelope tien 
jaar geweldig uitgebrei, volgens 
die Rcgistratcur van Koopera
tiewe Vcrcnigings verlede week 
op die kongrcs van die S.A.L.U. 
verklaar bet. Scdcrt 1938 hct 
die omsct van kooperatiewe or
ganisasics van .£2 miljoen na 
£60 miljoen vcrmeerder. 

Op die kongrcs is ook ver
klaar dat sowat 90 persent van 
die bocre in die Unie aan die 
Suid-Afrikaanse Landbou-unic 
bchoort. 

Verkies Britse 
Kroonbewind Bo 

Selfbestuur 
PRODUSEER 

BYEGIF VIR 
RUMAT/fK 

GEl\IENG 

GKAJPSTEEl'I'MAKEBS. - VIr ge 
waarborgde tevredenbeld tree In ver· 
blndlng met die 8..A. Q.B.&FSTEEl\ 
EN MOl'i'tniENTWEBKE (EIENS.l 
BPK. van Voortrekkerweg 360, Mllllt· 
land. (On4er peraoonll.ke aandag van 
ona But.-Direkteur, mur. Jannle 
Clllle). Telefone-6-U20 en 6-02823. 

VAN'S CONCRETE PBODUCTS 

ALL'I!:RLEI - Waterapoel-rloolatel 
ae!A, vloertel!ll en gepolitoerde ter 
rauo-kombulaopwutafela en artlkelo 
easenst~l vir serlef, blgl!ne en net
held. Volle beaonderbede akrywe:
l'A:S•~ CONCRETE PRODCCT>~ 
(ED,l'!.l BPK., Potgleterst.raat 2:18, 
Pretoria. 3/12/TK. 

MEUBELS 
MFUBELB. - Beter meubel1 teen 

bllllker pryae. B&bawaentJies. atool 
karreljlea, drtewtele, llooleuma. tapyte 
enr. ook altyd to voorraaod. Oeen 
K&talogua. Meld waarln u belangstel. 
-VI~SF.B-MEUIJEL8, Langatraat 29i, 
Kaapatad. 3/12/11. 

RADIO 

J.Or\Y EN wuw, die Beroemdt 
Radlo·lngenleura, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radlo'a en Elel<trltat 
Toutelle. oereglstreerde Elektrlaltelta· 
aaonemer1. Foon 9-IU35. 

TE KOOP ~~GEBIED 

11\ 1.110:\'DE (lJUJ,LDOG"i). - Op· 
rtt:ll;tteel, 5 mande oud, wit met grou. 
kol op die kop. Teet £5; reuntjles £7. 
- ll.\'-"0:0., Bokomo, )lalme~bury. 

14/7/ 1. 

t;J;:'II GROOT WEEFBA~"K (.,Reed 
72") met sy toebehore bv. apanrak , 
wnlarrolt'f. stoel, ens.. asook een 
.,Emily Hobhouse"-splnwlel. Prya £50. 
Rkryf: lll~v. S. J. S\\'Al'IU'OJo:L, 
J(ll)lkrans, Beaulort-\H1. 14f 7/ 1B. 

lllOTORF'IF.TS. - 10·12 Harley· 
Davidson 1941, met ayapll&n, ullate
k,nde voorkoms en kondi81C, £75. -
!lASSON, Bokomo, 1\lnlm~~bury. 

1417/1. 

~·OLSTRL"J<;F.. - Een paar eerste
klu broei-volstrutse met 12 kulkens, 2 
mna-nde oud, bale mak. Prya UOO. of 
kulk•n• aileen t~n £3 lOs. stuk. Word 
verkoop op ~rste aaovrnllg. Red• vir 
verkoop: stok t• vol. J. :S. JJ. de Wit, 
Lemo•nshoek, Barryd&le. 14(7 lB. ------

TE KOOP 

BOERF., AANllAO! - Ullvcrkop!ng 
van voorra•1\d nuwc klere en skoene, 
a•ook tweedehandse mlltt~re klere, elke 
Saterdago~:g•nd by Nr('K NEETHLINO, 
Lady Greystraat, PAARL. Foon 12:>3. 

12/5/TK 

TE HUUR 

'fE lft'l R. - G~N-Ite van veeplaas 
met paar marge land, ~:edeeltellk be
sproeibl\81'. Dlslrlk Groblersdal. Land 
geskik vtr tllbllk, tamattes. ens. ens. 
Veld vir 70·80 beestc. Om naMr• 
besonderhede skryf aan: FANTE 
Jfl:\'STEK, Posbus 45, OOGIES. 

1417/lB. 

SOUT TE KOOP 

BOEK u b~atelllngs vir vroell 
aflewertng aodra aout verkrygbaar !a: 
A1 , £4; No. l, !3/1~/-; No. 2, £3/10/-, 
per ton: 100 pond ryn bottersout 8/-, 
Vl'ygelaa.l Soutwerke. Beste!: Komdte. 
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1M Takke 

. 
Kommuniste 

Verloor In 
Finland 

Die Kommuniste en hul mak
kers in Finland is besig om die 
krccftcgang te gaan. In die af
gclope verkiesing wat in Fin
land gehou is, bet hicrdie 
grocp, bekcnd as die Volks
dcmokratc, 11 setels vcrloor. Na 
die vorige verkiesing hct bulle 
49 setels gehad. Tans het bulle 
net 38. Die Sosiaal-Dcmokrate 
bet M, die Boereparty 56, en 
die Konserwatiewe party 43 
setels verower. 

·Wat Het U 
Gerloen? 

Hoeveel intek enare bet u reeds 
op ons blad gewerf? Die volk 
was nog nooit so ryp vir die 
eenheidsgedagte van die O.B. 
soos nou nie. Sorg dat u die 
amptelike orgaan van die Osse
wabrandwag nou onder die aan
dag van u vriende bring en 
vra bulle om dnarop in te teken. 

Die naturelle in Noord-Rhode
sie is gekant teen enige vorm 
van selfbestuur vir daardie Ko
lonie en verkies dat die Britse 
koloniale bewind soos tans in 
swang, behou moet word omdat 
bulle daarin 'n beskcrming vir 
hul regte sien. Hulle sal alleen 
ten gunste van sclfregering 

TSJEGGE 
VERSET 

HULLE 
Die Anti-kommuniste in T sjeg. 

go-Siowakye bet verlede week 
vir die ccrste keer openlik in 
opstand gekom teen die Kom
munisticse bewind wat op bulle 
afgedwing Is. Meer as 3,000 
persone het deur die strate van 
Praag gemarsjeer en uitgeroep: 
.,Ons wil Benesj as president 
he." Verskeie ander betoging3 
is gehou maar alma! is deur die 
polisic uiteen gejaag en die voor· 
bokke In hegtenis geneem. 

KOMMUNISTE. KRY 
MINDE.R STE.UN IN 

HOLLAND 
In die verkiesingstryd in Nederland - wat boofsaaklik 

gegaan bet oor die lndonesiese kwessie - bet die Kommu
niste 120,000 stemme minder gekry as tydens die verkiesing 
van 19-16. In plaas van tien setels, kon bulle nou net agt 
verkry. 

Die uitslag van die verkiesing teweeg nie. Die stand van die 
bring geen groot veranderinge partye is as volg. 

Pretoria-Mark 
PRINSLOO EN VENTER 

!lARKAGENTE 
Van der Waltstraat 268 

Posbus 861 - Foon 2-2208 

PRETORIA 
(1\lede-elena.ar en Bestuurder: 

~. 1'. BOTilllA) 

• 
Garansie van £2,500 by die 

Staat 

• 
Probeer ons vir beter 

diens! 
SKRYF OM GRATIS 

* ETIKETTE 
* MARKVERSLAE 

ENS. 

Katolieke Volksparty: 32 
(geen verandering>; Arbeiders
party : 27 (twee sctcls minder); 
Anti-Rewolusionere Party: 13 
(geen verandering}; Christelike 
H istoriese Bond: 9 (een setel 
bygekry}; Vryhcid en Demokra
sie: 8 (twce sctels bygekry}; 
Kommunistc: 8 (twee verloor); 
Katolieke Aksickomitee: 1. 

Buitelandse waarncmers berig 
da t die abdikasic van koningin 
Wilhelmina ten gunste van 
prinses Juliana nie net gesien 
moet word in die Jig van die 
felt dat haar gesondheidstoe
stand vee! te wense oorlaat nie, 
maar dat dit ook vee! te docn 
het met 'n verskil van siens
wyse tussen haar en die rege
ring oor die Indonesiese kwes
sie, waarby Rusland diep be
trokke Is. Sy is nie bereid om 
stappe tc docn wat sy nie in be
lang van Nederland ag nie, al
dus die bcrig. 

wees wanneer daar genoeg ge
leerde naturelle is wat Iede van 
die wetgcwcnde !iggaam kan 
word. 

Dit is die standpunt wat ver
lede week uitgcspreek is dcur 
die Naturelle-verteenwoordigcn
de raad in Noord-Rhodesic. Die 
naturellcsprcker wat hom die 
sterkste vir hierdie standpunt 
uitgcspreck bet, is Nelson Na
mulango wat onder die nuwe 
konstitusie 'n kandidaat is vir 
die Wctgewende Vergadering 
Hy bet verklaar dat ,ons broers 
in die Suide" se land van bulle 
wcggcnecm is deur die blankes 
en dat verhoed moet word dat 
dit ook die geval met Noord
Rhodesie word. .,Ons wll he dat 
Noord-Rhodesie 'n naturcllc
staat moet bly." 

'n Bycboer in Londen wat die 
cicnaar is van 2,000,000 bye is 
besig met 'n winsgewcnde besig
heid deur die angels van die 
bye uit te trek en die gif aan 
te wend vir sekere soorte ruma
tiek. Hy stuur elke week 10,000 
bye-angels na fabrieke wat die 
gif versorg. 

Die gif word vcrkry deur die 
bye 'n narkose toe te dien ell 
daarna in yskaste te plaas. Die 
koue laat die angel na vore kom 
wat dan met 'n haartangetjie 
uitgetrek word. 

Onlangs het die eienaar op 
versoek van die Britse regering 
30,000 van sy bye na Duitsland 
gestuur om die kwalc van mense 
wat in intcrneringskampe was, 
te verlig. 

Engelse Pers Huil 
Oor Militere 

Veranderings 
Die l\linister van Verdediging 

bet besluit om 'n t>i nde te maak 
aan die uitruil van militere 
deskundiges tussen die Unie 
en Brittanje, volgPns ' n berig in 
die Engel~e pcrs. 

Daar is tans ecn Britse offi
sier op Voortrekkerhoogte ge
stasioneer en sy dienstyd ver
stryk een van die dae. Sy op
volger sou reeds klaar benoem 
wees maar die Britse owerheid 
is in kennis gestel dat die Unic 
nie mcer met hierdie uitruilng 
sal voortgaan nic, aldus die 
Cape Times. Daar is ook tans 

militi're st>nding in Berlyn as 
een van die belangrikste pO!itC 
beskou as gevolg van die inte r
nasionale onsekerheid. Die rc-
gering het besluit om 'n ervarc 
offisier na Berlyn te stuur om 
die Ieiding van die militere 
sending oor te neem. 

Gcnl. Pool se pos as adjunk· 
hoot sal nie weer gevul word 
nie, aldus die aankondiging. 

ANTWOORDE OP ,WIE 

KA..~ S~?" 

1. 78 jaar. 

'n lid van die Unieverdedigings
mag in Brittanje gestasioneer, 
maar daar sal ook geen opvolger 
in sy pick benoem word nie. 

Die rcgering bet verlede week 2· 
aangckondig dat mej. genl. 3. 
Poole, adjunk-hoof van die Ver
dedigingsmag, vcrplaas sal word 

President Kruger. 

Omdat d}t die dag is waar
op die ossewaens in 1938 uit 
Kaapstad vertrek bet, \m 
dus beskou word as die 
geboortedag van die O.B. 

na Bcrlyn as hoof van die Unie 
se militerc sending in Duitsland. 

Pic Engelse pers het dadelik 4. 
hierin 'n stap gesien om genl. 1>. 
Poole as opvolger van genl. sir 

Vier. 

Die akkerboom het saam 
met die blankc pioniers die 

P. van Ryneveldt, van die to
nee! te laat verdwyn aangesien 
die huidige bevelhebber van die 
Suid-Afrikaanse magte binne 
ticn maande sal aftree. Die 
Engelse pers verklaar dat dit 
algcmcen aangeneem is dat gcnl. 
Poole die huidige oppcrbcvel
hebber sou opvolg. Nou skyn 
dit nie die geval te wccs nie 
omdat hy 'n minder bclangrike 
pos sal moet beklee. 

BELANGRIK 

land ing'ekom en is 'n boom 
wat eeue oud word. Akker
blare versinnebecld dus die 
sterk en kragtigc groci van 
die Boerejeug. 

6. Veldkornet het 2 strepies 
weerskantc van die kente
ken; Kommandant het 3 
weerskantc; Hoofkomman
dant hct 'n akkerblaar 
weerskantc i.p.v. strepies. 

7. Die Union Jack 

8. Dit is oranjc waar die ge
wone Vicrkleur rooi is. 

In antwoord op hierdie berig
te bet die i\finistt-r van Ver- 9. Blou. 
dediging verklaar dat by die 10. Oranje. 
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' Die 
Onderwysersberoep 

Deur •n Medewerker 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 14 JULIE 1948. 

Die wcrk van die onderwy- koms, is in die hande van die 
ser is seker een van die belang- onderwyser. Geen persoon mag 
rikste van alle beroepe. Die homself voorberei vir die bc
onderwys en die opvoeding van roep of die beroep aanvaar, as 
die jeug, die volk van die toe- hy nic belang daarin stcl, hom-

self gerocpe daartoe voel en dit 
wil aanvaar as 'n Lewensroe

A 

WIE KAN Sf? 
1. Hoe oud was President Kru

ger toe hy gesterf het? 
(Die antwoord kan julie 
aflei uit 'n artikel op 
hierdie bladsy). 

W ATTER W AARDE HET 
DIE BOEREJEUG? 

2. Wie het gese: ,Gebore on
der die Britse vlag, wens ek 
nie daaronder te sterwe 
nie?" 

Deur Bocreseun G. P. Delport, Potcbefstroom 

3. Waarom vier ons 8 Augus
tus? 

4. Hoeveel akkerblare is daar 
op die Boerejeugkenteken? 

5. Waarvoor staan dit? 
6. Watter verskil is daar tus

sen die rangbande van 'n 
Jeugveldkornet, Jeugkom
mandant en Jeughoofkom
mandant? 

7. As die Union Jack en die 
Unievlag weerskante van 'n 
gebou hang, watter een moet 
regs wecs as jy na die 
gcbou kyk? 

8. Waarin verskil die O.B.-vlag 
van die ou Transvaalse Vier
kleur? 

9. As die O.B.-vlag vertikaal 
gchang word met die groen 
baan bo, watter kleur moet 
regs wces as jy ~aarna 
kyk? 

10. Wattcr kleur, oranje of blou, 
van die Unievlag, is l;>o? 

M AAK ONS 
flf SAKKE 

Suid-Afrika bet so pas sy eer
ste sakke uit juut wat in Su id
Afrika gekweek is, gemaak. Dit 
is vervaardig in die nuwe sak
fabriek te Benoni. Daar word 
gemeen dat Suid-Afrika binne 
'n jaar of twee genoeg sakke 
vir sy eie gebruilt sal kan maak. 

Stadig reis die Vierkleur 
hoer teen die paal op. Uit volle 
bors sing 'n honderd Boerescuns 
Die Stem. Met die laaste re
frein kom alma! op saluut: 

Ons sal !ewe, Ons sal sterwe, 
Ons vir jou, SUID-AFRIKA!" 

Die woorde weergalm nog deur 
die lug en sterf dan weg. Die 
weerklank laat egter 'n koue 
rilling deur my liggaam gaan, 
want ek het in my sic! die 
oortuiging gevind dat ek my wei 
sal opoffer vir my land en volk. 

Nog nooit voorheen in my 
lewe, het nasietrots met soveel 
vuur in my opgebruis nie, en 
met trots kan ek se dat hierdie 
opbruising van vaderlandsliefde 
deur die Boerejeug aangewakker 
is. Hier het ek besef dat dit die 
enigste beweging is, wat nasie 
trots by die Afrikanerseun met 
soveel vuur kan aanwakker. 
Vanaf daardie oomblik het ek 
gevoel dat ek selfs my lewe sal 
opoffer as dit tot ware diens 
van my land sal wees. 

Die flinkheid en netheid van 
elke Boerescun op die laer, het 
my aandag getrek, en gou hct 
ek besef dat dit alleenlik strenge 
dissipline kan wees wat ons so 
reggeruk het. Geen seun sal na 
so 'n !aer slordig wees of on
gemanierd met sy hande in sy 
broeksakke staan as hy met 
'n dame · praat nie. Bo alles 
kweek hierdie dissipline by alle 

J0sE'PI/5L£ Ll£ 

EN 
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Deur I,. Ger icke 

,Wat maak jy hier in die 
tuin ?" vra die St. Josephslelie 
verbaasd aan die varkblom. 

,Waarom kan ek nie hieJ: 
wees nie?" wou die varkblom 
weet. 

,Omdat jy in die vleie hoort 
-net soos die varke na wie 
jy heet. Jy is mos net so lief 
vir modder en moerasse soos 
hulle!" en die lelie ruk minag
tend haar kelke reg. 

Styf en statig staar die vark
blom haar aan, asof sulke ver
waandheid te ver benede haar 
waardigheid vir kommentaar is, 
maar dan dring die onreg van 
die naam ,Varkblom" tot haar 
bewussyn deur. 

,My naam is nie ,Varkblom' 
nie. Dis sommer 'n uitskelnaam 
van dicgene wat nic beter weet 
nie. My naam is Aronskelk en 
waar wil jy nou 'n mooier naam 
as dit kry?" 

,Ag!" snou die lelie haar toe, 
,is dit nou so'n danige mooi 
naam? Myne is baie mooicr! 
Ek heet na 'n groot heilige, St. 
Joseph. As sy geliefkoosde 
blom hct hy my altyd gekies 
om die altaar van sy kerk te 
versier en toe het sy volgelinge 
my sy naam gegee." 

Met 'n hooghartige gebaar 

wip die lelie haar kelke saam 
met die windjie in die teenoor
gestelde rigting - weg van die. 
vir haar so veragtelike, vark
blom. Maar saggies op die 
vleuels van die windjie hoor sy 
die varkblom s~: ,Ja, jy het 'n 
mooi naam en jou geskiedenis 
is pragtig. Jy doen seker altyd 
jou bes om so mooi te leef en 
so liefdevol te wees soos St 
Joseph dit graag wou he toe 
hy sy kerk met jou vcrsier het." 

Met 'n steek van verwyt het 
die St. Josephslelie die sagte 
antwoord aangehoor. Dadelik 
was sy spyt oor haar hoog
hartige houct'ing en met liefde
volle nederigheid kyk sy na die 
varkblom en se: ,Ek is jam
mer, Aronskelk, dat ek so 
snaaks teenoor jou was. Jou 
regte naam is ook mooi en ek 
sal jou nooit weer ,Varkblom" 
nocm nie." 
En om te wys l:.oe opreg sy 

dit meen, laat sy haar kelke 
alma! sak, terwyl die Aronskelk 
met innigc dankbaarheid haar 
rein, wit gesiggie na haar nuwe 
'vriend ophef. 

Van daardie dag af staan 
die kelke van die St. Josephs
lelie nooit meer regop nie, maar 
die Aronskelk s'n wei. 

laergangcrs later selfdissipline, 
en die persoon wat dit in sy 
!ewe kan toepas, het al halfpad 
gewen in sy stryd om 'n geson
de karakter op te bou. 

Hieruit kan afgclei word dat 
die Boerejeug dit selfs regkry 
om te help met die opbou van 
goeie Afrikaners. Die seun of 
dogter wat cenkeer so 'n laer 
bygewoon het, sal in die toekoms 
dan ook altyd sy volk liefhe, 
want hier word die vastc fonda
ment gel~ van 'n ware patriot. 

DIENS 

Die Boerejeug is 'n beweging 
wat jou leer en laat besef dat 
jy diens aan jou volk en mede
mens moet !ewer. So sal jy vind 
dat dit 'n plesier word vir Boe
reseuns om heeldag op wag te 
staan. Net omdat hy weet dat 
hy dan diens doen aan sy maats, 
is dit 'n taak waarop hulle na
derhand net trots word. Is dit 
nie 'n teken dat hulle op hierdie 
manier al gewillig is om diens 
vir a! hulle maats te !ewer nie?' 
Hier is ook. 'n t.cwys dat die 
Boerejeug op 'n Christelike ba
sis gegrondves is, want is 
diens aan jou naaste dan nie die 
groot beglnsel wat nou verbon
de is aan liefde tot God nie? 

Baie van die laer se organi
sasiewerk is aan my opgedra. 
Ek het gevolglik aan baie oud
jies minderbeltngrike werkies 
gegee, waarop hulle dan ook 
net trots was. Van die k lein
stes tot die grootstes het een 
of ander taak gehad om te 
vervul. Dit was interessant om 
te sien hoe hulle plannc beraam 
om maats te kry wat hulle kon 
help. Hulle leer dus hicr om 
self te organiseer, en as hulle 
van kleins af hierin opgroei sal 
dit vir hulle maklik wees om 
eendag organisasiewerk te doen 
in diens van hulle volk. 

VADERLANDSLIEFDE 

deel van die Volksbewcging, 
ten doe! stel om die jeug te 
vorm en te ontwikkel in sy 
ware volksverband. 

En dit sluit o.a. in: 

1. Dat die Boerejeug hom onder 
roepingsbewuste en koers
vaste Ieiding stel; 

2. dat sy lede ingewy word in 
die Afrikaanse Christelik~ 
Nasionalc lewens- en wereld-
beskouing; 

3. dat hy J3Y volkstradisies leer 
ken en waardeer, en sy 
volksideale sy eie maak; 

4. dat hy gcdissiplineerd word 
tot erkenning en gehoorsa
ming van alle regmatige ge
sag wat oor hom gestel is; 

5. dat sy Organisasie 'n middel 
sal wecs om leiergawes te 
ontdek en te ontwikkel, en 
sodoende by te dra tot dit 
vorming van toekomstigc 
leiers op elke gebied; 

6. dat die Boerejeug, sover dil 
op sy weg le, elk van sy !edt> 
na sy aard en aanleg sal vorrr 
en ontwikkel, in voorberei
ding van sy (haar) toekoms
taak in diens van God, Volk 
en Vaderland. 

U sal nou kan bcsef wat die 
Bocrcjeug vir my beteken, want 
in a l hierdie dinge was die 
bewcging vir my a l tot diens. 

14 JULIE 
1904 

Vandag herdenk ons die 
sterfdag van President Kruger 
Op besluit van die Transvaalsr 
Volksraad, moes hy tydens die 
Tweede Vryheidsoorlog na 
Europa gaan om nog daar vii 
sy volk van nut te wees. Hicr· 

Die Boerejeug is vir die hele toe is hy in staat gestel deur 
volk van onskatbare waarde die koningin van Holland, wat 
want nie aileen word die kind hom ook vriendelik in haar land 
van klcinsaf geleer om sy volk ontvang het. 
te dicn nie, maar ook word daar Daar moes hy egtcr die tyding 
'n vuur van vaderlandsliefde by · van die dood van sy eggenotc 
hom aangesteek. Napoleon het :m seun, van die ondraaglike 
gese : ,Gee my die kind, dan lyding in die konsentrasickampe 
het ek die volk." Uit hierdie en eindelik van die ooreenkom~ 
woorde blyk dat die Boerejeug by Vereeniging, verneem. 'fer· 
baie doen vir die volk, want wyl hy die somer in Suid-Swit· 
wen die beweging dan nie die serland deurgebring het, het hy 
kind vir die volk nie? 'n ernstige aanval van infl~-

Die godsdienstige basis waar- masie in die Ionge gekry, en 
op die Boerejeug gegrondve~ op 14 Julie 1904, het hy gesterf 
is, is een van die dinge wat 
die beweging inncrlik stcrk 
maak. Dink byvoorbeeld daar·· 
aan dat dit gebeur dat kindcrs 
op 'n laer vir die eerste keer 
hoor van aand- en oggendgods
diens. Hier leer hul dat alleen
lik die godsdiens van ons volk, 
ons nog in stand hou. 

Kameraadskap word hier heg
ter geknoop as op enige ander 
plek, so stewig dat die ver
raaiers tot 'n minimum beperk 
word. 

DOEL 

As die docl en strewe· van die 
Bocrejeug in oenskou geneem 
word, kom 'n mens werldik tot 
die besef van sy hoe roeping. 
So lees ons in 'n pamfiet (deur 
die Boerejeug uitgegee) dat die 
Boerejeug hom as intligrale 

,Die duister grou op gryse 
berggevaart, 

,Volbrag, volbrag! 
Wees welkom nag', 

Sy sieners-oe glimlag hemel
waart." - Jan Celliers. 

Vandag word hierdie plckke 
in Switserland deur die Swit· 
serse volk as monument be
waar, en toeriste kan dit gaar 
besoek. 

Alma Pistorius skryf die vol· 
gende omtrent die Krugcrstand· 
beeld te Pretoria: 

,Ter ere van die vermaardc 
staatspresident van die Z.A.R. 
Stephanus Johannes Paulus. 
Kruger, opgerig. Hy was met
een 'n godsman, staatsman, 
volksman, krygsman sonder 

Vervolg in volgende kol. 

ping nie. • 
Dit is sekerlik nie 'n beroep 

waarin finansiiHe oorwcgings 
mag geld nie. Soos sake van
dag staan, word die meeste am
bagsma.nne met dieselfdc oplei
dingstydpcrk, beter betaal en 
sondcr die onkoste van oplei
ding. Dit is egter 'n heerlikc 
en interessante beroep, vol 
moontlikhede wat vee! plesier 
verskaf. 

Daar is verskillende rigtings 
wat in die onderwys gekies kan 
word. Opleiding geskied aan 
die verskillende Opleidingskolle
ges, Univcrsiteite, en in beson
dere gevalle aan Tegniesc Kol
leges. Vir Laer onderwys geld 
'n twee- of driejarige kursus in 
Tale, Rekcnkunde, Opvoedkunde, 
en Sielkunde, en die verskil
lende Skoolvakke. Die begin
salaris is ongeveer £250 - £300 
per jaar. 

HO:ER ONDERWYS 

Vir Hoer Onderwys is nodig 
'n graad (3 jaar) aan 'n univer
siteit, en daarna 'n eenjarige 
onderwysdiploma. Hoofvakke 
kan wees Tale, Gcskicdenis, 
Aardrykskunde, of die Wcten
skappe. Die beginsalaris is on
geveer £350. 

Dogters kan hul in die 
onderwys toele op vakke 
soos Huishoudlwnde, Platlt
kunde, Kindertuin, en baic an
dere, terwyl seuns weer Land
bou, Houtwcrk, Wetenskappc, 
en andere kan neem. 

Boerejeug wat hulle op die 
onderwysbcroep wil toel~, moet 
hulself op hoogte bring met die 
Christel iko Nasionale gedagtc 
in die onderwys. In so 'n stel
scl kan hulle ware volksdiens 
!ewer. Sulke ondcrwysers het 
ons vandag in groot getalle 
bale dringend nodig in a! die 
provinsies. 

1\IEJI W APENS 
AAKLIGER AS 
ATOOJIBOIIJIE 

Hulle vrees die uitwerking 
van biologiese of kiemoorlog
voering meer as die uitwerking 
van atoombomme, het twee des
kundiges van die Amerikaanse 
Atoomkragkommissie aan 'n 
vergadcring van lede van die 
Ameril<aanse mediese vereni
ging verklaar. 

Die radio-aktiwiteit van 
atoombomme kan vasgestel en 
gemcet word, het dr. Joseph Ha
milton, van die universiteit van 
Kalifornie, verklaar, maar die 
gevolge van 'n kiemoorlog kan 
nie voorspel of gemeet word nie. 

Deskundiges wat die verga.de
ring bygewoon bet, bet verklaar 
dat d ie nawerking van radio
'lktiwiteit, veroor saak deur 
atoombomme, baie oordryf is. 

Vervolg van vorige kol. 
weerga. Hy is op 10 Oktober 
1825 te Bulhoek gebore en het 
op 14 Julie 1904 in Switserland 
gesterf. 

,Die monument staan op die 
'3tasieplein. :Qis 'n bronsstand
beeld van hom in sy presidents
gewaad, met vier burgerfigure 
(ook brons) op die hoekc aan 
sy voet. Dit is 'n werk van 
Anton van Wouw. Die hoek
steen is deur mnr. G. Brink 
op 12 Augustus 1925 gele." 
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AAKLIGE . LOT VAN II MILJ. REGERING VERSTERK 

OOS-DU ITS'E VLUGTELI NGE m. ,. .. ,;~~~~~~~"!.~n ~~~~~,~.~!.. 
I I 

Di(' tragies(' lot van sowat 11,000, 000 Duitser~; wat uit hul tui~tcs in 
Pol(', Tsjeggo-Slowakye, Roemenit>, Jocgo-Slawic, Hongar}c en Ru:;land 
uitge~:ikop is en tans dakloos in Duits land rondswerf, word verhaal deur 
waarnemers van die Britse blad, Review of World Affair:o~. 

wuurnemer:. v·t•rlede week ver- sal die regering oor 'n klein 
r!l'l met sy onverwagte aankon- mecrderheid beskik. 

Daar is tans in Duitsland twee 
soorte ,verplaaste persone". Die 
ecrste groep bestaan uit sowat 
650,000 van wie ruim 400,000 
Jode Is, en die res Pole, Wit
Russe en ander vlugtelinge uit 
die Balkan is. Hierdie groep 
woon hoofsaaklik in Wes-Duits
Iand. 

Die tweede groep vlugtelinge 
tel ruim 11,000,000 siele en is 
hoofsaaklik Duitsers of mense 
met 'n Duitse agtergrond. Hulle 
is oor a! vier die besettingsge
biede versprei. Volgens 'n on
dcrlingc oorecnkoms van die 
bcsctters is daar meer as 
3.200,000 in die V.S.A.-gebied; 
3,300,000 in die Britse gebied; 
4,500,000 in die Russiese en on
geveer 100,000 in die Franse 
gcbicd. 

SLAWE 
Daarby k om nog dat die 

rl'gerings \·an P ole en T!iijeggo
Siownkye ongeveer op 700,000 
gl'skoolde Duitse vakmanne be
"lag gel~ bet en bul families 
na Duitsland gedeporteer bet. 
.sowat 8,500,000 vakmanne bet 
oolc uit Oos-Duitsland v·erdwyn 
l'n is vermol'delik as slawewer
kl'rs na Siberie gedeporteer. 

<Te Ncurenberg Is Duitsc 
leicrs ter dood veroordeel weens 
gcbruikmaking van vreemde 
werkers tydens die oorlog, en 
ecn van die regters was 'n Rus). 

Die onmiddellike gevolg van 
hierdie verdwyning van geskool 
de vakmanne is dat nie aileen 
hul arbeldsvcrmoe vcrlore I!: 
nie, maar daar 'n oor
maat onproduktiewe vroue en 
kinders in die Russicse beset
tingsgebied is wat• gevoed moet 
word. 

DOOD ARM 
Die lcwensstandaard van die 

11,000,000 vlugtelinge in Duits
land is ver benede die van die 
res van die bevolking. Slegs 
15 pcrsent van hicrdie ongeluk
kiges beskik oor die aller nood
saaklikste buishoudelike artl
kels. Dit is ook ver benede 
die produksievermoe van die 
fabrieke in Duitsland om in hul 
behoe!tes te voorslen en bait· 
min Duitscrs is begering om 
van hul karige besittings at
stand te doen omdat bulle de
valuasic van die mark vrecs. 

GROOT NOOD 

In die Amerikaanse gebicd is 
die minimum behoeftes van 
hierdie mcnse as volg: Bed
dens 4,300,000; kinderbeddens 
1,000,000; tafels 1,100,000; stowe 
1,100,000; stoele 5,300,000; borde 
5,600,000; komberse 5,600,000; 
skoene 5,600,000; vrouensrokke 
3,300,000; seunsklere 2,300,000. 

Die behuisingsnood is gewel
dig. Strome vlugtelingc bet om 
die klein dorpies toegesak. In 
die meeste gevallc lecf 65 per
>ent van die vlugtelinge in 
kamertjies. Dit lei noodwcnd1g 
tot verlaging van die moraal 
en gesondheidstoestande, bcrig 
die blad. Familil's van vier t'n 
vyf is gelukkig a~ bulle twee 
lcamertjies kan bekom. 

Honderdduisendc Jeef in ou 
barakke met so\·eel as tien tot 
twaalf gesinnc in een barak 
;onder dat hullc van mekaar 
5eskei is. Daar is geen mcdie.;e 
jienste nie en tering ncem vin
tig toe. 

OUERLOSE KINDERS 

Die mees t ragiese kant 
die verbaal is die vlug 

TOEWYSING 
VAN SETELS. 
Samespreklngs in verbaml 

met die i nd~>ling v·an kles
afdeling~ tu~sen die li.S.P. en 
die Afrikanerparty vir die aan
staande provinsiale verkit>sings, 
sal waarskynlik binnl'kort tus
sen die twee partyleien plaas
vind, volgens Die Vadl'rland be
rig. 

.: .. :-..:-:-:-~r}·:.-.:~··:.-·:··: ... : ... : .. : ... !H:-~ ... 

I 
Toonbeeld van die ell<'n

d e in Dultsland i., h ierdie 
vroue en kindrrs op die dal< 
van 'n trein in hul soektog 
na 'n bietjie kos. 

k*++~..,.:~:-,_:-:-H-:-:-:-:-:-:-:.-•l'-

,Ondraaglike 
Verv. van bls. 1 kol. 5. 

toe .. tand v·an die fonds st>lf! 
IYM'er afwesig " ·ao; as in die diU' 
van die Kolonie. 

Die O.B. is m el'gedeel dat as 

d iging dat die &enaat ontbind 
word en dat 'n nuwe senaat 
kort voor G Augustus, wanneer 
dit> nuwe parlement bYt-l'nkom, 
~<uamgestel Ral word. 

• dnisende kinders uit <lie Ooste Dit is onwaarskynlik dat die 
nadat bulle ouers ult die ~bied regering deur die nuwe same
ge~okop en van bulle gt'.,kei is. stelling 'n mcerderbeid in die 
Die afgelope winter h l't net in senaat sal he maar hy word 
I'Cn maond nie min<ler nie as hi<'rdeur in staat gestel om sy 
5,000 berberglose en vriendelosl' posisie aansienlik te versterk. 
kinders oor die Duitse gren., Die hersamestelling sal op 29 
gestrom~·l om na hut ouer., Julie p!aasvind. 
in Duit~>lnnd te soek. Die ontbinding raak nie die 

In Westfalen aileen word die vier naturelle vertecnwoordigers 
g€tal rondlopende kindcrs op nie waarvan daar tans net drie 
15,000 gcstel. Dit is vanselfspre- ~ is. as gevolg van een vakatur?. 
kend dat jeugmisdaad grootliks DJC nuwe senaat sal dus u1t 
vermeerdcr word dcur bierdie 43 !cdc bcstaan. Volgens die 
toestande. Ook die godsdiens nuwe samestclling sal daar, na 
bet b~ie weinig invloed meer op vcrwag word, 21 ondersteuners 
hierdic mensc. van die regering wecs teenoor 

Tot bierdie getalle was dil' 22 onderstt:'uners van die oppo
Smutsbewind tot nan sy v·al SISle. Vir die regering is dit 
nog vw;berade om •11 paar bon- natuurlik geen meerderbeid nie 
derd "iele uit Sui<l -Afrika by maar dit is 'n baie voordeliger 
te voeg. toestand as in die ou senaat 

waar daar slegs 14 regerings-

• •• • • • •• • • • • • • • • • • • • • • ondersteuners was teenoor 29 
: _ ~ teenstanders. : H 0 n ge r .Wanneer daar nou 'n gesa-
• mentlikc sitting van die volks-

• ~······················ 

VYFDE W'IEL 

Die senaat is indt>rdaad 'n las
tigl' vyfde wiel aan die wa. 
van ons landsbestuur. Daar dit 
normaalweg wetgewing prt>sies 
op dieselfde partylyne bespreck 
en beslis as die volksraad, Is dit 
'n duur oorbodigbeid. 'n Twee
de kamer wa.arin die beroepe 
verteenwoordiging bet en dus 
'n deskundige bydrae tot die 
land~rbestuur kan Iewcr, sal 
bale meer volk~rverteenwoordi
gcnd wees M die buidige m et 
~Y verdubbelde partyve rteen
woordiging. 

LEWENSKOSTE 
AANGEPAK 

In 'n poglng om die stygende 
lewenskoste omlaag te dwing 
het die regering maatrecls uit
gevaardig waardeur bestaande 
winsgrense verlaag word en 
strenger toepassing van prys 
bebeer van krag word. Die 
raak veral klere, stukgoedere, 
motors en motorfietse. Items 
;oos voedsel en huur wat 'n 
groot rol speel in die Iewens
kostesyfer, is egter nog nie in
gesluit nie. 

\Vaar die laagste winsgrens 
op stukgoederc voorheen 17i 
persent was, is dit nou op 15 
persent vasgestel. Daarteenoor 
is die hoogste wingrens wat nou 
toegelant word 30 persent in 
vergelyking met die vorige 
winsgrcns van 35 persent'. Die 
vermindering van win-sgrense 
raak groothandclaars sowel as 
kleinhandelaars. 

Tot dusver was daar hoof
saaklik gunstige reaksie op die 
poging van die rcgering om die 
Iewenskoste te beveg. 

Nuwe Ve/dtog 
Teen Godsdiens 
,.Daar is geen plek of taak 

vir God in die hecla! nie", so 
het die Rus Guryev onlangs in 
'n boodskap aan die Russicse 
jeug verklaar, berig Review of 
\Vorld Affairs. 

Die blad verklaar dat daar 
in Rusland 'n nuwe veldtog 
teen die godsdiens van stapel 
gestuur word. Daar word na
druk op die materialisme gele 
en dat daar niks ,bonatuurliks" 
in die wercld is nie. 

Regering Se SPANNING NEEM 
,BLOEIENDE TOESTAND" 

~epoog sou word om die tl'kort 
met jaarlikse paail'mente te d l'lg, 
die bedrae wat daarvoor nodig 
is, so groot sal wt>es dnt d iP 
uitbreiding van nood•maklikl' 
dienstl' aan omlerwys, hospital<' 
en paaie ernstig ingekort so nlc 
volkome stopge.,it s."\1 word ni~. 

En die enigste doel wat dan 
bereik sal word, is om vir die 
volgende vyf-en-twintig jaar 
->f m eer d ie b~>lastingbetalt'r~ 

met 'n las tt> bl'sorg wat hul 
v·adel"! behoort te gedra b~>t. 

Bes/uit Oor TOE IN BERILYN 
Deportasie Die optrede van die Russe in 

1 Berlyn waar die Coste en Wes-

In 192Q is die aftreevoordele 
van onderwysers verboog, maar 
gt:'en addisionelc bydraes is aan 
die pensioenfonds gemaak nie, 
met verdere rampspoedige ge
volge. ,,Ek hV)'fel of enige van 
die verantwoordelike amptenare 
of die A(lministrasie dit besef 
h l't", het die rekenmeester ge- Hlerdic las sal hulle vir \'Yf-en-

Handelende op aanbeveling te die stryd uitspook om seg
van <lie Kommissie van onder- genskap oor Europa, bet die 

Duitsc bevolking opnuut in die 
harnas geja teen die Russiese 
Kommunismc, blykens berigtc 

soelt het die regering na oorwe
ging be"luit om .die deportn.,ic
bevel ten opsigte v·an 51 Duit- uit Berlyn. 

-.(·. Die fond s is selfs deur 'n twintlg jaar of meer moet ver- sers nietig te verklaar en tl'n Die hooding van die Duitsers 
v·prantwoordt>like persoon in- duur ten cinde bul kinders opsigte van dio oorblyweml<' 196 word weerspieel deur die woor-
dl'rtyd as synde .,in 'n bloeien- daarvan vry te stel. d d. d 
d e toestand" beskryf! H oe groot h il'rdie las i'l kan wor •e eportasie opgeskort de van die Sosiaal-Demokra-

beset word a!l in aanmrrking hangende 'n ondersoek na die 
In 1925 is die fonds vir die gl'neem word dat mN•r a!l vraag of daar prima facie be

<·<'rstemaal aktuarieel gewaar- £100,000 jaarliks onmi<ldl'llik wyFO is dat bulle staatsgev·narlik 
deer en 'n tekort van ongeveer uit staatsinkomste nodig is is of geweld of ondermyning ge
£2a miljoen is aan die Jig ge- om t.- v-erboed dat d ie t~kort pll"l'g hl't. In g-e<'n geval, so lui 
bring. Sedertdien hct elke nog groter word, om nil' !'ens die a.ankondiging, sal J)('r.onl' 
vyfjaarlikse waardering 'n gro- ruut die afbl'tuling daarvan te 
tcr tckort aangetoon waarvan dink nie! Hil'rdie h Nl rag is gtdl"porteer word nie sondl'r 'n 
die Ianste, naamlik op 31 Desem- b~·kan~ di<' totale jaarlik"<' ont- blllik(l ondersoek ooreenkom'ltig 
ber 1947, op £10,128,000 gestel v·ang,te wat per&oonlikt• b<'lns- dil' lwginsels v·nn natuurlikl' ge-
i!l. tlngs oplewt>r. I rcgtigbeid. 

tiese Ieier in Berlyn: ,Ons sal 
die Russiese ambisies dwars
boom met ons eie liggame, selfs 
a! moet ons op di~ wyse ver
nietig word." Intussen word 
die Duitscrs in die Westelike 
sektor van Berlyn in toenemen
mate geteister ns geYolg va 
die Russiese blokkade in die 
Duitse hoofstad. 

NOTA 

Die Westerse moondhede het 
die afgelope week 'n nota aan 
Rusland gestuur waarin gevra 
word dat by die blokltade on
mlddellik beeindig. Hierop het 
Rusland met ons ter perse gaan 
nog nie geantwoord nie. Die 
Rosse het egter met 'n beskul
diging teen die Amerikancrs 
voor die dag gekom dat bulle 
Berlyn gebruik as vesting om 
op die Russe te spioeneer. 

Daar is geen aanduidings dat 
Amerilta van voorneme is om 
Berlyn te ontruim nic. Churchill 
het gedurende die naweek ver
klaar dat die \Vestcrse dl'mo
krasiec die Duitsers in Berlyn 
nie in die steek sal laat nie. 




