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KANS OM 
GE.WE.RE. TE. 

RE.GISTRE.E.R 
Persone wat in gebreke ge

bly het om hul gewere gedurendc 
1940 te laat registreer toe dit 
verpligtend deur die Smuts-rege
ring gemaak is, het nou weer 
geleentheid om gewere wat nie 
geregistreer is nie, tc Jaat rc
gistreer sondcr dat hullc ver
volg sal word. Die sluitings
datum vir registrasie is 31 Ok
tobcr. 

REEKS -GROOT 0.8.-DAE IN 
'\ •• 

VRYSTAAT GEREEL 
Groot funksies word vanjaar op etlike plekke in die Vrystaat gehou 

by geleentheid van Fondsdagvier ing, en die verskillende offisiere is dr uk 
besig met voorber eidings om van h ul fun ksies 'n sukses te m aak. 

Generaalskap C6 onder Ieiding van genl . H . A. J. du Toit h eoog 'n 
hele reeks funksies be~nnende op 2 3 Augustus te Ficksburg en eindigende 
op 28 Augustus te Bethlehem. Die Adjunk-K.G., genl. J. A. Smith , is 
reeds gevra om by al hierdie funk sies as spreker op te tree, en dan word 
verder verwag dat h fgenl. Louis Bootha ook teenwoordig sal wees. 

Genl. John Vorster, bet n ie
tecnstaande 'n drukke program 
ingewillig om op 31 J ulie die 
hoofspreker te wees op 'n funk
&ie te Wesselsbron om 3 uur 
n.m. Wessclsbron is die mees 

Genl. Steyn J orda.an 

sentraalgelee dorp in gcneraal
skap C4, en dit behoort maklik 
te wees vir die Brandwagte van 
Hoopstad, Bultfontein en Oden
daalsrust om hicrdie funksie by 
te woon. 

K.G. OP TWEELING 

Gebied C sal vcrder die voor
reg he om die K.G., dr. Hans v. 
Rcnsburg, twee kccr te hoor. 
Bcnewcns die hooffunksie op 4 
September te Kroonstad, sal hy 
ook Tweeling besoek op 25 Sep
tember, 'n dag na sy verjaardag, 
waar hfkmdt. Danic Meyer en 
sy offisicre sommer 'n baie groot 
funksie gaan reel. Dit sal die 
eP.rste kecr wees dat Tweeling 
die eer te beurt val om die K.G. 
in hul midde te verwclkom. 
Tweet ing se kommando bet na 
die re-organisasie bulle ledetal 

met meer as 60 opgeskuif. Twee
ling Ie ook baie sentraal· en be
hoort goeie ondersteuning te 
kry van die Brandwagte van 
Heilbron, Frankfort, Villiers, 
Reitz en Petrussteyn. 

KROONSTAD 

stad op 4 September. Brand
wagte oor die hele gebied is 
reeds besig om bulle verjaardag
geskenk by wyse van donasies 
van 5/- elk na posbus 149, 
Kroonstad, te stuur. H ierdie do
nasies word aan die organisasie 
geskenk op sy l Ode verjaardag. 4 
Sept. is toevallig ook die ver-

Genl. Ste:yn J ordaan verwag jaardag van ons Adjunk-K.G., 
'n baie groot opkoms op Kroon- en dit sal vir ons 'n baie groot 

BESIELING 
Die Ossewagees van 1938 met 

sy begeertes na volkseenheid en 
vryheid is nege jaar lank deur 
die Ossewabrandwag voor tgedra. 
Yanjaar gaan ons volk oral in 
die land weer opnuut vlam aan

steek by die her
denking van die 
tiende verjaar -
dag van daar
die seenryke ge
beurtenis. 1\leer 
as ooit is d it 
nodig om ons 
besieling en een
heid te vind op 
die voetspore 
va n d ie O s
se w a - bood
skapper van 'n 
eie toek oms vir 
die Af rikaner
dom op die 
grondslae van 'n 
groot verlede. 
Na tien jaar bly 
dit nog d ie on
wrikba re ideaal 
van d ie Ossewa
brandwag. 

eer wees om genl. ,Smith saam 

met ons K.G. daard ie dag in ons 
midde te he. Die verrigtinge 
begin reeds vroeg die oggend 
om 9 uur op die r ugbyveld, op 
dieselfde plek waar die K.G. in 

1941 as hoogste offisier van ons 
Beweging ingoesweer is. (Korr.) 

GESAMENTLIKE 
VIERING VAN 

OSSEWATREK 
Die herdenkingsfees van die Ossewatrek sal vanjaar 

nie net deur die Ossewabrandwag, soos by nog elke jaar 
gedoen het, gevier word nie, maar alle Afrikaners en talle 
openbare liggame in die Kaapse Skiereiland sal vanjaar die 
Ossewatrek wat tien jaar gelede plaasgevind bet, op gepaste 
wyse berdenk gedurende die naweek van 8 Augustus en die 
dae wat daarop volg. 

Planne vir die fees te Kaap
stad, Goodwood en Bellville op 
7, 9 en 10 Augustus onderskeide
lik, nader reeds voltooiing en 
mcer as veertig openbare Jig
game is by die reeling\S betrokke. 
Dit is ook waarskynlik dat een 
van die Ossewaens wat tydens 
1938 aan die trek deelgeneem 
het, weer die feestelikheid sal 
inlui. Van Afrikanerkant is 
daar groot geesdrif vir die fees. 

Die volgende liggame is o.a. 
verteenwoordig op die bestuur 
wat die saak loods: Ned. Geref. 
Kerk, die Ossewabrandwag, die 
Afrikanerparty en H.N.P. Ver
der is die samewerking ook ver
kry van verskeie V.P.-takke, die 
Engelse Kerke en verskeie jeug
bewegings. 

PLEKKE EN DATUMS 

Die fees in Kaapstad vind 
plaas in die Drilsaal op Sater
dag, 7 Augustus, en te Goodwood 
op die Munisipale terrein reg
oor die N.G.-kerk, op Maandag, 
9 Augustus. Die Bellvillese fees 
vind plaas op 10 Augustus van 
af 6-uur op Hardekraaltjie. 

Verskeie persone is reeds ge· 
nade r om as sprekers op te tree. 
Onder meer sal ds. J. D. Vors
te r, wat voorsitter was van die 
Skiereilandse feeskomitce in 
1938, mnr. Henning Klopper, 
L.V., wat Trckleier was, en mnr. 
Dirk Mostert, voormalige sekre· 
taris van die A.T.K.V., as spre· 
kers optree. 

0.:13.-FUNKSIE 
Met die oog op die gesament

Iike fees, hct die Ossewabrand
wag, wat reeds 'n funksie vir 
9 Augustus te Maitland gereel 
het, hul funksie gekansellecr. 
Ds. Vorster sou as hoofsprekcr 
opgertee het. 

Die datum waarop eenhede 
hul ins::unelings moet stort, is 
voorlopig vir 16 Augustus be
paal. Dit sal geskied by geleent
heid van 'n funksie in die 
Ebene7iersaal, Maitland, waar die 
Gebiedsleier van Wes-Kaapland, 
dr. F. D. du T. van Zyl, as spre
ker sal op tree. 

Andermaal 
Vrede In 

Palestina 
Die Jode en Arabiere bet an

dermaal na 'n week van hewige 
gevegte die wapens laat rus, na 
Sapa-Reuter berig. Albei par
tye bet die wapenstilstand wat 
deur die V.V.O. g.elas is, aan
vaar. 

By die aankondiging dat hulle 
die ooreenkoms aanvaar, het d ie 
Arabiere die verteenwoordiger 
van die V.V.O. duidelik laat ver
staan dat bulle nie 'n Joodse 
staat met die wapenstilstand 
erken nie. Voorts mag daar ook 
geen Joodse immigrante vir die 
duur van die wapenstilstand 
Palestina binnekom nie. 

Graaf Bernadotte, die vredes
gesant van die V.V.O., het ver
klaar dat hy hoop om hierdie 
keer 'n blywende vrede tussen 
die twee bevolkingsgroepe in 
Palestina te bewerks tellig. 

In Noord-Palestina het Siriese 
troepe Maandag nog aangeval 
en het gevegte daar voortge
duur. Sirie het glo teen die 
wapenstilstand gestem. 

~-·· .............. ·~ I 

1 Waarder ing 

GE.HE.IME. 
BE.GROTINGS

INLIGTING 
LE.K UIT. 

Puik 
Op 

Vakansie Deurgebring 
Coo_persdalse Laertrek 

Volgens 'n Sapa-berig uit 
Salisbury het 'n Suid-Rhodesiese 
Parlementere Gekose Komitee 
verslag uitgebring na aanleiding 
van aantygings van ernstige be
grotingsleltkasles wat onlangs 
deur die Leier van die Opposisie, 
mnr. J. H. Smit gemaak is. 

Die Komitce het bevind dat 
vertroulikc begrotingsinligting 
van die regering in verband met 
'n nuwc belasting op sigarette 
uitgelek hct dcur die United 
Tobacco Company, Ltd. 

Die Komitce kon geen getuie
nis van ander Iekkasies vind nie. 

1\leer a s honderd Brandwagte 
bet d ie opleidingslaertrek te 
Coopersdal, sewe myl vanaf die 
ingang van die Krugerwildtuin 
bygewoon. Die sewe dat in die 
laer was 'n aangename vakan
sie en was in elke sin van die 
woord 'n leerskool vir elke laer 
ganger, ber ig ons korresponden t. 
Die Uitvoerende Raad van die 
Grootraad bet ook by bierdie 
geleentheid vergader. 

Die laertrek is gehou op die 
plaas van hfgenl. P. de W. Wiid 
en bet plaasgevind onder bevel 
van hfgenl. Dirk van Rooy met 

hfgenl. prof. H. M. van der 
Westhuysen, tweede in bevel. 
Die laer was nic net vir elkeen 
'n heerlike vakansie nie, elke 
dag is ingedeel in 'n besige pro
gram van werksaamhede. Dit 
was 'n plesier om te sien hoe oud 
en jonk daagliks saam aan die 
Iiggaamsocfeninge op die para
degrond aangetree het. Vir die 
meeste was die vlagparadc ook 
iets nuut en die kampvure saans 
was iets waarna elkeen uitge
sien hct. Hicr het oud en jonk 
saam gesing en interessante be
sprekings oor onderwerpe ge
voer. 

Die laerterrein was ruim voor
sien van geriewe. Daar was 'n 
warmwatertoestel, vier stortbad
dens en 'n groot eetsaal. Die 
Komatierivier wat slegs twintig 
tree van die Iaer af vloei, was 
'n lusoord vir die hengelaars. 
Laergangers kon hulle verlustig 
in vars vrugte en groente. 

Die Brandwagte hct ook die 

Genl. P. de W. Wiid 

Namens elke laerganger 
word hartlike waardering uit
gespreek jeens hoofgeneraal P. 
de W. Wiid vir sy groot ann
dee! tot die sukses van die 
laertrek op Coopersdal - ook 
aan sy vennote vir die dienste 
wat hulle gelewer het. 

geleentheid gehad om die O.B.- •••••••••• ••••• ....... 
leiers van nader te leer ken. 
Op 10 Julie het die K.G. ook die 
Iaer besoek en 'n besielende toe
spraak gehou. 

,.Die O.B.'' word gedruk deur Pro 
Ecelesla-Drukkery Beperk, Stellenbosch, 
vir die elenaare en uttgewers: VOOR
SLAO (Edms.) Beperk. Groote Kerk
gebou,. 703, Poabua lill, Kerll:pleln, 
Jtaapatad. 
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Regeringspartye En Die 
Twee Verkiesings 

Sold-Afrika ondervind tans 
weer opnuut dat die rnanewa-

hond plek-plek lelik haaraf ge- in sy propaganduvrrwyte tt>t>n 
maak bet. (l ie Nnsionale Afrikaners vir 

"' Ies \'an 'n simpatieke parle
rnentere opposisie-party heel
wat rneer skouspela~ti~ \'an 
aard is as die prosaise ver
antwoordelikheidsin wat 'n 
re~erende party moet open· 
baar. 

Die opposisieparty bet gedu
rende die afgclope paar weke 
sy volgclingc by die duisendc 
saamgctrek in die groot stcdl' 
van ons land ten cinde aan die 
opposisieleier 'n ge!eentheid te 

• gee om 'n hopelik imponerendc 
vcldtog van stapel te stuur vir 
die rchabilitasie van sy party 
tnct die oog op die koml'n
dc provinsiale raadsvcrkiesing. 
Veldm. Smuts bet die verwagte 
wonderbaarlike aanpassingsvcr
moe van die ervare partypoli
tikus geopenbaar - sonder 'n 
oomblik se aarseling het by die 
waardige !deed van ,w~reld
staatsman" van hom afgeskud 
en ontluik as 'n geniepsige _en 
tjurang baklcier in die party
politieke kryt. 

Die politieke korrespondcnte 
van rcgcringsblaaie was beson
der nukkerig sedert veldm. 
Smuts op toer gegaan bet: tel
kemale moes bulle noodgcdwon
ge herhaal, en dan weer 'n slag 
hcrhaal terwille van die onge
lowiges dat die V ercnigdc Par
ty van bo tot onder oopgeklo
we is dcur die libcralistlese 
ldcurbeleid van mnr. H ofmeyr; 
dat mnr. J. H. Hofmeyr en sy 
swart liberaliste uitgekaffer 
gaan word uit die party uit; en 
dat die Verenigde P arty en sy 
lcicrs in ieder geval verworpc
lingc is wat op 26 Mei in die 
bultenste duisternis gewerp is. 

Ten spyte van die dapper 
woorde bet die opposisieleier 
voortgegaan met sy stedetog en 
voorbereidings vir die aanstaan
de provinsiale raadsverkiesings, 
hoewel daar in die party 'n 
(\'root soektog aan die gang Is 
na 'n aanneemlike formulering 
van naturellcbeleid. 

SENAAT ONTBIND 

hul b"'weerde ,mblcilling" van 
d ie ki r,.ers ten aansi~>n ,-an di~> 

llofmp:o·r-klPurbeleid. A-. d .1ar 
nik'> , -prkeerd is met mnr. H of
m!';)r be kleurbel!'i<l nit', · wa:u
om mag hy dan n ie ond••rleler 
,-un die party wee ... nie'.' Jo~n us 
daar irts V('rkel'rd i... m et ~-~ 

ldPurbPieid clan b llie l<iest>r~ 

mos nie daaromtrent mi,J('i 
nie. 

Hoewcl veldm. Smuts sy party 
heclwat moed ingeblaas bet ty-

Politiek in 
Oenskou deur 

Waarne10er 

dens sy tocr van die stcdc, bet 
hy die volk tog glad nic gerus
gestel oor die kleurvraagstul{ 
en mnr. Hofmeyr se liberalis
me nie. Meer as praatjies oor 
mislciding is daarvoor nodig. 

En dlt wil voorkom dat hoe
wei die nerwe van sy reputasie 
soms gewaai bet, by tog die Eindelik het die regering be- TOETS Vffi SAMEWERKING 

RADIOTRO~ICS 

sluit om die angel uit die pro
vinsiale verkiesing te haal deur 
die Senaat te ontbind, en die 
hersamcstelling van die Hoer
huis nie afhanldik te maak van (A. Perol<l en P. Brinld 

Vir herstcl en koop van 
EI.EK'IRIESE APPARAAT 

COnderneem ook yskasberstel
wcrk, ankerontwikkeling en le 

van kabcls in huisc en 
fabrieke) 

Daar is drie aangeleenthedc 
wat in die nabye toekoms aan
duidinl!'s gaan gee van die hart 
Jikheid en vcrtrouc wal dnar 
tussen die H.N.P. en die A.P. 

'n Nuwe Senaat moet ecrs
daags saamgestel word. Die re
gering kan agt senator'e aan
stel. Hoeveel van bulle .. ul 
A.P.-Jede wees? En hoen•el 
A.P.-senatore sal die H.r\.P. I'll 

die uitslag van die provinsiale 
vcrkicsings nic. Moontlik sal hel'rs. 
die verkiesing nou met minder 
intensiteit gevoer word. 

lloof!ltraat BELLVILLE 

Die feit dat veldm. Smut!! uit 
sy pad gaan om onomwonde te 
w rklaar dat rnnr. Hofmeyr be
<.lic; nie die onderleier van die 
\'.P. is nie, slaan 'n lelike bres 

Foon 97-9114. 

~------------· ·-····-------------·········---
ONS HET DIE ONDEHSTEUNING VAN ADVER
TEEHDERS NODIG OM ONS BLAD UIT TE GEE, 
MAAH DIE ADVERTEEHDERS HET ONS 
ONDEHSTEUNING NODIG Ol\1 IN ONS BLAD 

TE KAN ADVERTEER. 

-----------------------------------------

DKB 
GROOTHANDELAARSBPK. 

(Voorheen Die Kopersbond Bpk.) 

KEERO:\ISTRAAT 52 KAAPSTAD 

FOON S-M.23 POSBUS 2120 

DA.MESROKSTOWWE: 
Ons bied aan 'n groot verskeidenheid van 
damesrokstowwe (Morokyn, Satyn, Gesponnc 
stowwc, Katoenstowwe), rokke, gebleiktc en 
ongebleikte Iinne, gordynstowwe, onderklcrc, 
kouse, pantoffcls, kindersokkies, kramerye, 

ens., ens. 

HEMDE: 
Verder ook mans wit en gestreepte bemde, 
sporthemde, dasse, baadjies, onderklere, 
werksbroeke, kakichemdc, slaappakke, sokkies, 

ens., ens. 

• 
Dit sal kleinhandelaars betaal om met ons in 
verbinding te tree, betsy deur kontak met ons 
reis igers of an<lersins. Persoonlike besoeke 

sal op prys gestel word 

Die Firma wie se t·oorrade nie op u rakke 
bly M nie. 

Verspreiders van TOOT AL 
fabrikate 

A.P.-,•olksraad- en provin-.ial(' 
raadsled e kies? Die A.P. het 
in Kaapland een senator, nl 
mnr. I. v.w. Raubenhcimer, en 
in die Vrystaat twee, nl. senato
re Reitz en Van Rcnsburg. Die 
A.P. bet geen Transvaalse of 
Natalse senatore nie. 

PROVINSIALE RADE 

I n die provinsiale radc van 
die provinsies bet die A.P. tam 
gecn lcde nie: wanneer die ver
kiesings aanstaandc Februarie
maand plaasvind sal die A.P. 
beslis sy kwota van kiesafde
lings moet bestry. Daar is nog 
nie onderhandel deur dr. Malan 
en mnr. Havenga oor die toe
kenning van setels nic dus 
weet niemand nog hocveel pro
vinsiale setels die A.P. sal be
twis nie. Tyens die volksraad
verkiesing bet die A.P. tien sc
tels betwis en 'n onafhanklike 
A.P.-kandidaat bet die elfde se
tel, Brakpan, betwis. Van die 
ticn sctcls wat aan hom toc
geken is het die A.P. nege ver
over op die V.P. en in Brakpan 
het adv. John Vorster met twee 
stemmc uitgeval. Dit kun du<t 
voorspt>l word dat aan die A.P. 
heelwat meer provin<tiale set-rJ .. 
toegeken sal word - in erken
ning van mnr. Have nga Sf' groot 
bydrae tot die parlementi'r e oor
winning. 

13de MINISTER 

Daar is nog steeds sprake van 
'n dertiende minister wat in die 
kabinet opgeneem gaan word. 
Enerayds word die naam van 
mnr. Jan Viljoen, die A.P.-lid 
vir Vryburg genoem - wat 'n 
versterking van die A.P. in die 
kabinet sal wees. Andersyds 
word gespekuleer oor die kanse 
van dr. Karl Bremer, voorma
lige H.P.N.-lid vir Stellenbosch. 
Dr. Bremer sou dan na die se
naat gaan om die H.N.P.-aldaar 
te lei en as senator in die kabi
net opgcncem word. Dr. D. F . 
Malan het hom cgter nog nie 
oor hierdie saak uitgespreek nic. 

Partye Oorweeg 
Kanse In Senaat 

Verskeie aspirant-politici en kandidate wat gedurende 
die onlangse algemene verkiesing nie die paal kon haal nie, 
sien tans in die ontbinding van die senaat 'n guide geleent
heid om tot die kring van die parlement toe te tree. In 
elk \'an die \ier provinsles het persone bulle reeds , -ir hierclie 
doel aangemeld. Dan is daar ook nog \'erskeie lede van die 
provinsiale raad en die afgetrede senat()re wat begerig is om 
lede te word van die tweede kamer , ·an verteenwoordiging. 

Die verkiesing van senatore 
wat op 29 deser plaasvind sal op 
gcwone partylyne geskied. Die 
koukus van elke party kom by
een (L.V.'s en L.P.R.'s) en kies 
dan die getal senatore wat vol
gcns die party se stemkrag sc
natore kan word. Hierdic kan
didate word dan voorgestel aan 
die kleskollcge, be~tnande uit 
die volksraadslede en lede van 
die provinsiale rand van die be
trokke provinsie wat d nn agt 
senatore kies vir elke provinsie 
Dit bring'tlie aantal op 32 Daar
by kom nog agt senatore wat 
dcur die Goewern<'ur-generaal 
!n-Rade benoem word. Die vier 
n a tu r e 11 e verteenwoordigers 
word nie nou gekil'S nic omdat 
die ontbinding bulle nie raak 
nie. Daar is tans cen vakature 
wat in November nangevul sal 
word. 

KA..'>SE 

Die V.P. maak daarop staat 
om min of meer drie of vier se
natore in Transvaal te lmn kie~. 
Die uitslag sal cgter tot die 
laastc stadium onsekcr bly om
dat dit nie seker is ho<' die vyf 
vakatures in die kieskollege die 
uitslag sal belnvloed nie. Dit 
laat aan die A.P.-H.N.P.-kombi
nasie vier of vyf senatore. Dit 
i!> moontlik dat die rPgt>ring vyf 
!>enatore in Tranwnal kan k ic:.. 
Hol'veel aan die Afrikanerparty 
en H.N.P. toeges~ sal word, is 
nog nie bekend nie. 

Die regeringsgroep in clkc 
provinsie het tot dusver die 
swye bewaar wie hul moontlikc' 
kandidate is. Waarskynllk sal 
van die afgetrede S<'natore weer 
verkies word. Die V.P. bet 
reeds hul kaarte oopgegooi. Die 
volgende persone in Transvaal 
sal blykbaar voorkeur geniet: 
Mnr. C. W. Clark (wat terugge
staan bet vir veldm. Smuts>. 
mnr. Henry Tucker, V.P.-voor
sittcr aan die Rand, Sir George 
Albu, 'n bekende partypolitikus, 
mnr. D: Jackson wat in Ermc
lo uitgeval het, en die helc 
reeks oud-senatorc. 

KAAPLAJ\"1> 

In Kaapland m ('en die rege
ring om minstens drie lt>de se
naat-toe te stuur. D it kan ook 
meer wees. Die V.P. en bul 
makkers meen dat hullt> vier le
<le .. a t ka n kies. Vir hierdie vier 
poste is daar reeds twaalf aspi
rante onder wic die vcrslanc 
m inistPr van naturellesake, mnr. 
Piet van der Byl, en kapt W. 
Hare wat by die V.P.-nominasic 
vcrslaan is. Dan Is daar ook 
nog mnr. W. Humpfreys, die 
voormalige V.P.-lid vir Kimber
ley-stad wat weer tot die par
typolitiek wil toetree. Die as
pirante sluit ook die afgetrede 
Senatore in. 

In die Vrystaat kan die re
geringskombinasic maklik sewe 
senatore kies. Die V.P. sal 
hoogstens een kan benoem. Op 
wie van die aspirante die kcusc 
sal val, is nog nie seker nic .. 

In Natal is dit onwaal"'.okynlik 
Clat die Regering meer as een 
senator sal kan kies. Dit betc
ken sewe ledc vir die V.P. en 
hul ondersteuners. 

TOEKOl\IS 

Wat die eindtotaal vir elke 
party sal wees, sal waarskynlik 
tot die einde in die weegskaal 
bly. Dit skyn egter asof die 
regering nie 'n meerderheid sal 
kan behaal nlc ·maar hy sal 
minstens 21 !cdc in die senaat 
he teenoor die opposisie se 22 
wat ook die naturelle-verteen
woordigers insluit. Laasgenoem
de sal dan waarskynlik die 
voorsitter aanwys wat net 'n be
slissende stem het. 

Indien die reguing- net so 
goed vaar in die uanstaande 
provinsiale rna tlwcrkiesings 
soos in die algemene H•rkieo;ing, 
sal by as daar 'n vukuture in 
lie senaat ontstaan, in stunt 
wees om in clke gevul, b!'halwe 
in Natal, dit met 'n r<'gerings
ondersteuner ann te vul. 

APARTHEID 
OP TREINE 

Die nelglng by sommige nie
blankes in die Skiereiland om 
tydig en ontydig tus~en die 
blankes in te drlng, ,·era! op die 
voorsted elike trelne. kom al 
meer en meer voor, volgens amp
tenare wat al jare lank die 
Kaapstadse publiek been en 
weer per spoor vervoer. Dit 
word hoofsaaklik toegeskryf aan 
die feit enersyds dat daar nie 
genoegsame geriewc is waar die 
nie-blankes met selfrespek kan 
ry nie en andersyds omdat 
daar onder sommige nic-blan
kes 'n neiging is om die blan
kes uit te tart d cur hul aanwe
sigheid. 

Aan hierdie ongesondc toe
stand sal hopelik eersdaags 'n 
eindc gemaak word, te oordeel 
na die uitlating van die Minis
ter van Vervoer dat sy onder
sock na aparte treindienste vir 
blankes en nic blnnkes in Wes
Kaapland 'n gevorderde sta
dium bereik het. Stappe in 
hierdie verband, kan binne af
sienbare tyd verwag word, aldus 
die Minister. 

Weste Breek Nog 
~steeds Duitse 

Fabrieke Af 
Onderwyl die Geallieerdes 

voorgee dat bulle aile'! in hul 
vermoe doen om Duitslnnd weer 
op die been te kry en nangt>kon
dig is dat fabrieke met behulp 
van geld onde r die ~[arshallplan 
in Duitsland opgerig sal word, 
word Duitse fabrieke nog steeds 
afgebreek om as herstelbetalings 
te tlien. 

Verlede week is berig dat die 
Geallieerdes nuwe herstelbeta-

lings ter wanrde van !>Owat 
£14,000,000 ontvang bet. Dit 
sluit 31» fabrieke of ge<leeltes 
'\'an fabrieksuitru<>ting in. Dit 
is uit \\'es-Duitsland afkomstig. 

Brittanje bet aangekon<lig dat 
by voorlopig ook die R ussiese 
deel van <lie betaling <tal hou 
totdat daar weer tot eenstem
migheid tussen die Grallierr<les 
geraak is. 
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• Bed rywige Gees Lei 
Vroue lri Vrystaat 

Generale C. 1\leyer, Vroueleidster \•an die Ossewa
brandwag in die Oranje Vrystaat, wat nou weer aan die 
spits staan van die O.B.-dag-reelings in daardie gebied, het 
'n besondere voorliefde vir organisasiewerk en is nie 
gelukkig as sy nie een of an3er funksie kan reel nie. Dit 
is ook om bierdie rede en h aar besondere bekwaamheid dat 
sy op haas ontelbare komitees en liggame dien. Sy bet ook 
'n lewendige belangstelling in die politieke lewe en bet vier 
jaar lank gedien as hoofbestuurslid van die Nasionale Party 
in Kaapland, maar bet later baar onverdeelde aandag aan 
die Ossewabrandwag geskenk. 

Mevrou Meyer, wat nog in 
die beste van haar jare Is, het 
haar opleiding tc Prleska ont
vang. Daarna is sy na Kaapstad 
waar sy gcdurende 1927 en 1928 
klasse aan die Universitcit van 
Kaapstad en Tegniese Kollege 
geloop het. Toe het sy reeds 
belang gestel in maatskaplike 
wcrk en dcur middcl van die 
C.S.V. bet sy agterbuurtcs en 
hospitale bcsoek en opheffings
werk gedoen. 

GET ROUD 

Te<>n die clnde van 1928 hct sy 
in die huwelik getrec met mnr. 
Justus Meyer, dcstyds skoolhoof 
van Warrenton. Na twintig jaar 
van skoolhou hoop mnr. Meyer 
om teen die eindc van die jaar 
te kwalifis<'er as prokureur. 
Hulle bet twec klnders, 'n dog
ter en 'n seun. Ecrsgcnocmde 
is tans aan die Unlversiteit van 

Stellenbosch terwyl die seun nog 
op hoerskool is. 

Genic. Meyer het jare lank 
aktief deelgeneem aan die or
ganisasic van die Nasionale Par
ty en gedurende verkiesings het 
sy 'n groot rol gespeel. Sy was 
voorsitster van die vroue-tak 
van \Varrenton, sekretaresse I 
van die distriksbestuur en vier 
jaar lank lid van die Kaaplandse 
hoofbestuur van die party. Na 
die skeuring is verdere lidmaat
!.kap tot die party haar verbied. 
Sy het die kiesafdelings Kimber
l<>y, H opetown, Vryburg en 
Kuruman op die hoofbestuur 
vcrtcenwoordig. 

' VEELVULDIG 

Mev. Meyer en .haar eggenoot 
het jare lank op \Varrenton ge
woon maar woon tans op 
Christiana. Tydens haar verblyf 
op Warrenton was sy voorsitster 

van die Vroue-Jandbouvereni
ging, veldkornette en provinsiale 
bestuurslid van die Voortrck
kcrs, bcstuurslid van die R.D.B., 
C.J.V. en van die Armsorgvcreni
ging. Sy het ook verskcie kon
gresse bygewoon. Tans is genie. 
Meyer sekrctaresse van die 
Transvaalsc Sendingvcrcniging, 
lid van die Suid-Afrikaanse 
Vrouefcderasie, bestuurslid van 
die R.D.B. en Kultuurvercniging 
en sekrctarcssc van die Jukskci
wyksbond. 

SPORT 

Sedert • die stigting van die 
O:ssewabrandwag was mev. 
Meyer kommandantc van die 
O.B.-vrouc tc \Varrenton, toe lid 
van die Vrouc-adjunkraad van 
Kaapland en later van die Vry
staat. Scdert 1942 Is sy hoof
vrou van die Osscwabrandwag 
in die Vrystaat en ook lid van 
die Grootraad. 

Genic. M<'ycr spec! graag ten
nis en jukskci en hct reeds 
twec kccr vir Griekwas op 
Unfalc jukskclwcdstryde ver
teenwoordig. 

OLIE IN 
V.S.A. 

BAlE GROTER KRAG AS 
LEDETAL 

Hoe die Kommuniste deur middel van hul beheer oor 

'n land se , ·akbonde in staat is om mag uit tJe oefen ver 
buite verhouding tot hul getalsterkte, is opnuut die afgelope 

"Q teniet hul aan- ,, 
9ename qeur 

II Mnr. 8. Lelsial, 
stutsamptenur, Pretoria. 

Ek rook die afgelope tien 
jaar al Springbok sigarette 

maar ek bet nog niks 
gevind nie wat lean 

kers vashou vir 
Springbok nie ! Ek 
geniet hul aange
oame volle geur, 

hul koelheid en 
hul 

Soos aangetoon deur gereclde 
maandelikse opnamu deur die J. Walter Thompson 
Maatskappy gedurende 1948. 
Dwarsdeur die Unie het manne 
van aile standc-skrynwerkers, 
klcrke, maatskappy-dircktcure
oorwcldigend hul •keuse uit
gebring op Springbok. Geniet 
Suid-Ajrika se Vooraanstaande 
Sigaret. Probcer Springbok Vandag. 

,Hulle bevredig en ek 
hou van hul egte • 
tabakgeur." 

SPRINGBOK 
DIE SPORTMAN SE SIGARET 

20 vir 1/- Ook in pakkies van 10 en SO. Met en sonder kurkmondstuk. 

UfS.347 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ADVERTEERDERS IN .,DIE O.B." IS 1\IENSE 
WAT ONS ONDERSTEt~. DINK ONS OOK 

DAARAAN Ol\1 HUI~LE TE ONDERSTEUN? 

Amerika het verledc jaar mecr 
olie gebruik as wat die hcle 
wereld !<aam ticn jaar gcledc 
vcrbruik het en die verbruik 
styg nog steeds. Volgcns skat
ting sal die V.S.A. vanjaar 
minstens scwe persent mecr olie 
gcbruik as verlede jaar. 

week geopenbaar tee 7,000,000 Ita liaanse werkers binne 
enkele ure onder Kommunistiese aamoering gestaak het uit 111111111111111111111111111111111111111111111 

Franse.. Regering 
Bedank 

Die Fransc regcring is Maan
dag verslaan toe die milit~re 
bcgroting deur die Nasionale 
Vergadering verwerp is, berig 
Sapa-Reuter. 

Schumann het sy bcdanking 
ingedien nadat hy agt maandc 
lank 'n middeweg-regering pro
beer handhaa! het. 

BAlE GEWILDE 
SETEL 

t>rotes teen die sluipmoordpoging op die Ieier van die 

Ita liaanse Kommuniste, Togliatti. 

Die li<lmatskap van die Ita
liaanse Kommunistiese party 
staan tans volgens hul eie syfers 
op 2,500,000. 1\faar bulle is in 
bAheer van d ie sleutelmngte van 
die land: in elke Italiaanse vuk
bond, behalwe in die t ek!.tielbe
dryf, bet bulle hulsell so inge
grawe dat bulle in staat was om 
die bele land lam te le. 

Vir Suid-Afrika is hierdie 
magsvertooll van die Kommu
nisme 'n duidelike vingerwysing. 
Hicr tel die ledetal van die Kom-
muniste nie veel nie, maar soos 
ook elders het bulle hul stewig 
ingegrawe in die vakbondwese 
en reeds getoon waartoe bulle 
in staat is wanneer hulle met 
oningeligte nie-blankes te docn 
het. 

KOMMANDO 
• 

GROEI OP 
UITENHAGE 

Elke O.B.-Iid vnn die Uiten
hnA"c-komtnando i., tnn<t nan die 
worl t-n die offhit>re " I)Og reed, 
ml't 'n groeit•nd~ ('enh eid. Per
"one wnt sene jaar gel t!de ~·er- ~ 

plig was om hul nktiewe deel
name :um die O.B. t e ~ttnak, 
tret• tans Wl'l'r t ol' tot die Be
weging. Hulle lwt "l'we janr 
Junk trou gebly ann hul belofte. 

PLUIMVEE 
Die llelte lP'Irma em a PLUUnJa 

IUlUI8 • ucler PKODUKH aaa 
te IMU .. ; 

C. M. ELOFF EN KIE 
(ZCiml,) Bpll 

II(C)WKVAw,w; (PMIIu 1181) 111-* 

O.B.-BUNDELS 
Juargnng 1946-47 

Pry!:! £1 5s. (.kontant 
m et hef'itelling) 

Groote Kcrkgehou 703, 
Kaapstad. 

. .................. .... ......... 

&RILLE 
Bring n oogarts ee voo1'8krlf vir brWe na ona. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker .. Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Besoek ons of ekryf om Be8onderhede. Die pos as lid van die volks

raad skyn by die dag meer gc
wild te word, te oordccl na die 
groot aantal aspirant-kandidate 
vir die vakante kicsafdeling 
Groenpunt. Tot dusvcr hct 15 
persone, onder wic twee vrouc, 
hulle aangemeld as aspirante. 
Die feit dat die salaris tans 
£1000 per jaar is en daar skyn
baar geen vcrkicsingstryd ge
voer sal word nlc, sal seker ook 
wei bydra tot die stormloop. 

Die Verenigde Party en sy 
pers maak hulle dus skuldig aan 
•n gevaarlike spel wanneer bulle 
beduie hoe swak die Kommunis
te i'n Suid-Afrika is op grond 
van bul lidmaatska p. 

Die weeklikse O.B.-aand is .! _'_"""_-_ ._.,._· ____ _ 
weer nan huis van Brandwag 
L . J. Scheepers gehou. Die 
funksie was nog meer suksesvol 
as die vorige en 'n mooi 
bedraggle is ingesamel. In sy 

•••••• •••••• •••• ...... welkomswoord het mnr. Schee
EEN VIR ALMAL, 

ALM:AL VIR ELKEEN 

pers melding gcmaak van die 
baie nuwc gcsigtc wat weer aan
\\ esig is, dit staan in die teken 

t t ttt t t t t •• t tt t •••••• t van die groei van die kom-

- . . . . ---------·-----------
ONS HELP HULLE WAT ONS HELP. 

ADVERTEERDERS HELP ONS. 

mando. 

Kommnndant D. F. de Swart 
DIE en adjudant A. P. van dcr Wat 

is druk besig om lede in te 
skryf en werk tot saans laat 
hieraan. Nuwe intekenare word 

------------------------------------------
ook, gewer!. - (Korr.) 

MOTOR-Assuransle by-

eC.A~T_A ~~. 
t'C?' •ca•x• 
SUIO-AFRIKAANSE NASIONALE 

TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 
Tak.ke dwarsdeur die Unle. 
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BLINDE LEIERS 
In Berlyn is 'n stryd tussen die Westerse moondhede 

en Rusland aan die gang wat in elk geval klaar 'n nederlaag 
vir eersgenoemdes skyn te wees. Rusland bet die gesament
like protes van Amerika, Brittanje en Frankryk teen sy 
blokkering van die stad verwerp. Die Westerse volke sal 
nou moet besluit of bulle Berlyn gewonne gaan gee - want 
deur die lug aileen kan bulle nie onbepaald 'n stad aan die 
gang hou nie - en of bulle maatreiHs gaan tref wat uit
eindelik tot oorlog sal lei. In laasgenoemde geval bet bulle 
in elk geval die vrede verloo:r wat bulle op die rug van Stalin 
probeer vestig bet. 

In sy antwoord kom Moskou met 'n lang reeks teen
beskuldigings aan die adres van die W esterse moondhede. 
Met al die geheime ooreenkomste tussen die sogenaamde 
Drie Grotes is dit nie altyd maklik om vas te stel hoeveel 
waarheid daar in 'n aanklag van woordbreuk steek nie. Uit 
die ryke voorraad pamper lange waarop die W esterse staats
manne Stalin getrakteer bet in die dae van bul blinde bewon
dering vir hierdie potentaat, sal laasgenoemde wei maklik 
'n groot aantal stukke kan vind wat intussen deur die mot 
en roes van die werklikheid bederf is en nou as bedorwe 
produkte aan die wereldpubliek voorgehou kan word. 
Troucns die westerse staatsmanne soos Churchill en Roose
velt bet met die kinderlike vertroue van 'n seun in sy held 
aan Stalin te offer gebring net waarvoor by gewenk bet. 
Daar was nie 'n greintjie van agterdog teen die ,goeie 
bedoelings" van hierdie bekeerde demokraat wat midde in 
die oorlog opnuut 'n boek vir verspreiding beskikbaar gestel 
bet waarin onomwonde verklaar word dat kommunisme 
nooit met die kapitalisme en demokrasie kan kompromitteer 
nie, a l \'ereis taktiese oorwegings dat mens soms 'n brug 
moet slaan tussen die twee werelde - soos toe op die oom
blik . juis gebeor bet. merdie geskrif wou die Westerse 
politici liewer nie glo nie, dit was vir bulle aangenamer om 
die verskriklike dinge t~ glo wat kommuniste oor ,fascistiese 
Spanje" onder geol. Franco en ,fascistiese Portugal" onder 
Salazar mee te deel bet. 

So verblind was die W esterse politici dat die Cape Argus 
nou nog met die gemak van naiweteit sy lesers troos met die 
verduideliking dat ,as daar maar net die geringst~ agterdog 
bestaan bet dat die Russe sou poog om bebeer oor die bele 
hoofs tad te verkry, sou die W esterse Geallieerdes daarop 
aangedring bet om spoor- en padverbindings oop te bou met 
hul troepe en amptenare in bul besettingsgebiede van 
Berlyn." 

Die ,geringste suspisie" bet ontbreek dat die Russe die 
hele Doitse boofstad sou wou bebeer terwyl boek op boek 
in lUoskou uitgegee word om te beduie dat die ideaal van die 
kommunisme nie die oorheersing van 'n enkele hoofstad is 
oie, maar van die gause wereld! 

Maar ons herhaal: aan oordrewe agterdog bet dit hierdie 
wyses uit die Weste nog nooit ontbreek wanneer dit geld 
state en bewegings wat die kommuniste as vyaode , ·an die 
demokrasie voortower nie. Selfs nou nog word ' n sleutel
staat in die stryd teen bolsjewisme, soos Spanje, as 'n uit
worpeling behandel omdat hy in 1936 bomself van die kom
muoisme gered bet met stappe waartoe die Westerse 
parlementere demokrasie oie in staat was nie. Ook in ons 
land krioel dit op hierdie late stadium nog van agterdog en 
wanvoorstellings in die pers teen bewegings soos die Ossewa
brandwag wat kom met die eoigste alternatief waarmee die 
kommunisme staatkundig verslaan kan word. Om die 
waarheid te se, ons sou onself gelukkig ag as ons maar net 
die mate van welwillendheid of onpartydigheid van die pers 
ontvang waarmee bulle die Suid-Afrikaanse kommuniste op 
hierdie oorn.Plik oog bejeen wanneer hulle hulself sagkens 
verwyt vir hul verkeerde opvattings oor Stalin. 

Atoomtorpedo's 
Vir Duikbote? 

Die mening dat duikbote in 
die toekoms in staat sal wees 
om atoomtorpedo's af te skiet 
sender om na die oppervlakte 
te kom, word gehuldig deur die 
Amerikaanse uitvinder Thomas 
Alva Edison Lake. 

Hierdie Amerikaner stel hom 
ten doel om 'n duikboot te ont
werp wat met atoomkrag sal be
weeg. 'n Spesiale toestel wat 
dit moontlik sal maak om die 
torpedo onder die water af te 
skiet, meet ontwerp word. Van 
al die vlootwapens, meen Lake, 
is die duikboot die minste kwes
baar deur atoomaanvalle en hy 
vertrou dat die Amerikaanse re
gering 'n reuse vloot duikbote 

sal aanhou. 

Vervolg van kol. 5 
in hul besondere bouding oor 
die Kleurvraagstuk. Dit was nog 
duideliker in hul immigrasiebe
leid - sommlge van bul onder
steuners bet ook dnarop gewys 
dat die mense nie die Nasiona
liste sou steun as bulle eers 
stemreg bet nie. Dit was te
wens glnshelder in die aanvAlle 
op 'n liggnam soos die Breeder
bond. Menige Afrikaner bet 
seker gevoel waarom juis net 
die Broederbond? Waarom nie 
ook die Sons of E ngland of die 
Zioniste . nie? 

Die kwaai opsweping van anti
Afrikaanse gevoel bet klaarblyk
lik as reaksie gehad dat Afri
kaanssprekendes in groter mate 
vir die Nasionale opposisie ge
stem bet as wat anders die 
geval sou gewees bet. Vandaar 
dan ook die felt dat na die ver
kiesing van die Verenigde Par
ty gepraat' word as die herbore 
Unioniste-Party, bestaande hoof
saaklik uit Engelssprekendes. 

WIE. .HE.T GE.DRAAI ? 4 

V.P. SE ANTI-AFRIKAANSE 
BELEID HET DEURSLAG 
GEGEE IN VERKIESING 

Voor ek my gevolgtrekkings 
epsom wil ek eers aandag gee 
aan 'n paar and~r groepe kie
sers en ingaan op die vraag of 
bulle veel effek op die uitslag 
gehad het. Ek dink die immi
grantestem kan heeltemal gei'g
noreer word, die vooroorlogse 
immigrante bet teen 1943 mecs
al reeds stemreg gehad en die 
na-oorlogse immigrante nog nie 
teen 1948 nie. 

Dit word soms beweer dat die 
Nasionaalgesindes aansienlik 
Engelse steun geniet bet. 'n 
Medewerker van die Democrat, 
'n pro-Russiese blad wat in 
Johannesburg uitgegee word, 
plaas die Nasionale steun onder 
die Engelssprekendes op 80,000. 
En kan die syfer gladnie aan
vaar nie. In die eerste plek sou 
dit beteken dat sowat een-derde 
van die Engclse kiesers in die 
setels deur die Nasionale Party 
betwis, Nasionaal gestem bet. 
So 'n groot ommeswaai sou sen
der twyfel veel mecr deur waar
nemers opgemerk gewees bet. 
Tweedens sou so 'n groot steun 
onder die Engclssprckendes 'n 
cmmeswaai van 1,500 stemme 
per sctel betoken en daar ek 
oortuig voel dat ruim 1,000 van 
die ommcswaai aan ander fak
tore toegcskryf moet word, is 
dit my mening dat die uitwer
king van grotcr Engelse steun 
vir Afrikanerkandidate hoog
stens 100 van die ,ommeswaai", 
verklaar. 

KLEURLINGE 

Die toename in die kleurling
stemme uitgebl'ing was miskicn 
GOO per Kaapse kiesafdeling. Di\) 
getuienis omtrcnt die kleurling· 
stem verskil, maar tog lyk dit 
asof die stcun wat die Nasiona
liste onder die kleurlinge genict 
het groter is as algemecn ver
mocd word. In 1943 was die 
Nasionaliste se steun onder die 
kleurlinge onbeduidcnd maar in 
1948 was daar tekens van aan
merklike kleurlingstcun vir die 
Nasionaliste. In die Paarl is 

Waarskynlik 
Dertiende 

Minister 
Die moontlikheid dat die Afri

kanerparty nog 'n lid in die 
kabinet gaan kry, word dcur Die 
Vaderland geopper. Die blad 
verklaar dat dit waarskyn
lik ecn van die ccrstc stappc sal 
wees wat die rcgering geduren
de die aanstaandc sitting van 
die volksraad sal doen. Die der
tiende portcfeulje sal, volgens 
die blad, waarskynlik aan mnr. 
Jan Viljocn, Afrikanerparty
L.V. vir Vryburg, gegee word. 

In die Engelsc pers is aan
vanklik ook die naam van mnr. 
J. S. Labuschagnc, lid vir Klip
rivicr, gcnoem as 'n moontlike 
tweede kabinetslid van die Afri
kanerparty, veral daar Natal 
gecn vertccnwoordiging in die 
kabinct het nie. Aangesien mnr. 
Labuschagne ondervoorsitter is 
van die Transvaalse Landbou
unic, is by in vcrband met die 
landbou-portefeulje g e bring. 
Maar noudat hierdie portefeulje 
reeds deur 'n H.N.P.-lid gevul 
is, kan verwag word dat mnr. 
Vlljoen die dertiende minister 
sal wees. 

bcraam dat sowat 500 kleurlinge 
vir die Nasionale kandidaat ge
stcm hct en in Stellenbosch is 
die vcrrassende groot meerder
heid vir mnr. Paul Roos toege
skryf aan die aansienlike mate 
van kleurlingsteun wat hy ge
niet het. As die Verenigde Par
ty die voile voordeel van die 
toename in die kleur!ingstcm 
gchad het, sou dit die onvcr
klaarde ommeswaai per Kaap
se kiesafdeling met 500 vcrhoog 
of met 150 oor die land as 'n 
geheel. Ek meen egter dat die 

Veur N avorser 

Nasionale Party daarin ~eslaag 
het om 'n aanmerklike mate van 
kleurlingstem tc trek en dat die 
Verenlgde Party se posisie in 
die Kaapse kiesafdcling nie ver
beter bet met mccr as 250 per 
setel nie en moontlik nie eens 
met soveel nie. Dit verhoog ons 
onverklaardc ommcswaai met 
uiters 100 per kiesafdelfng vir 
die land as 'n geheel. 

BAlE MIN HET GEDRAAI 

Ek bet aangedui dat die om
meswaai 1,200 per setel was. 
Moontlik bet die V.P. sodanig 
gebaat uit die tocname in die 
klcurlingstem dat die omme
swaai onder die blankcs so boog 
as 1,300 per setel was. Nou bet 
ek sowat 1,000 na 1,100 soos volg 
verklaar: -

Nasionalc meerderheid onder 
die nuwe kiescrs: 400 na 500. 

Nasionale soldatc en bulle 
families wat nou weer vir die 
H.N.P. en die A.P. gestem 
het: 400. 

Groter eenheid onder die Af
rikaners: minstens 200. 

Dit laat se 250 onverklaar. 
~oti is da..'lr dele van ons land 
wnar daar wei tekens was dat 
men-.e gedraai bet. In die Oos
TranM:nal was dit 'n bekende 
feit dat die Verenigde Party 
heelwat steun verloor bet na 
die B~thnl-moeilikbede. Dit bet 
moontlik deurgewerk tot in 
Noord-Natal en die syfers vir 
die olllllteswaai dui daarop dat 
bier miskien tussen 8,000 en 
8,500 mense werklik gedraai bet. 
Dit beteken 'n ommeswaai van 
7,000 en verklaar omtrent 65 van 
die onverklaarde ommeswaai. In 
die Boland dui die syfers op 'n 
klein ommeswaal wat tot 'n g root 
mate die vordering van die V.P. 
onder die kleurlinge geneutrall
seer bet. Dit mag die onver
klaarde ommcswaai na 150 per 
setel verminder. 

TREK NA STEDE 

Die fcit dat die ommeswaai 
in die stede soveel groter was 
as in die platteland is natuur
lik die gevolg van die trek 
na die stedc veral van jong 
Afrikaners. 
Nou is 'n ommeswaai van 150 

per setel baie klein. Dit ver
teenwoordig slegs 75 kiesers per 
setel wat van rnening verandt>r 
bet. Dit is nie eens 1% ¥an d ie 
gemiddelde aantal stemme uit
gebring nie. So 'n klein om
meswaai bet alman organiset>r
<lers van albei partye natuurlik 
van geen belang geag n it>. 
Daarom bet die uitslag ook as 
so 'n groot verrassing gekom. 

MIS GIS 

Die meerderheid van die Na
sionaalgesindes onder die jong 
kiesers net so geleidelik gekom , 
dat niemand dit eintlik opge
merk bet, en die feit dat die 
seun van Nasionalc ouers wat 
by die leer aangesluit het en sy 
vroutjie nog altyd Nasionaal is, 
soos bulle was voor die man in 
die leer was, het baic mcnse nie 
laat dink dat die mcn!le mos 
nou andcrs stem as in 1943 nie. 
Mense bet nie gcweet van baie 
mense wat in 1943 Sap was wat 
nou Nat gcword het nie en was 
daarom verbaas oor die uitslag. 

DIE OORSAAK 

Wat was die faktorc wat die 
jong Afrikaners na die geledcrc 
van die Afrikaansgcsinde partye 
getrck bet, en wat bet die tcrug
gekeerdc solyaat so gou weer 
verenig met die grocp met wie 
hy oor die oorlog vcrskil het? 
Ek meen dit was grotendeels 
faktore wat die Afrikaansspre
kende deel van die beYolking 
geraak bet en ~olt>gs tot 'n min
dere mate d ie Engelssprekende 
deel. Troucns bulle was taamlik 
op hoi gejaag met die Breeder
bond-propaganda. 

Die Vllrenigde Party was in 
die laaste t yd on-.frikaans en 
selfs tot 'n mate anti-Afrikaans 
in uitkyk. Dit bet uitgekom 

Vervolg in kol. 3 

FONDSDAG! 
Neem asseblief kennis dat 'n 

funksie gebou sal word op Sa
terdag 81 Julie 19!8, by komdt. 
De Bruin op Rooidraai, ter 
stywing van die fondse vir 8 
Augustus. 

Dis die lOe verjaardag van die 
O.B. en die 60ste van komdt. 
W. J . de Bruin. 

ALMAL WELK0!\1 
Bring u kinders saam. 

--------------------

WES-TRANSVAAL 
• vter fees 

Afrikanerdag en tiende verjaardag van die 
Ossewatrek 

STADSAAL - LICHTENBURG 
2 Augustus 1948. 

11 vm. Opening deur Mnr. Jan Viljoen L.V. 
3 nm. Mnr. J. H. Richter. 

Dr. J. F. J. van Rensburg. 
7.30 nm. Dr. J. Steyn L.V. 

Adv. John Vorster. 
Mnr. J. S. Labuschagne L.V. 

Verkoping in die Stadsaal begin reeds om 10 vm. 
ALMAL HARTLIK WELKOll. 

~--·······-·-------------------------------------
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BE.TUIG DANK AAN 
NOODHULPFONDS 

' )[nr. IL S. van Blerk, Benoni, 
skryf: Langs hierdie weg wil 
ek Die O.B., die Noodhulpfonds 
en al die Kamerade en vriende 
wat my ouers met 'n daad by
gestaan het van harte bedank. 

As 'n mens in die verknorsing 
is, leer jy jou vrlcnde ken, en, 
hclaas, oolt hoc min vricnde jy 
het. Ons wat in die gevangcnls 
beland hct, kon egtcr altdy spog 
met 'n skaar gctrouc en .,ulp
vaardigc vrlcndc. En In a! die 
jarc wat ck op ,akticwe dlens" 
in 'n Empaaicrtronk was, kon 
ek nooit kla dat my afhankllkcs 
nie vcrsorg word nie. En daar
voor kon ek allecn die O.B. be
dank en die O.B. lede wat deur 
die Noodhulpfonds die lcuse van 
hul organisasie kon uitlcwe. 

Afgesien van die Noodhulp
fonds was daar nog bale gawc 
vriende, hopelik alma! lede van 
die O.B, wat op ander manicrc 
hul naastcli<'fde en broederdien~ 
uitgelewc het. Ook aan hulle 
my dank vir die voorbeeld wat 
hullc gcstcl het. Ek het nic 
name om mcnse pcrsoonlik tc 
bedank nic, want die wat gegce 
het se regterhand het nie ge
weet wat die llnkcrhand doen 
nic. 

•rog wil ek graag twee persone, 
gcnl. G. Cronj6 van die Nood
hulpfonds en genl. Piet Buys, 
van Prctoria-hoofkwarticr, uit 
die grond van my hart bedank 
vir die uitstckcndc dicns wat 
hullc tclcwer hct. Wat hullc gc
<doen het en die opofferings wat 
hulle hul getroos hct, kan nic
mand hulle nadoen nie. 

WAARSKUWING 
)[nr. C. F. J, van ~nsbu.rg, 

P.K. Amalia, skryf: Ek wil net 
waarsku Genl. Smuts gaan weer 
terug na die parlcment en sal 
hy en die Goewerneur-generaal 
soos in die tyd van Hertzog weer 
'n beslissende rol speel? 

Maar die Here sal dink aan 
bulle ongcrcgtigheid en besoe
king bring oor bulle sondes. 
Saul is afgesit as koning en 'n 
ander een is In sy plek gegce, 
so lees ons in die Bybel. Dit is 
omdat by die woordc van die 
Here gcmlnag het. So bet die 
Here ook vir Smuts afgesit. 

Gaan gcnl. Smuts nou weer na 
die parlcment om verraad te 
plceg tcenoor die Malan-kabl
nct? Dr. Malan en mnr. Haven
ga meet op hul hocde wees vir 
die gevaar wat kom. 

Graag spreek ek nogmaals my 
ondubbelsinnige trou uit aan die 
K.G. en ons Beweging en stel 
my be!!kikbaar om te dien waar 
ek van diens sal wees. Vir die 
O.B. wag daar nog 'n groot taak 
in ons Vaderland solank by trou 
bly aan sy doelstellings en so
lank ons trou bly aan ons Be
weging, en ons Kommandant
generaal volg met blinde trou 
waar by ookal lei. 

Nogmaals my dank aan die 
O.B. en elke indiwiduele lid wat 
gegee en gedra het. Mag diP 
offers van die verlede inspirasil· 
wees tot groter offers in die 
toekoms. En mag die toekoms 
spoedig vir ens verwesenlik die 
idcaal wat slegs dcur die 1) B. 
in die openbaar geskrnag word 
vandag naamlik, 'n vrye, Afrika-
1errepubliek. 

Hollanders 
En Engels 

1\lev. K. Kesling, P.K. Ober
holzer, skryf: In verband met 
u berig oor die gebrekkige ken
nis van Engels by Hollandse 
kinders wat as immigrante bier 
aankom, wil ek graag die vol
gende meedeel. 

Engels is vir die Hollander 
net so 'n vreemde taal soos 
Frans b.v. vir ons in Suid-Afri
ka is. In Nederland is daar ,Laer 
Skole," ,Uitgebreid Laerskolc" 
en ,.Meer Uitgebreid Laer
skole." Eersgenoemde het ses 
leerjare, die Uitgebreid Laer
skole" het agt leerjare en gee 
miskien een vreemde taal -
Frans - by. Die ,.Meer Uitge
breid Laerskole" bet ' n kursus 
van tien jaar en daar kry die 
kinders eers in hul vierde. jaar
jaar Frans, Duits in die vyfde 
jaar en Engels in die sesde 
leerjaar. Dus is die leerling 
minstens 12 jaar voordat hy 
met Engels begin. Dit word 
bestudeer maar nie prakties ge
bruik nie. 

D it is dus nie nodig vir on
derwysers om verbaas te wees 
ocr die feit dat die Hollander
tjies niks van Engels weet nie. 
Wat die ander dee! van u ar
tikel betref stem ek saam. Die 
kennis van hul eie moedertaal 
sal hulle baie help om Afrikaans 
aan te Jeer. Dit is meesal die 
Hollander wat self nie Engels 
kan praat nie wat sy kind nou 
Engels wil laat word. 

• 

WERE.LDST AATSMAN 
BE.TRE.E. SE.E.PKIS 

Vanaf die treetjics van die 
Jobannesburgse stadshuis waar 
die Kommunistiese seepkisrede
naars Sondae hul gemengde ge
hore toespreek, het veldm. J. C. 
Smuts verlede week sy volge
Jinge toegespreek oor ,pasop vir 
die vlooie en weelulse en die 
goeters wat in die nag rond
kruip". Veldm. Smuts het ge
se dat daar lets met Suid-Afrika 
verkeerd gegaan het en dat die 
,goctcrs wat in die nag rond
kruip" diegene is wat propagan
da teen die V.P. maak. Hy bet 
sy onder:;teuners gemaan ,om 
olie in hul lampe te goo!" om
dat 26 Mei ,slegs 'n verposing" 
was. 

In Durban waar die eertydse 

Boeregeneraal ook sy volge
linge toegespreek bet, bet by sy 
necrlaag toegeskryf aan die ver
kiesingstelsel. Die minderheid 
regecr nou die meerderheid, het 
hy gese. Dit is slegs op die 
platteland waar die regering die 
meerderheid het en in die stede 
staan die mense by die V.P. 
Hierdie uitlating word beskou 
as 'n dreigem.•nt vir die huidige 
gunstige kiesersindeling van die 
platteland. 

Die V.P. meet ook sorg dat 
sy naturellebeleid duidelik em
lyn word, het spr. verklaRr. 

Veldm: Smuts is vinnig beslg 
om sy waardigheid te verlocr en 
af te sak na die gemelnplase 
van seepkisredenaars. 

O.B.-B£LE:ID 

r
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien GE.SINNE. MOE.T 
vra WE.L V ARE.N D Jongman 

Peetouers 
WE.E.S 

Werker, Wellington, skl'yf: Ek 
is 'n jong Afrikaner wat weer 
graag na die grond wil terug 
gaan vanwaar my ouers ver
dryf was op 'n eg demokratlese 
wyse. 

Ongelukkig besklk ek nic ocr 
die nodlge nie en dit grief my 
diep om daagliks in die koerante 
te lees hoc daar met ons grond 
gcspekuleer word. 

AI beslt ek nou ook die hoog
ste amblsie, ek bet gccn hoop 
om my ldeaal verwesenllk te 
sien nie. Inteendeel, ek sal 
maar seker moet voortgaan 
soos dlt 'n goelc christelike 
demokraat betaam om op te 
sien na 'n nie-christelike peet
kind van die staat vir my dae
likse brood. 

Daar skyn egter nog 'n Jaaste 
hoop te wees en ek wil nou 
graag hiermee 'n laaste poging 
aanwend. 

Ek wil naamlik myself aan
bied om as peetkind aangeneem 
te word deur een of ander bur
ger van die staat. 

Dit moet natuurlik iemand 
wees wat ocr die nodlge beskik 
om my te help. Glo my, Jesers, 
ek probccr glad nie om snaaks 
te wecs nie maar Is dood ernstig. 
Sal lemand wat graag 'n dertig
jarige seun wil aanneem na 
hlerdie blad skryf sodat ek op 
so 'n manler met die persoon 
in aanraking kan kom, want ek 
kan ongelukklg nie bier my 
naam verstrek nie, 

Ek mag net byvoeg dat ek 
nogal beskou word as 'n voor
beeldige jongman van streng 
Eurbpese afkoms. My enigste 
moellikheid is dat ek finansieel 
swak is en daarom geen bate 
Is vir 'n demokratiese staat nie. 

Baie graag wil ek 'n praktiese 
christen ontmoet. 

NUWE: MIDDE:L 
OM SAK K E. TE: 

LAP 
'n Nuwe kleefstof waarmee 

Iappe blywend op stukkende 
sakke aangebrlng kan word, is 
tans In die Unie op die mark 
gebrlng. Vir boere sal dit blye 
nuus wees. Nadat die sakkc 
gelap is, Is die gelapte dee! nog 
buigbaar en kan dit nle afge
skeur word nle. 

Die mlddel stlilln bekend as 
textesive en is reeds in 1937 in 
Frankryk uitgevind. Dit is reeds 
genoegsaam op die proef gestel 
om welslae te bewys. 

Die wyse van aanwending is 
as volg: 'n Lap word gesny 
wat rondom sowat anderhalf 
duim wyer as die gat in die 
sak is. AI om die soom van die 
lap word die kleefmiddel aan
gesmeer en die lap word dan 
ocr die gat geplak en met die 
vlnger vasgcdruk. 

In die stadium word stuif
poeler, wat saam met die mid
del vcrskaf word, op die buite
kant van die lap gestrooi en die 
kante word rondom met 'n 
houthamer Jiggles getik en die 
sak Is heel. 

V ervolg van kol. 5 

dl~t daadwerklike en lewende 
volksverband In te skakel sodat 
by sy dee! kan he aan die voor~ 
regte wat die volkslewe bied. 
Hierdle noodsaaklike doelstel
ling word verwesenlik langs die 
weg van georganiseerde volks
beweglng wat alle volksbelange 
In d ie oog het en die nadl'uk 
meer op d ie geslnne laat val as 
op ~le indlvld u. 

Vir die Ossewabrandwag as 'n uitgroeiing van die 
organiese volksgedagte is die gesinslewe in die volk van 
besondere belang omdat die gesinslewe die vernaamste 
grondslag vorm Yan die volksbestaan. Om dus ' n gesonde 
en lewenskragtige volksbestaan vir die Afrikaner in hierdie 
land te verseker moet allereers gesorg word vir die gesonde 
en selfstandige gesinslewe binne die volksverband. 

Hierdie standpunt van die 
Ossewabrandwag staan in skerp 
teenstelling met die individualis
me van die huidige liberalistics
kapitalistiese stelsel wat die 
ontbinding van die gesinslewe 
ten gevolg· het o.a. ook met sy 
.,flat" -bevolking in die stede. 
Die Afrikanerdom het ook van 
hierdie invloede nie vrygcspring 
nie. 

Daarom beklemtoon die Osse
wabrandwag: om ons volk te 
herskep meet ons eers ontslae 
raak van die huidige dobbelge
bou waarin ens volksbestaan in
gerig is en in die pick daarvan 
moet ons 'n gemeenskaplikc 
volksgebou op die nasionale en 
sosiale fondamente van die cic 
Christelike lewensbcskouing bou. 
Om te begin moet ons die ge
sinslewe van die volk op 'n heel
temal nuwe grondslag plaas e n 
hervorm. 

ALI\IAL VIR ELK 

Ons gesinslewe moet gebou 
word op d ie organicse volks
begrip waarvo)gens almal vir 
elkeen e n elkeen vi.r almnl is -
waar een d us verantwoor.delik-

held vi.r die ander aanvaar. 
Daar moet beset word dat as 
een gesin swuk is of vi.r die volk 
verlore gnan, die volk as geheel 
daaromler ly. 

Met die uitlewing van hierdie 
organicse volksbegrip is dit nie 
nodlg om 'n afsonderlike aal
moesdicns in te stel vir die ver
sekcring van die gcsinsbestaan 
teen die bedreiginge van werk
loosbcid en liggaamlike onbe
voegdheid van die broodwinner 
nie. Ver sekerdheid teen hierdie 
ri'liko's is vanselfsprekend om
.iat die bevo.rdering van die wel
vaart , ·an die gesin - o.a. deur 
vil' elke ge!rin 'n menswaardige 
lewen!!bestaan te verseker - as 
uitgnngspunt vir die staatsbeleid 
dien. 

UITBUITn\'G 

Die O.;sewabrandwag beywer 
hom daarom vir die ingeskeie 
en algchele nasionale, kulturele, 
maatskaplike en ekonomiese 
vers!'kerdheld wat aile vorms 
van· uitbuiting en onsekerheid 
doeltreffend uitskakel. 

Dit is die strewe van die Os
sewabrandwag om elke gesin in 

V ervolg in kol. 3 

Elke Sigaret 'n Meesterstuk 

Rembrandt 

belee 

mengsel van is 'n 

Virginiese Tabak; 

gewaarborg roo0fo suiwer, 

Eerstegraadse Blaar. 

Rooi vir kurk. Groen vir oogekurk. 

DIE SIGARET WAT U ALTOOS GRAAG WOU ROOK! 
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Uit die E.ngelse Pers: 
; 

Eerate plaslng, 2d. per woord. VIr herbal!~ 211 pat. afalag. 
1Jltell:engd4 op ,Die 0.8." (venQil weeldlka): 12/8 per j&ar of 6/6 per 

6 maande. Vooruitbe'-lb&Pr. Stuur &dvertenalegeld, bestelllnga, en lnteltengeld 
na VOO.IlSIAG (EDMS.) Bl'K., l'oebna Hll, ~. 

HANDELSBLAD VOORSPEL VIR 
HA VENGA GROTER GEVOLG 

GEBOORTE 

SWART. - Aan Frana en Daisy 
(gtb. Hennig) •n friJ atuntjle op 13 
Julie aan die Clllle-verpleeglnrlgtlng, 
Kakamna. Naas die Ooele Gewer one 
lnnlgo dank aan Dokter, Suster10 en 
verple~gsters. 21/7/lB. 

V.-\S BRYN. - Aan Willie en Sarah 
(KtbOre De Vllllera) •n frta •euntjle op 
u Julie In die Nonlca-Verpleeginrlgtlng 
P•row. Albel wei. Naaa die Gotie 
Gewer ons lnntge dank aan Suster. 
Amaterdnb, Kullsrlvler. 21!7/1. 

BO:l\IE, PLANTE EN SAAD 

OOEWER.,IENTSQESERTIFISEEBDE 
Dooker Detroit Beetaaad 5/-, Chalntenay 
Wortelsaad 7/6, Sliver King Uleaaad 
8/6 per lb. Poavry. Vra pryslya van 
PRDIIERS, P.K. SChoeman•hoek 
Oudtsboorn. 21/4./TK 

LUSERNSAAD. - Van &&ad, at&n· 
daard gehalte. Doddervry. te per 
aak, 203 lb.' celewer Oudlahoorn
at81111e. K.M.B. - D. S. DU TOIT, 
P.K. Armoed, Dlatrllt Oudtshoorn. 

H/4/TK 

J,USER:-.' TE KOOI'. - Eerste graad 
Iusern 5/9. Tweede graad 4./9. Graa· 
Iuaem soos gesny van Iu.sernlande, 
goele voer, 3/9. Alles per 100 lb. 
V.O.S. Kirkwood. J. H. STJE~IIE, 
Posbus 46, Kirkwood, K.P. 7/7/4.. 

ROOSBOO~IPIES vir W~mlddeUike 
planting. Skryt om grat!JI pryalya. 
LA ~IOTTE-KWEKERY, P.K. La 
~torn:. 717/TK. 

GEMENG 

QJI.Ali'8TEI!!NHAJI.Eit8. - Vir p
wa&l'bor&de tevredenbeld tr" In v•· 
biDding met die B.A. Q8AF8TEEN 
EN MONUMENTWEBKE (EIENS.) 
BPK. van Voortreklterweg 3&0, lladt
land. (Onder persoonllk:e aaodag van 
ona BeaL·Direltteur, mnr. Jannle 
CUIIe). Telefon~-4.4.20 en 6·02823. 

VAN'S OONCili:Tit PIIODUOT8 

ALLEBLEI - Waterspoei-rtooiaW
aei•. vloert&eltl en gepolltoerde ter· 
razzo-ltombutsopwastatela en artlltela 
easeosteel vir gertef, hlgl¥ne en net· 
held. Volle beaonderbec!e altrywe:
YAN~ OONCBETE I'BODUOTS 
(EDM~.) BI'K., Potgleteretraat 258, 
Pretorta. 3/12/TK. 

MEUBELS 
MBUBEL8. - Bater meube!JI teen 

bUIIker pryee. Babawaentjlea, etoot· 
Jt&rreiJiea, drlnvlele, Ilnoleuma, tapyte 
ena. oolt &Ityd ln voorraad. Geen 
Kat&Iogua. Held waarln u belanptel. 
-VIAAEJ&..IOUBEL8, L&.nptra&t 291, 
Kaapatad. 3/12/11. 

RADIO 

LOUlY EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-tngenleura, Staeleweg, PAROW, 
Yerkoop en berate! Radlo'a en Elektrleae 
Toeatelle. Gereglatreerde Elelttrtattel~· 
aannemen. Foon 9-84.36. 

TE KOOP 

BO'ERE, AANDAOI - Uitverkoplni 
van v0<1rraad nuwe klere en akoene, 
aaook tweedehandse mllltere kler@, elke 
Saterdagoggend by NICK NEETHLJNO, 

' Lady Greystraat, I'AABL. Foon 1253. 
12/5/TK 

VOERTE KOOP 

YOER TE KOOP. - Groen geanyc!e, 
ongedorste, gebae.ldP tef. £5 per ton 
V.O.S. Tweellng. Mlnimum-beatelllng 3 
ton. K.M.B. - L. P. J. Talja&rd, 
Fontetnrand, Twrellng, O.V.S. 

21/7HB. 

SOUT TE KOOP 

BOEK u beetelllngs vir vroet 
aflewerlng aodra sout verkrycbaar Ia: 
A1, £4; No. 1, £3/15/·; No. 2, £3/10/-, 
per ton: 100 pond fyn bottereout 6/·, 
vrygela811 Soutwerke. Beste!: Komdto. 
mev. l\IARTIE VENTER, l'/aalt No. 
X4., Arbeldeloon, Bloemfontein. 

IS/11/TK 

TE KOOP AANGEBIED 

AllmRt('AN BRONZE BABV BEEF
KALKOl;:o.'E - 13 manoetjiea, 8-9 
maande, teen £1 lOs. stuk. Twee vol
groelde m&nnelJies teen £3 3a. stuk. 
Algar vir broeldoeleindee. Pragtlg uit· 
gegroel. Tevredenheld gewaarbOrg. -
lllev. A. 11. Jordaan, Doa&k&, Vlerlvler
stasle. 2117/28. 

KRUGE.RDAG 
KRY DALK 
E.RK E.NNING 

Die Eerste Minister, dr. D. 
F. Malan, skenk tans oorweglng 
om nog vanjaar die nodige stap
pe te doen om 10 Oktober 'n 
openbare vakansiedag te maak. 
Hy het reeds verskeie persone 
wat hom In hierdic verband ge
nader het simpatlek ontvang. 

Dit is ook moontlik dat dr. 
Malan dit sal oorweeg om die 
huidige Wienersdag wat cintlik 
geen sin In Suid-Afrika het nie, 
af te skaf in rull vir 10 Oktober, 
die verjaardag van pres. Paul 
Kruger. 

Die A.T.K.V., wat 'n kampveg
ter vir die saak is, bet die Minis
ter ook In bierdie verband 
genader. 

10 Oktober val vanjaar op 'n 
Sondag. 

Indien die dag tot 'n vakan
siedag verklaar word sal dit 
waarskynlik bekend staan as 
Krugerdag, daar die F.A.K. tot 
hierdie benamlng beslult bet. 

L. V. Verbaas 
Oor lndringing 

Van lndiers 
,Ek is geskok oor die vin

nige lndler-indringing in blan
ke gebiede In Natal", bet 
mnr. J. S. Labu1chagne. Afrl
k a nerperty-L V. vir Kliprivler 
in 'n persgesprek ln Dur
ban re~ ,As mens deur ·die 
klein dorples ry dan sien jy 
niks anders as net Indil~rs nie. 
Ek is seker dat een van die 
eerste dinge wat die nuwe re
gering sal moet doen, is om die 
wet op Assiate-grondbesit stren
ger te maak." Die wet is vol 
skuiwergate, het mnr. Labus
chagne verklaar. 

Hy bet ook die geweldige 
grondverspoeling aan die voet 
van die Drakensberge betreur. 

Die ,eienaardige" posisie waarin die Afrikanerparty as j natuurlike dee! van die stelscl 
vennoot in die nasionale regering hom bevind, word behandel is cn dat daar dus nie te vee! 
deur die bekende handelsblad Selling wat in sy jongste waarde geheg moet word aan 
aflewering die politieke situasie ontleed. die uitlatings van die destydse 

opposielede wat in Hansard op

Die blad verklaar dat hy hom I deel van die opposisit> h r<>lhartig 
in die reel nie inlaat met party- saamstem, maar bulle moet op
politiek nie maar vind die ver- poneer. Dit is deel van dic 
andering van regering van so- taktiek om aan bewind te kom. 

gctckcn staan nie. Dit is van
selfsprekcnd dat die regering 
die belange van die land op 
die hart sal dra, aldus die blad. 

vee! belang dat hy 'n hele paar 
artikels aan die betekenis van 
die verandering wy. 

Met verwysing na die same
stelling van die regering en 
kabinet, vcrklaar die blad: 
,Daar Is nie eers een L.V. van 
die Nasionale Party of van die 
Afrikanerparty wie se buistaal 
Engels is nic hoewel bulle ten 
volle tweetalig is. Om die waar
heid te se, die kabinet is die 
eerste kabinet van die Unie wat 
tweetalig is. 

MNR. HA VENGA 

,En dan is daar die eienaar
dige posisie van Kla~ie Haven
ga, sonder wie se hulp die Na
sionaliste op die buidige stadium 
nie 'n regering knn vorm nie, 
wat meer aanneemlik is vir 
vir die gewone Engelsspreken
de kieser as die meerderbeid 
van die lede van die Nasionale 
Party, maar tog nou verbind 
is aan die O&sewabrandwag 
(gewoonweg gcnoem die O.B.) 
'n fascisties-geskoeide organiMl
sie wat gevrees word deur die 
intellektuetes van die Verenigde 
Party en nie juis deur die l<>icr~o 
van die Nasionale Party bemin 
word nie." 

Die blad voorspel dat mnr. 
Havenga moontlik as die 
Ieier van 'n bale sterker party 
uit die volgende algemene 
verkiesing te vore mag tree. 

P ARTYPOLITIEK 

In 'n ander artikel verklaar 
die blad met verwysing na die 
invloed van die verandering op 
die sakew~reld: ,In die cer
ste pl888 bring, partypolitiek 
boewel dit 'n stelsel is met bale 
voordele onvermydelik 'n kon
sekwente opposisie m ee-. H eel 
dikwels dien 'n regering wet
gewing in waarmee 'n groot 

1\Inr. N. C. Havenga 

Dikwels is dic gcleentheid vir 
kritiek maar skraal, dog dit 
word naarstiglik gesoek en ver
groot." 

Die blad verklaar dat dit 'n 

VfRDfDIG/NG 
Groter veranderings in die 

Unie se verdedigingsmag word 
vcorspel deur die Sunday Times 
na aanleiding van die onlangse 
vcrskuiwing van offisiere in die 
leer. 

Die blad verklaar dat die re
gering moontlik die posisie van 
led~ van die verdedigingsmag 
wat nie bcrcid was om die rooi 
ccd af te 10 nie, in hersiening 
kan neem. 

, 
Verder word voorspel dat se

kere veranderings ten opsigte 
van die uniforms ook nie on
moontlik is nie. Die rooi lussie 
as deel van die uniform en 
Skots rokkic mag dalk verdwyn, 
aldus die blad. 

WINSTE VERLAAG 
SONDER GEMOR 

Hoe onnodig hoog die winste voorheen op klere was, 

blyk nou as gevolg , ·an die nuwe winsgrense wat ingestel 

is deur clle regering om die lewenskoste af te dwing. Dit 

tree eers na 2 Augustus in werking, maar sommige 

handelaars is vinnig besig om hul klerasie oor te merk. 

In gevalle waar jasse £20 ge
kos het, kd's dit nou onder die 
nuwe winsgrens £15 3s. 9d. en 
een wat £12 gekos het kos nou 
lets mcer as £9. Verdcr bewys 
van hoeveel ekstra wins daar 
gemaak is blyk uit die volgende 
(ou prys volg in hakiCi3): 

KLERASIE SAL NOG 
DUUR BLY 

LANK 

Sommlge make pakke klere 
£11 5s. (£16 19s.); jassc £5 12s. 
(£8 2s.); onderklcre 19s. 6d. 
(£1 3s.); dasse 3s. 6d. (5s. 6d.); 
hemde £1 163. (£2). 

'n Belangrike !eit is dat .die 
handel oor die algemeen die ver
pligte Yermindering verwelkom 
bet, terwyl van bandelskant be
swaar gemaak is teen die red
col-skema van mnr. J. W. 
1\lu"bet wat op vrywilligheid ge
grond was. Kan hierdie ver
"k)'n!tel aanvaar word as 'n be
wys dat die vrye knpitalisme 
van die v~rlede sells deur die 
handel as uitgediend be<ikou 
word in die gekompliseerde mo
derne staat? 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

,In nie een van die Iande wat 
ek besoek bet, het ek enige te
kens gevind wat daarop dui dat 
die k oste van produksle van 

Pretoria-Mark. 
PRINSLOO EN VENTER 

MARKAGENTE 
Van der Waltatraat 268 

Posbua 861 Foon 2-2208 

PRETORIA 

materiaal aan die afneem is 
nie," is die nuus wat mnr. A. J. 
Wessels, bekende sakeman, met 
born saamgebrlng bet na 'n 
sakereis in Amerika, Engeland, 
Holland, Belgie, Duitsland en 
Frankryk 

,Voedsel, wat nog die grand
slag vorm van die wereld se pro
dukslekapasiteit, bly skaars en 
duur. Trouens die voedselprys
indeks in die meeste Jande styg 
nog," skryf mnr. Wessels in 
Volkshandel. 

Orals skyn daar nog 'n groot 
(lied~ ea Beataurder: vraag na klere te wecs en daar 

1 • P. BOTHMA> is nog geen oorproduksie in 
e hierdie verband nie. Daar is 

Garansle van £2,lSOO by die geen onmiddelllke prysdaling 
Staat moontlik nie en solank die 

• 
Probeer ons vir beter 

diens! 
SKR..YF OM GRATIS 

* ETIKETTE 
* JIARKVERSLAE 

ENS. 

vraag die aanbod so oortret sal 
die pryse van klere hoog bly, 
aldus mnr. Wessels. 

Aflewering van sajet neem 
steeds nog 6 tot 8 maande en 
vir katoen is dit 4 tot 6 maan
de. Daarby is die prys van sa
jet maklik 1s. 6d. boer as vier 
maande gelede. Fyn hemdema
teriaal van Egiptiese katocn Is 
ook 15 persent duurder. • 

VUL ASSEBLIEF BIER IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 

Bpk., 

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

vir die eerste ........................... maande. 

NAAM: 
(Naam en Adres in Blokletters) 

POSADRES: 

Handtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/6 per halfjaar. 
Voeg asseblie! Kommissie by plattelandse tjek$. 
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Britse Beleid in .Kfrika Suid-Afrika "Die 
Gevaarlik se Blad Toevlugsoord Vir 

Een van die bekendste Britse .hlaaie wat grootliks h ygedra h et om 
die huidige regering in Brittanje aan bewind te kry, maar een van die mees 
korrupte en verderflike standpunte huldig, het reeds 'n hlad in Afrika 
gekoop. Daar word ook tans onderhandel om 'n b1ad te kQop in die deel 
van Afrika waar die naturelle tot onlangs in vrede o-eleef het m aar wat 
tans tot 'n krisispunt opgestook is, herig Review ol' World Affairs. 

Die blad meld dat dit juis 
die verlceerde elemente is wat in 
die ontwikkeling van Afrika be
lang stel, en dat die koloniale 
administrasie verantwoordelik 
is vir 'n ruggraatlose beleid wat 
gevaarlike gevolge kan be. 

Baie van die amptenare wat 
deur die Britse koloniale admi
nistrasie aangestel en uitgestuur 
word na W es-Afrika, is 'n swak 
en verveelde tipe. Daar is by 
bulle geen besef watter taak 
die witman in Donker Afrika 
te vervul bet nie en daar is 'n 
neiging om maar gedurig toe 
te gee aan die onrype en selfs 
gevaarlike eise van die inboor
linge. Die blad voorspel dat 
Wes-Afrika vinnig op dieselfde 
pad is as Birma. Die naturelle 
is, wat politick betref, onbetrou
baar. Hulle glo die agitators se 
stories teen die witman hoewel 
laasgcnoemde verantwoordelik 
is vir die mate van beskawing 
wat bulle reeds geniet. Ver.der 
laat die Britse regering toe dat 
opstokers die land binnegaan 
spesiaal met die doel om die 
inboorlinge op te rui. 

AFRI KAANS 
•• 

IN LEER 
Ten einde die woordeskat van 

die Unie-verdedigingsmag uit te 
brei, sal die Unie eersdaags 'n 
sending na Nederland stuur om 
daar 'n studie te maak van die 
terminologie van die Nederland
se verdedigingsmag. 

Versoekskrif 

GEVAARLIK 

Indien Wes-Afrika die pad 
van Birma opgaan sal dit 'n 
verreikende gevolg he vir die 
res van Afrika, aldus die blad. 

In verband met hierdie Bir
maanse voorbeeld skryf die 
Britse blad, Union, dat hierdie 
dee! van die Britse Ryk wa!raan 
onlangs selfregering toegeken 
is, die prooi van die Russiese 
Kommunisme word. 

D:e tot onlangse sosialistiese 
Birmaanse eerste minister, Tha
kinnu, bet voor sy aftrede ver
'ilaar· dat sy land oorgaan in 
lie han<le van die KommunistE' 
m dat daar sterk politieke en 

<)konomiese bande met Rusland 
gesoek sal word. 

DIE METODE 

Die Kommunistiese taktiek 
is as volg, berig die blad: On
ler die masker van demokrasie 
word 'n klein sosialistiese par
ty in die lewe geroep. 'n Sterk 
Kommunistiese minderheid word 
Ian aan die werk gesit om die 
~roep te rysmier, nie net met 
')ropaganda nie maar ook met 
-;-eweld. Die sosialistiese party 
vord verplig om voor hierdie 
ninderheid te swig en 'n dik
'atuur kom tot stand . 

Die blad vcrvolg: ,Hierdie 
'rcer is dit nie Ser.traal Europa 
nie maar 'n dee! van die Britse 
Ryk wat oorgeneem word deur 
die Russiese Kommunisme. 

....................... 

I Britse regering maak hom 
groot vir kommunisme: Aan

klag van Engelse blad 

....................... 

Daar is beslag op gele met nog 
groter bedrog. Demokrate in 
Brittanje is beweeg om selfre
gering te gee aan ongeletterde 
kleinboere wat nie die vaagste 
benul het wat dit beteken om 
hulself te regeer nie, en ook 
nie omgee nie behalwe om maar 
tc kan voortgaan met hul een
voudige manier van boer. 'n 
Hopelose swak regering moet 
<lan kommunistiese terreurben
des, wat deur Moskou georga
niseer en gefinansie~: wo~:d, die 
hoof bied. D ie swak regering 
val, en moet dan plek maak 
vir die Kommunlste." 

Die blad verwyt die Britse 
regering dat so lank by aan 
bewind is, dit ook die lot sal 
wees van· ander dele van die 
Britse ryk om as prooi te val 
in die hande van die Kom
muniste. 

Britse ,Spivs' 
In Durban, die st a d van Britse immigrante, bet 'n nuwe 

t ipe leegleers bul verskyning gem aak . Holle dra die k lere 
van die bekende Britse ,spiv" - swierig en uitspattig. 
Hier die nuwe tipe niksdoene r s is blyk baar imrnigrante wat 
gek"m b e t om in Suid-Afrika te kom aas en maak gereeld 
on genooid hul verskyning op resepsies e n din ees waar bulle 
goed wegle aan die eetgoed wa t aan gebied word. Volgens 
die E n gelse per s kom bulle tot twaalf op 'n dag in Durban 
aan .. 

Vier van bierdie ,spivs" bet 
onlangs hul opwagting gemaak 
by 'n onthaal in Durban. Hulle 
bet, boewel ongenooid, heerlik 
weggele aan die drank en koek. 
Nadat bulle reeds goed gesmul 
l:E.t, is bulle onto~"' en by die 
deure uitgesit. Kort daarna bet 
'n paar ander hul opwagting ge
maak by die weeklikse Rotarier
klub-dinee. H ulle is ontdek toe 'n 
sakeman een van bulle berken 
bet as die rondloper wat by 'n 
paar dae tevore langs die pad 

KROEGMAA"I;S 
'n Ander taktiek wat bulle 

uitbaal is om 'n kantien binne \e 
stap, 'n glas bier te bestel en 
dan op 'n liggelowige slagoffer 
te wag. Hulle kry dit gewoon
lik reg om 'n paar drankies uit 
die sak van bul slagoffer te 
drink en ook vryelik van sy si
garette te rook. En as bulle 
baie gelukkig is, kry bulle nog 
'n muntstuk op die koop toe. 

opgelaai bet. Sy optrede het ge- Dit is opvallend dat die Brit
maak dat die leeglopers bulle I se regering op h ierdie tydstip 
gou ult d ie voete gemaak bet. teen sulke persone optree en 

bulle kragtens spesiale maat-
. • : reels in d ie werk stop. Dit wil 

I voorkom of baie van hierdie 
Br itse rondlopers bulself nou na 

1 Suid-Afrilm verplaas bet ten 

I einde die werkplig in hul eie 
land te ontvlug. 

KOMMUNISTE 
VORDER· 

Die Sjinese Kommunistiese 
magte het die afgclope dae aan
sienlike vordering gemaak. Die 
strategiese stad Fantsjang, aan 
die Sanrivier, bet in bul hande 

I 
geval nadat die regeringstroepe 
swaar verliese gely bet. Aan 

I 
aile fronte bet die Kommuniste 
met nuwe aanvalle begin en 
oral word vordering berig. 

In Brakpan TRUMAN SE 
Adv. B. J. Vorster wat met PO LITIEKE 

Gebruik Brittanje 
Net Vir 

Domini'lims 
Voordeel Eie 

twee stemme in Brakpan uit-
geval bet, bet 'n vcrsoekskrif sET 
laat registreer waarin die Hoog-

Empire-aanh angers se groot ar gument ten gunste van die Ryksver
band is. dat dit sou h erus op wedersydse ondersteu ning. In Die O.B. is geregshof versoek word om te 

beslis dat ses aangebode stem 
briewe by die getal stemme wat 
uitgebring is, getel word, en dat 
enige ander stemb.-ief wat in 

•daardie kiesafcteling in die naam 
van die betrokke scs kiesers 
uitgebring mag gewees het, nie 
getel word nie. 

Verder word gcvra dat een 
stembrief wat volgens beskou
ing verkeerdelik verwerp is as 
bedorwe, wei getel moet word 
en dat indicn hierdie aansoeke 
toegcstaan word, adv. Vorster 
as behoorlik verkose volksraads
lid verklaar word. 

MARAIS BURG 

Adv. J. H. Snyman, die ver
slane V.P.-kandidaat in die kies
afdeling Maraisburg, wat met 
962 stemme uitgeval net teen 
mnr. B. J. Sehoeman, L.V., bet 
ook 'n versoekskrif by die 
Hooggeregshof ingedien. Hy 
vra, na aanleiding van beweerde 
onreelmatighede, dat die uitslag 
van die verkifsing aldaar ~ie-
tig verklaar word. · 

Pres. Harry Truman wat so dikwels al daarop gewys dat dit ' n valse Stelling is. Die Britse Statebond, 
pas onder protes van die Suide-
like State tot kandidaat van netsoos sy kolon iale r yk, het net een doel en dit is om Brittanj~ welvarend 
die Demokratiese Party vir en sterk te maak. 
die prcsidentsverkiesing be-
noem is, bet besluit om die Ame
rikaanse kongres wat reeds ver
daag bet en nie weer voor die 
presidentsverkiesing sou vcrga
der bet nie, byeen te roep om 
wetgewing wat betrekking h<:t 
op lewenskoste en behuising 
deur te loods - 'n ongehoorde 
stap in Amerikaanse politick. 
,As daar opregtheid agter die 
Republikeine se verklaarde be
leid is, behoort ons nie baie 
teenstand te verwag nie," bet 
Truman in hierdie verband vcr
klaar. 

In Amerikaanse politieke 
kringe word hierdie stap van 
Truman beskou as 'n politieke 
maneuver om van SY. grondwet
like posisie gebruik te maak om 
sy eie kandidatuur te bevorder. 
Dit plaas die Republikeinse Par
ty met De\vey as kandidaat in 
'n slegte verkiesingsposisie. Hul
le sal waarskynlik met een of 
ander teenset voar die dag kom 
as antwoord bierop. 

Etlike Britse staatsmanne se 
uitlatings is in hierdie verband 
al aangehaal om ons stelling 
te bewys, van wie Churchill on
der andere nie net van die 
jongstes is nie maar ook van 
die dtlidelikste. In 'n toespraak 
aan die einde van verlede jaar 
het hierdie Britse Ieier hom as 
volg uitgelaat: 

,Ons moet ons beywer vir 
die v.ereniging en samesnoe
ring van die Empire, waar 
sonder die veiligheid van bier
die EILAND nie kan stand 
h ou nie, nog sy voorspoed 
terugkeer." 

Dat Brittanje lede van die 
Statebond in die steek Jaat net 
wanneer dit hom pas, is 'n be
kende feit en kan, wat Suid
Afrika betref, maar net verwys 
word na die verbod op die in
voer van Suid-Afrikaanse ny
werheidsprodukte na die Britse 

gebiede in Afrika gelyktydig met 
d ie skenking van 'n £80 mil· 
joen-lening deur d ie Unie aan 
Brittanje. 

AUSTRAL!!: 

Maar ook ander dominiums 
bet oor hierdie houding te kla. 
So berig die Londense korres
pondent van Forward as volg 
na aanleiding van die besorgd
heid wat by die dominiums be 
staan oor Brittanje se lidmaat
skap van die Wes-Europese 
Bond en die invloed wat dit op 
die Ryksbetrekkinge mag he: 

,Australie bet Brittanje nog 
nie vergcwe vir die toestand 
van die Bunnerong-kragstasie 
nie. Hierdie kragstasie- Aus
traliEi se grootste - wag se
dert voor die oorlog op tur
bines uit Brittanje. Onlangs 
is uitgevind dat Brittanje tur
bines aan BrazUUi, Spanje en 

ander lande !ewer onderwyl 

by Australie laat wag - om ... 

dat hierdie ander Iande in 

dollars betaal." 

SMUTS 
WEER L.V. 

· Veldmaarskalk J. C. Smuts 

wat met die algemene verkie

sing 'n gedugte•neerlaag in sy 

eie kiesafdeling gely het, is ver

lede weel,r onbestredc tot lid 

van die volksraad verkies vir 

Pretoria-Oos, waar die verkose 

lid, mnr. C. W. Clark, bedank 

bet ten gunste van sy Ieier. 
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Russe 
Berlyn 

Meen In 
te Wen 

Rusland skyn vasberade te wees om die stryd in 
Berlyn tot die uiterste breekpunt deur te voer. By bet 
eenvoudig die xnotes van die Westerse moondhede oor die 
blokkade in Berlyn waardeur by die Weste uit die Duitse 
hoofstad wil dwing, met onverbloemde veragting verwerp 
en die skuld vir die moeilikheid sonder meer op die sko1.1ers 
van die Weste gele wat deur hoi .,verbreking van ooreen
komste" hul .,reg op die besetting van Berlyn van nul en 
gener waarde" gemaak bet. 

tot 'n minder mate Engeland, 
is siclkundig en ekonomies nog 
nie vir oorlog gereed nie. Val
gens die ingeligte blnd Review 
of World Affairs, kan in die 
'\.Oigende paar weke selfs groot 
arbeidsonluste in Frankryk ver
wag word wat van uit l\Ioskou 
bestem is om saam te val met 
'n ,ernstige internnsionale kri
sis". Die inligting is reeds gedu
rende Junie ingewin. 

NUWE STELSEL BEPLEIT 
• OP 

EENHEIDSGRONDS~AG 
Gedurende die afgelope verkiesing is die hoofvraagetnkke van die 

land opnuut op die voorgrond gebring deur die verskillende pat·tye wat 
aan die verkiesing deelgeneem het. Na aanleiding hiervan skryf 'n 
leidende figuur, wat ook mede-opsteller was van die repuhlikeinse ontwerp· 
grondwet, onder 'n skuilnaam in Daghreek 'n reeks artikels waarin hy 
die ve.rskillende aspekte hehandel. 

Die artikels heloof te gaan onder meer oor ,Diktatuur of Demokra· 
sie" ; ,Repuhlikanisme en Britse Gemenehes"; ,Apartheid en Westerse 
Christendom"; ,Sosialisme of Kapitalisme"; en ten slotte oor ,Politieke 
Reorganisasie". 

In die eerste van hierdie 
reeks, onder die opskrlf ,.Dik
tatuur of Demokrasie", word 
as volg uitgewei: 

Die vorm van die toekoms
staat sal dan in die eerste plek 
bepaal word In die rigting van 
die diktatuur of die demokrasie 

-hoe? Al is daar in die verkie
sing baie gepraat van dikta
tuur, is dit seker dat n iemand 
behalwe 'n klein minderheid 
kommuniste of werklike (in on
derskeiding van sogenaamde) 
nasionaalsosiallste so lets in 
Suid-Afrika voorstaan n ie. Teen 
die kommunistiese diktatuur 
sal Suid-Afrika sekerlik, selft< 
ook in oorlog, verenigd optree. 

Suid-Afrlka nog dat ons wei 
die demokrasie en parlcmenta
arismc en gelyke regtc ens. as 
ideaal sender beperking kan 
handhaaf. 

Intussen bet Ruslnnd verder 
gegaan deur te kenne to gee dat 
die lugkorridors om Berlyn dalk 
gesluit kan word en dut Amerl
kuunse en Britse vliegtuie wat 
bulle nie ann bicrdie maatrei!ls 
steur nie, .,nfgedwing" ~>nl word. 
Russiese vat ... kermtroepe bet ook 
met oefeninge in die omgewing 
\'an Berlyn begin. Hooggeplaas
te Rus<,ie..e woordvoerders ver
klaar dat bulle kans sien om 
die \\'este binne agt weke uit 
&rlyn te dwing indien bulle 
nlle gaping<; in die buidige blok
kade doelmatig toe!>top. VOORHEEN BOMME Terwyl egter byna algemeen 

erken word dat diktatuur vir 
ons geen praktiese politick i~ 

of was nie, dink baie mense in 

J\laar die wnarheid i'l dnt Suid
Afrika ook nie in die volle sin 
demokraties kan wei's nie. Selfs 
wat die blankes betref, is dit 
onmoontlik, bv. omdat die im
migrante eers burgerskap moet 
verdien voordat bulle dit met 
reg kan uitoefen, omdat die 
pnrlrment beperk moet word in 
"Y vermoe om 'n regering oor 
rnige toevallige kwessie tot 'n 
val te bring, omdat <lie party
ltiers en die parlementslede se 
partygel's enig.,ins geneutraliseer 
moet word en bulle gebr"'•k aan 
•Jeskundigheid grootlilts aange
\' Ul moet word in volksbclnng. 

Amerika het hierop geant
woord deur 60 ,.Supervestings" 
- die soort vliegtuie waarmee 
Duitse stede tydens die oorlog 
oordag gebombardeer is na 
Brittanje oor te bring. 

SKYMASTERS 

Nog meer Am<>rikaanse .Sky
masters is vir die vervoer van 
voedsel tusscn die Weste en 
Berlyn ingewerp sodat die totale 
hoeveelheid voedsel wat tans 
op een dag met vliegtuie ver
voer word, op 2,100 ton te staan 
kom. Volgens Sapa-Reuter berig 
word nog 70 Skymast<>rs eers
daags verwag, wat die voed.sel
vragte na· 4,600 ton per dag sal 
\'crhoog. 

Die felt dat die Westersc 
moondhedc geen geheim maak 
van hul onwil om tot oorlog 
oor te gaan in die stryd om Ber
lyn nie, word bcskou as die oor
saak vir Moskou se hardkop
pigheid. Die Russe hoop dat die 
Weste sal kopgec sodra oorlog 
onvcrmydclik skyn te wccs. I 

Die Weste, vera! Frankryk en 

TANS 

DUIK WEKE LANK ONDER 
WATER 

Die Swecdse vloot doen tans proefnemings met 'n 
apparaat wat die Duitsers in die laaste stadium van die 
oorlog gebruik bet. Dit is 'n uitvindsel wat duikbote in 
staat stel om sommer elf weke lank onder die water te bly 
sonder om een kcer na die oppervlakte t~ kom. 

Die Swecdse duikboot Draken 
bet onlang11 na sy basis terug
gekeer nadat dit twec wekc lank 
onder water was en aangcdryf 
is deur sy dieselmasjlcne. 

Vir die vlootowerhcid was dit 
terselfdcrtyd 'n proefneming 
om te sien hoc 'n mens sc gcstcl 

Goud 
Word Min 

Die ongunstigq. handelsbalans 
van die Unie is vcrlede week op
nuut onderstreep toe dit aan 
die Jig gekom het dat die Unie 
sc goudreserwe binnc een week 
met 2.4 miljoen pond agteruit 
gcgaan het. Die goudbesit van 
die Unie was verlede week slegs 
88.6 miljoen pond. 

en senuwees reageer as jy ver
plig word om lank in klein en 
nou kwarticre te bly waar die 
toestande soos Jugdruk van tyd 
tot tyd wissel. 

In hul vrye tyd het die be
manning van 35 geslaap, ge
lees en na rolprentvertonings 
gckyk. Die spanning onder 
die water het wei sy uitwer
king op die senuwees van die 
bemanning gehad, maar die 
skeepsdokter bet nie nodig ge
had om een geval te behandel 
nie. 

Die Duitsers het tot SO dae 
met behulp van hierdie appa
raat onder die water gebly. Die 
apparaat stel die boot in staat 
om lug in te laat sonder die ge
vaar dat radar en vliegtuie die 
duikboot sal opspoor. Dit laat 
ook die gas binne in die duik
boot op dieselfde manier uit. 

VOEDSEL 

'n Brit'IC milltere vrag
motor op die vllegveld 
skulf reg om die voedsel
vrag uit 'n Dakotavliegtuig 
te ontvang en daarmee af 
te sit na Berlyn. E lke twee 
minute land 'n vllegtuig 
in die stryd teen die Rus
siese blokkade. Amerika 
werp tan'! "Y viermotorige 
Skymasters in die stryd, 
tenvyt by sy magtige 
,Supervestlngs" op die ag
tergrond laat tande wys. 

•• 
INDIERS 

KLA 
OPNUUT 

Die Indiesc regering hct op
nuut die V.V.O. versoek om die 
behandellng van Indiers in Suid
Afrika onder oenskou te neem. 
Die behandellng wat die lndlers 
in Suid-Afrika ontvang sou 'n 
verbreking wees van die begin
sels van die Handves van die 
Verenigde Volke, so word be
weer. 

Die Unie-regerlng het sy voor
neme te kcnne gegee om 'n af
vaardiging na die vergadering 
van die V.V.O. te stuur wat in 
September in Parys verrader. 
Mnr. Eric Louw, Minister van 
Ekonomiese Sake, sal die af
vaardiging lei, na Sapa berig. 

REBELLIE 
TEEN 

TRUMAN 
Pres. Harry Truman se on

dersteuners in die suidelike state 
het openlik van hom weggebreek 
en besluit om 'n ele kandidaat 
teen pres. Truman vir die pre
sidentsverkiesing in die veld t<' 
stoot, berig Sapa-Reuter. • 

Die suidelike state kom in 
opstand teen pres. Truman se 
beleid van gelykstelling van 
Negers. Die meeste Negers is in 
die suide saamgetrek. Die kan
didaat van die Demokraticse 
,.rebelle" is goewerneur Thur
mond Strom. 

<Lees ook berig ,Truman se 
set"). 

Vervolg van kol. 5 

So 'n beleid vereis klaarblyk
lik as instrument nie stryd van 
botsende partye nie, ook nie die 
strydloosheid van 'n cenparty
stelsel nie; nie die vernietiging 
van partye nie, maar die saam
binding van politieke partye en 
ander organisasies in so ver 
hulle die politick raak, in 'n 
volksverteenwoordiging wat die 
menigvuldige volkskragte kan 
verenig tot doelbewuste beln
vloedlng van die Staatsbeleid. 

GEKLEU:RDE RASSE 
Maar as ons by die gekleurde 

rasse in Suid-Afril{a kom, dan 
word dit hecltcmal onmoontlik 
om nog tc dink aan demokrasie 
in die gewone sin. Hicr is ge-· 
Jykstelling heeltemal buite die 
kwessie. Te mcer klem dit in 
die geval van die Asiatiese ge
kleurdes, wat bowendien ook 
nog 'n verdcelde Jojaliteit het 
tussen Afrika en Asii~. 

Daarom noem ons die radi
l{nle demokrasie in Suid-Afrika 
in slegte sin libcralisties. en 
inderdaad is die Bolsjewiste 
eigelik by uitstck die modernc 
demokrate. Dnar moet dus 'n 
beleid ontwikkrl word wat nie 
jui., op d t>mokrasie of op dikta
tuur gerig i., nil', lets wnt die 
goeie in albei verenig; want danr 
is ook in die diktatuur iets 
goeds. 

KRAGTIGE GESAG 

Van die demokrasie bv. moet 
die gcdagte van volksverteen
woordiging behou en ontwikkel 
word; en van die diktatuur moet 
daarby die gedngte ingelyf word 
van 'n kragtige regeringsgesag, 
van orde en volksccnheid. 

\\'at becloel word, is dat die 
'!tnat in die tol'kOms '\"olksver
brokkeling eerdl'r moet tecwerk 
a'! bevorder, dat daar, met die 
oog op die gevare van die toe
koms e-n die behoefte aan 'n 
meer a lgeme-ne wt>lvaart, 'n gro
te-r ekonomies-politieke en kul
turee-1-politieke '\.'Olkseenbeid be
werk< .. t eUig moet word, deur die 
band van 'n lcragtige '\.'olks"·er
teenwoordigende eenheidstaat 
wo.t uitstyg uit die "·erskillende 
politieke groeperinge van plans
like en prinsipiele nard. 

BEROEPE 
Ook bo die botsende vcelheid 

van die ekonomiese beroeps- en 
klasgroepe uit moct daar 'n 
saamvattende Rand wces van 
beroepsvcrtccnwoordiging, tot 
bystand en raadgewing aan die 
Staatsowerheid. 

Hicrby word nic gedink ann 
die doole en dodende eenvormig
hcid nie, maar nan 'n lewcndige 
eenheid in verskeidenheid, waar 
die Staat saambindend, aanvul
lend en korrektief optree teen
oar die selfstnndige groeps-ont
wikkeling op die verskillendc 
terrcinc van die ~lkslewe. 

vervolg in voorgaande kol. 




