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Buitengewone Sitting Vandag 
'n Buitengewone sitting van 

die Grootraad van die O&sewa
brandwag neem vandag in Jo
hannesburg 'n aanvang. Dit sal 
plaasvind onder die voorsitter
skap van hfgenl. prof. Dirk van 
Rooy van Potchefstroom. 

Van Grootraad 

Jrg. 7 Kaapstad, Woensdag, 28 Julie 1948 No. 36 

Die Grootraa<l sal besluit oor 
die optrede van die Ossewa
bran<lwag in die onmiddellike 
toekom'l en sy <leelname nan die 
politieke stryd, aangesien die 
parlementere front in die Yol
gende maande die brandpunt 

gaan wees. Die K.G., <lr. Hans 
van Rensburg, het reed'! tydens 
onlangse offisicrsametrckkings 
die moontlike optrcde van die 
Ossewabrandwag ulteengesit en 
die mening uitgespreek dat 
O.B.-lede onven\yld hul kragte 
by die Afrikanerparty moet in
werp ten einde die Nasionale 
oor\\inning te help bestendig. 

GESKIEDENIS HET 8 AUG. 
DRIEMAAL ONDERSTREEP 

• 
• 

Tienjarige 
Herdenking

Seels 

Die viering van 8 Augustus deur die Ossewabrandwag as 'n herden
kingsdag van die Ossewatrek waaruit ook die Beweging gebore is, beloof 
Oil) hierdie jaar 'n hesondere hoogte te bereik waar dit die tiende verjaar
dag van die geskiedkundige geheurtenis sal wees. Afrikaners oor die hele 
land is hegerig om vanjaar weer deel te neem nadat die dorsland-trek van 
onderlinge twis nou tot 'n einde gekom b e t. 

Om die tienjarige bestaan 
van <lie Ossewabrandwag te 
herdenk gee die Boerejeug 
'n reeks aantreklike O.B.
verjaardagseels uit wat van 
Die Boerejeughooflnvartier, 
Posbus 1059 Pretoria, bestel 
kan word. Die seels is in 
stt'Ue van SO in swart en rooi 
op 'n wit agtergrond gcdruk. 

Dit is 1 dm. x , ll dm. groot 
en is teen een pennie pe.· 
seel verkrygbaar. 

Atdelings wat 24 en meer 
stelle seels bestel om op 
Fondsdag-funksies te ver
koop, sal 'n afslag van 20 
perst'nt ontvang. 

G(lmontcerde fotografiese 
afdrukke van die seelontwerp 
(8 dm. x 10 dm.) word ook 
tl.'en 15s. stuk te koop aan
gt'bled. 

Die datum 8 Augustus hct 'n 
bcsondere betekenis in die 
gcskiedenis van die Afrikancr
volk. Sover bekend was min
stens drie gedenkwaardigc 
gcbcurtenisse in verband met 
die vryheidsbeweging aan bier
die datum gekoppel sonder dat 
dit met mekaar in verband gc
staan hct. Dit is opvallend dat 
<laar meer as dertig jaar gelede 
'n beweging aan die gang was 
om 'n organisasie te stig wat die 
volk bokant die partypolitiek 
moes voorberei vir 'n republiek. 
Die stigtingsvergadering v·an 
hierdie organisasie was bele vir 
8 Augustus 1917. 

,VOLKSBE\VEG~G" 

Op 2 Junie van daardic jaar 
is 'n nie-politieke vergadcring 
van aile partye op Philippolis 
gchou en ,die wenslikheid bc
sprcck van 'n bcweging op tou 
te sit met die doe! om 'n rcus
agtlge poging aan tc wend om 
langs 'n weg van vredc die on
afhanklikheid van die Unic van 
Suid-Afrika te verkry." Die 
berig lui dat ,,·olmaakte har
monic" geheers het en dat een
parig 'n kommissie gekie'l is 
,.uit die verskillende politieke 
partye teenwoordig" . In <lit' 
kommissie het o.a. drie lede van 

AFGESTEL 

Op versoek van die Icier van 
die Nasionale Party, gcnl. Hert
zog, is egter nie met die hou 
van die kongres voortgcgaan 
.nle omdat dit op daardie stadium 
vir die Engelssprekcndcs ,.vcr
ontrustend" sou wees, dog twcc 
jaar later was die republikclnse 
gcvocl so sterk dat gcnl. Hertzog 
nan die hoof gcstaan hct van 'n 
vryheidsdeputasie na die buitc
land. 

Die under historiese gebeur
tenls op 8 Augustus was in 1881, 

Nuwe Regering 
In Franl<ryk 

Frankryk het weer v9.n rcge
rlng gcwissel. Na 'n week van 
kris1s wat ontstaan 'tet oor die 
Fransc militere begroting waar
na scwe ministers bcdank hct, 
was diE: Franse premier, Schu
mann verplig om tou op tc gooi. 
Die nuwe eerste minister is 
Andre Marie wat die stcun van 
die Sosialiste sowel as van die 
Republikeinse Volksparty sal 
genict. Schumann was 8 mann
de aan bcwind. die Suid-Afrikaanse Party 

gedien. Die stigtingskongrt's is 
bepaal vir 8 Augustus in !Bloem
fontein, en daar is na<lruk op 
gt'le dat dit ,geen partybewe- \ ... 
ging" is nie, maar ,'n volks
beweging''. 

WE.STE. BLOKKE.E.R BE.RLYN 
NA OOSTE. 

Die toestand in Berlyn was aan die begin van die week 
nog uiters verward. Na die aankondiging van Rusland dat 
hy self tlie Westerse deel van die stad van voedsel sal voor
sien, het Amerika en Brittanje aile treinverkeer tussen hul 
besettingsdeel en die van die Russe stopgesit, na Sapa
Reuter berig. 

Die Russicsc aankondiging 
word bcskryf as die mees open
like vcrbrcking van die Vier
moondhcidsverdrag in 1945. 

Ten spyte van 'n kragtige vcr
sckcring van die Amcrikaansc 
minist<'r van buitelandse sake 
dat Bcrlyn nic prysgegee sal 
word nic, is die indruk die afge
lopc week versterk dat die Wcs
tcrsc moondhede bereid sal 
wccs om met Rusland opnuut 
In ondcrhandeling te gaan oor 
die Duitsc vredesvraagstuk. 
\Vcstcrsc waarnemers mcen dat 
Rusland se hele spel hierop 
gcmik is, en dat hy nie op bier
die stadium oorlog begeer nic. 

' •••••••••••••••••••••• 
,.Dle O.B.'' word gedruk deur Pro 

Eccleeta-Drukkery Beperk, Stellenboecb, 
vlr dle elenaars en ultgewera: VOOR
SLAO (Edma.) Beperk, Groote Kerk
gebou 703, Poabua Hll, Kerkpleln, 

• E&apeta4. 

VAKANSIE
LAERTREK 

Die Ossewabrandwag 
Noord-Transvaal bet 
eens 'n geslaag<le opleidings
laertrek te Coopersdal gehou 
waar meer as honder<l Brandwagte 'n aangename vakansie 
deurgebring het. Die toto links gee 'n indruk van die skil<ler
agtige Laev·eldse omgewing waar die laertrek plaasgevind bet. 
Die kamp was op die walle \'an die Komati-rivier waarin 
daagliks seekoeie gesien kon word. Regs bo is 'n blik op die 
kampkombuis met die warmwatertoestel en stortbaddens op 
die agtergrond. Die ril'ier is ook deur die borne sigbaar. 
Regs onder is v·an die laergangers besig om 'n maaltyd in die 
groot feeshuis, wat van tafels en banke voorsien was, 

te nuttig. 

Gekoppel Aan 
Beweging Na 
Republiek 
ses maande na die Eente Vry
heidsoorlog, toe Transvaal sy 
vryhei<l formeel terug ontvang 
het. Die Vierklcur Is met groot 
plegtigheid en onder uitbundlge 
toejuiging gehys nadat pres. 
Kruger deur 'n crcwag na die 
verhoog gebring is. 

'n Proklamasie is gclces waar
in die volgendc woorde voor
kom: 

,Op hede die 8stc Augustus 
1881 is die land weer onder 
ons regering tcruggckeerd." 
Dit sluit af met: 

,Ons berhaal plegtig, ons 
leuse is: Eendrag en Ver

soening; ons vrybeid is: Orde 
en Wet." 

Wat '·n moo! datum is 8 
Augustus! 

Hierdeur, het die K.G. gemeen, 
kan die O.B. sy steun toese nan 
<lie parlementere front son<ler 
om sy identiteit 1111 nie-party
politieke Volksbeweging prys te 
gee. 

Die sitting van die Groot
raad vind gewoonlik gedurende 
No'fember plan'!, maar weens 
die ge\\igtige omstandighefte is 
dit vernoeg. 

Ossewafees 
Te Kaapstad 

Die herdenkingsfccs van die 
Ossewatrck in Kaapstad word 
op 7 Augustus in die Drilsaal 
gehou met dr. E. G. Jansen, 
voorsitter van die Ecufceskomi
tee in 1938, as hoofspreker. Gc
~urende di~ middag, om 3-uur, 
is daar 'n kindcrprogram waar 
mnr. S. H. Eysscn, L.V., as 
sprekcr sal optrec. 

Die sprekers tc Goodwood, op 
9 Augustus, is ds. J. D. Vorster, 
wat as hoofsprcker by die 
O.B.-funksie sou opgctrce bet, 
en mnr. Henning Klopper, 
Trekleier in 1938. Op Bellville 
is mnr. Dirk l\to:stcrt, voormali
ge sekretaris van die A.T.K.V . 
en opstellcr van die Gedenk· 
boek, die hoofsprcker. 

TWEE SE BYDRAE 
VIR 0.8.- DAG 

Komdte. mev. Tomlinson 
van Vredefort het met behulp 
van t.aar man, mnr. Gordon · 
Tomlinson, in die v·eld ge
spring om fondse bymt>kaar te 
maak vir O.B.-dng. Bulle bet 
beslnit om dit by "'Y!Ie v·an 'n 
kontant-kollekte te doen, en 
het tot op datum die mooi be
drag van .£60 gei'n. Onthou 
moet word dat komdte. Tom
linson net verantwoordelik is 
vir die dorp en nie Yir die 
distrik nie. Dit behoort \'ir 
elke ander offi.,ier 'n v·oor· 
beeld te wees wnt 'n mens 
kan uitrig indJen Jy met gees
drif werk vir die sank van 
die Ossewabrandwug. (Korr.) 

······------·····-----
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IMMIGRANTE SAL 
SONDER STAATSHULP 

BLY AANKOM 

,LEGION' ·sE YWER 
VIR DEMOKRASIE 

Die ,.Springbok Legion", wat 
homself 'n organisasie van oud
soldate noem en reeds in die 
parlement as Kommunisties be
skryf is, het hom die afgelope 
week weer op die voorgrond 
gedring met 'n ,demokratiese" 
verklaring. In die kort verkla
ring word daar nie minder nie 
as vyf keer gebruik gemaak 
van die woordjie ,.demokrasie." 
Aan die einde verklaar die 

sasie en ons is van plan om 
ons georganiseerde stem te 
gebruik as dit nodig mag 
blyk. lndien nodig is ons 
selfs 'n revolusionere organi
sasie en lede moet dink aan 
die moontlikheid dat ons, as 
ons nie ons doelstelling op 
konstitusionele maniere kan 
bereik nie, die wapens · sal 
moet opneem en veg daar-
''OOr." 

Die stroom Britse immigrante na die Unie sal,' wanneer die staats
ondersteunde immigrasieskema verval , nie die vloei van immigrante kort
wiek nie, aangesien daar, volgens aniptelike mededeling, duisende immi· 
grante die afgelope twee jaar buite die skema om na die Unie gekom het 
sonder ·dat die Smuts-regering hulle daadwerklik aangehelp het. Volgens 
herigte in die Engelse pers sou die regering stopsetting van die skema 
oorweeg. 

voorsitter: ,.Daarom is ons nie Hy het hierdie woorde uit
alleen gekant teen sy (die re- gespreek op 'n Streekkonferen
gering se) beleid nie maar sal sie van die organisasie. 
ons ons aktief beywer vir 'n Die immigrasie-owerbeid in 

Kaapstad beskik oor geen 
definitiewe syfers oor boeveel 
immigrante van tyd tot tyd in 
Kaapstad aan wal gestap bet 
nie, maar volgens 'n amptelike 
verklaring wat gedurende April 
in Londen uitgereik is, het 
87,000 Britte gedurende 1946 en 
1947 na Suid-Afrika gekom. Die 
oorgrote meerderbei<l van bulle 
bet op ·eie boutjie gekom, aan
gesien die eerste vrag immi
gran te onder die skema, eers 
teen Mei 1947 in Kaapstad voet 
aan wal gesit bet. Sedertdien 
bet ongeveer 21,000 immigrante 
onder die skema aangekom. 

GEEN KEURING 

Hiermee hang saam dat die 
meeste immigrante wat tot dus-

ver in Suid-Afrika aangekom die kant van amptenare van die 
het, in feitlik geen opsig gekeur Immigrasiedepartement is ver
is nie. Selfs die Smuts-regering toe tot die Minister van Binne
se verklaring dat hy aileen vak- landse Sake gerig om dit nie te 
manne uitsoek om na Suid- doen nie omdat dit nie ,,in 
Afrika te kom, het nie vee! om belang van die land" sou wees 
die lyf gehad nie, aangesien nie. 
onder die sogenaamde ,vak- Op die oomblik is daar twee 
manne" talle spekulante en skepe van die Union Castle
booswigte was van wie baie in redery wat die vorige regering 
die Suid-Afrikaanse howe weens gehuur het om immigrante aan 
bedrog en vervalsing beland het. te ry. Die kontrak veryal teen 
Dit was blykbaar die ,slegtes". einde van Maart 1949, maar dit 
wat veldm. Smuts na die Unie is moontlik dat dit vroeer be
uitgenooi het om die blanke eindig kan word. 
beskawing te help handhaaf. Dit is moontlik dat die rege-

VERWAG BEj!;JNDJGING 

Van opposisiekant word aan
geneem dat die regering besluit 
het om 'n einde te maak aan die 
staatsondersteunde skema. Van 

ring gedurende die sitting van 
die parlement of moontlik nog 
voor die tyd 'n aankondiging 
sal doen. 

BAlE LOS 

Van verantwoordelike kant is 
daar reeds dikwels daarop ge
wys dat die immigrasiewette 
van die Unie te slap is en 
behoorlik nagesien moet word. 
Veral in die geval van ,Britse 
onderdane" wat sonder moeite 
na Suid-Afrika kan kom, terwyl 
sogenaamde ,. vreemdelinge," 
onder wie stamgenote van die 
Afrikaner hok geslaan word. 
Die benaming .,Britse onder
daan" blyk a! te dikwels die 
dekmantel te wees waaronder 
ongewenste clemente vanuit die 
Britse Ryk oor die hele wereld 
hier aanspoel. 

meer demokratiese regering." 

Mens vra jou self af of hier
die demokratiese ywer in die 
gees sal geskied van 'n toespraak 
wat die destydse Uniale sekre
taris, en tans nog Jeidende fi
guur in die ,Legion", mnr. 
Hodgen, in Mei 1944 in Kaap
stad gehou het. Volgens ver
slag in die pers sou hy as volg 
gepraat het: 

,Ons is 'n politieke organi-

RUSLAND DIE 
STERKSTE 

Rusland het tans die groot
ste Iugmag in die wereld en 
die V.S.A. neem die tweede 
plek in, volgens syfers wat 
die Amerikaanse vereniging 
vir Iugvaartnywerheid ver
strek het. 

Volgens amptelike ramings 
beskik die Russe oor 'n lug
magpersoneel van 550,000. Dit 
is 190,000 m a n meer as die 
van Amerika. Rusland pro
duseer ook drie keer soveel 
vliegtuie as Amerika. 

.---------------

BESTEL ONMIDDELLIKI 

Hoe Amptenare 
Speel Saam Met 

Kommuniste 
DIE 

Die verhaal van hoe 'n Kommunistiese spioenasiekring 
Amerikaanse milirere geheime van tyd tot tyd aan Rusland 
verklap bet, word vertel deur die New York World Tele
gram wat gedeeltes publiseer van die onthullings van 'n 
vroue-lid van die spioenasiekring wat die eerste inligting 
oor hierdie bedrywigheid aan die Amerikaanse regering 
gegee het. 

,BRITSE RYK 
VERBROKKEL' 
Die bande van die Britse Ryl( 

word al losser, volgens die 
Australiese cerste minister wat 
so pas ter9g gekeer bet van 
Brittanje waar by met die Brit
se regering samesprek ings ge
hou het. Hy het die Britse re
gering meegedeel dat Suid-Afri
ka, Kanada en Indie nie Ianger 
gereken moet word as Jande in 
die wyer sfeer van die Britse 
ekonomie nie. 

Hy het ook die Britse rege
ring probeer beweeg om hom 
te help met sy immigrasieplan
ne omdat, se hy, die redding 
van die Britse Ryk in emigrasie 
gelee is. 

Dr. Malan 
Oor 

Eenheid 
,Ons het as Nasionale Afrika

nerdom ons eenheid weer her
stel gesien soos dit in jare nie 
bestaan het nie en ons gaan 
daardie eenheid handhaaf. Ons 
sal geen persoon of groep wat 
dit wil verbreek, duld nie." So 
het die Ieier van die H.N.P., dr. 
D. F. Malan, verlede week ver
klaar in 'n toespraak in Johan
nesburg. 

Adverteerders wil 

graag weet of u 

hul naam in ,Die 

O.B." gesien het. 

Hlerdle pragllge stoor 
met 3 branders bo en 
1 spesiale brander In 
die ingeboude oond, 
bet nou so pas In 
Kaapstad aangekom 
teen 'n kontantprys 

Die vrou wie se naam geheim 
gehou word, · word beskryf as 
'n blondine. Onder die geheime 
wat hierdie vrou en haar mak
kers aan Rusland verklap het, 
was die eerste planne van die 
Amerikaanse Supervestings, vol
ledige gegewens van 'n plastie
se plofstof en daaglikse opga
wes van die Amerikaanse 
vliegtuigproduksie en ander 
oorlogsmateriaal. 

.SU·ID-AFRIKA IS 
MAAR BRA ARM 

van 

£40 
Tenne: 

Deposito £5 en Z4 
maandelikse 

PIUlllttllltt~ * LANGSTRAAT 105 KASTEELSTRAAT %3 
GROOTE KERK-WANDELGANG KAAPSTAD 

POSBUS 2721 OOK BELLVILLE EN PAARL 

Gedurende die oorlog het hier
die vrou, so berig die blad, ge
moeid geraak met 'n geheime 
Kommunistiese organisasie wat 
onder die dekmantel van 'n lief
dadigheidsorganisasie gewerk 
het, maar wie se eintli!{e taak 
dit was om inligting in te win 
en te sif. 

Die vrou getuig dat meer as 
50 staatsamptenare, onder wie 
'n persoonlike raadgewer van 
pres. Roosevelt, die spioenasie
kring van inligting voorsien 
bet. Onder bulle was daar of
fisiere wat hoe range in die 
leer en vloot beklee het. 

Die bevolking van Suid-Afrika is een van die armste 
ter wereld volgens die nasionale inkomstesyfers wat deur 
die regering gepubliseer is. 

Dit blyk dat die totale jaar
likse inkomste van die Unie op 
£673,500,000 te staan kom. Dit 
betek~n dat elke burger gemid
deld £59 per jaar verdien of on
geveer £120 per broodwinner. 
Baie persone is bokant hierdie 
kerf terwyl 'n groot groep, 
hoofsaaklik nie-blankes, bene
de hierdie peil is of min of 
meer s.oveel verdien. Die ge
middelde inkomste per persoon 
in Amerika was voor die oor
Jog vyf maal so groot en in 
Brittanje vier maal so groot as 
die in die Unie. 

Onlangs het 'n gesaghebbende 
'n vergelyking tussen 30 Iande 
se nasionale inkomste gemaak. 
Van hierdie 30 was Suid-Afrika 
vierde van onder af. Selfs Ian-

de soos Griekeland, Pole en 
Ita!iE~ se inkomste per persoon 
was meer as die van die Unie
bevolking. 

Suid-Afrika wat deurgaan 
as 'n ryk land, is dus nie so 
ryk soos baie mense dink nie. 
Dit beteken egter nie dat hy 
nie ryk kan word as hy sy 
hulpbronne behoorlik ontgin 
nie. 

Volgens die amptelike raming 
is die handel verantwoordelik 
vir £118.6 miljoen, landbou en 
die visbedryf vir £103.3 miljoen 
en mynbou vir £86.4 miljoen. 
Dit is die netto-inkomste. Die ... 
bruto-inkomste van die landbou 
word byvoorbeeld op £123 mil
joen geskat. 
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VOLKSKAS-AANDELE-
AANKOlVDIGING: 

Die direksie van VOLKSKAS bet genoee om h iermee aan die publiek beken<l te mnak 
dat 'n verdere 2.')0,000 gewone £1-aandele in VOLKSKAS vir im,krywing aangebied word. 

DIE BEBONDERHEDE IS KORTLIKS BOOB VOLG: 

Huidige kapitaal-posisie: 

Gemagtigde kapitaal (verdeel in 1,500,000 
gewone aandele van £1 elk' ... .. . 

Ingeskrewe kapitaal ... .. . .. . .. . .. . .. . 
Gestorte kapitaal .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Kapitan) nou aangebied . . . . . . . . . . . . . .. 

£1,500,000 
£1,2ISO,OOO 
£1,246,809 

£250,000 

Aandele tans aangebied: 

250,000 gcwonc aandele van £1 elk teen 'n premie van 2/6 
fcl.w.s. 2216 per aandeelJ. 

lloe betaalbaar: 

101- per aandccl plus die premie t:an 2/6 per cu:mdeel by aansock 
en die salclo t'all 10/ - per aandeel binne 6 maande na toekemting. 
f Aandele kan ook by aansoek t•olopbetaal word deur 22/6 

per aandeel te stort.J 

Openingsdatum van inskrywingslyste: 

f9 JULIE 1948. 

Voorkeur aan bestaande aandeelhouers: 
By eerste toekenning op 4 Septembe1· 19~8 sal die direksie 
t•oorkettr gee aan aansoeke van bestaande aandeelhouers 
{cl.w.s. persone wat op 14 Julie 1948 - datum t·an Prospektus 
- aancleelhouers t•mt VOLKSKAB wasJ. Na 4 September 1948 

sal geen verdere t•oorkcur aan bestaande aanclcclhouers gegee 
word nie. 

Sluitingsdatum: 

Die clireksie hou hom die reg t•oor om die hu1·•rywingslyste 

omniddelZik by volskrywing t•an hierdie uitgifte • te sl"it, dQO 
nic voor 2 September 1948 ttie. 

Diwidende: 

Bedcrt aa1trang van sake deur VOLKSKAB is clic volgende 
diwidende op aan<lele uitgckeer: 

1936 - 1940 .. . 7~% per jaar. 

5% per jaar. Daa1·na .............. . 

Prospektus: 

Hicrdic is nie 'n uitnocliging om op aandele ilt VOLKBKAB 
in te skrywe nie maar verstrck slegs een en anller inligttlto 
teat m<:er -t:ollediglik vert·at is in die p1·ospcktu.9 wat op 
die aandcle wat aangcbied word, betrekldng het. 
Kopiee van die prospektus is tesame met aansoek om 
a.andelevorms verkrygbaa r van die Hoofkantoor van die Bank, 

Posbus 578, Pretoria, of van enige takkuntoor. 

VOLKSKAS BEPERK 
(GEREGISTREERDE HANDELSBANK) 

DIREKTEURE: 

A. J. Bosman, W. Btihrmann, J. H. Greijbe, Dr. A. Hertzog, 
P. J. Hugo, C. C. Kriel, Prof. dr. J. P. van der Merwe, 

S. J. Naude, J. E. Reeler. 

HOOFKANTOOR: 

BANKIERS: PRETORIA. 

Uitbreiding 
Van Volkskas 

op gewone aandele betaal word Die opbetaalde kapitaal van die 
(£60,000), dat £12,500 aangewend bank het op nagcnocg £1,250,000 
word vir die versterking van die te staan gekom, terwyl die alge
algcmcne reserwefonds en dat mene reserwefonds en onver
die restant van die wins te- deelde winste £110,000 oorskry 
same met die onverdeelde wins- bet. 
saldo van die vorige jaar onver
deeld vorentoe gedra word. 
Hierdie onverdeelde winstc kom 
nou op £36,000 te staan. 

BATE 

Die bate van die bank hct aan 
die einde van die boekjaar 
£15,000,000 oorskry, en bestaan 
hoofsaaklik uit kontant op 
hande (£3,300,000), beleggings 
in regeringseffekte, ens. 
(£2,400,000), voorskotte (£9,000,-
000) en vaste eiendom en kan
toortoerusting (£750,000). 

Volkskas het in die afgelope 
jaar ook 'n volwaardigc handels
bank geword, en sy getal tak
kantore het aan die einde van 
die boekjaar reeds op 58 te staan 
gekom. 

'n Volledige verslag van die 
voorsitter se toespraak verskyn 
in ons volgende uitgawe. 

~~ 

Uit die jaarstate van Volks
kas, Beperk, vir die jaar geein
dig 31 Maart 1948 blyk dat die 
normale inkomste van die bank 
te staan gekom het op £708,500 
teenoor £516,000 verlede jaar. 
Daar is ook nagenoeg £75,000 
wins gemaak uit die realisering 
van vaste eiendomme. Normale 
uitgawe soos administrasiekoste, 
afskrywing van slegte skuld, 
voorsiening vir twyfelagtige 
skulde en ook voorsicning vir 
belasting het £684,600 beloop, 
sodat winste van £99,000 na die 
winsverdelingsrekening oorge
dra kan word. 

Ongeveer £14,000,000 is gevind 
Die direkteure het aanbeveel uit deposito1s van die publiek en 

• Hy wat in , Die 
O.B." advertccr is 
werd om ondcrsteun 
te word! 

dat 'n dividend van 5 pcrsent ander verpligtinge van die bank. ~~.'C!!c!m .. 'il!.~ 

Ons fidverleerders ons Vriende! • 
lS 

Elke Sigaret 'n Meesterstuk 
Rembrandt 

be lee 

is 'n mengsel van 

Virginiese Tabak ; 

gewaarborg roo0/ 0 suiwer, 

Eerstegraadse Blaar. 

Rooi vir kurk. Groen vir oogekurk. 

DIE SIGARET WAT U ALTOOS GRAAG WOU ROOK! 

D1r Ons koop by lmlle 
tvat in o'ns blad adverteer ""11111 

····-···---------------------------------------

ALMAL afhanklik van Assuransie ! 

Die KIND]IE-vir die sekerbeid van 'n geldelik 
versorgde lewe, al is die ouer dan nie meer daar 
nie. 

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

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

Die EGP AAR-vir die geldelike beveiliging van die 
gesinne~ie en die eiendom wat bulle met soveel 
sorg en opoffering opbou. 

Die WEDUWEE-vir 'n leeftog vir haarself eo 
haar kroos, wat sy bymekaar kan bou en onder 
haar sorg kan opvoed. 

Die GRYSAARD-vir die onbekommerde oudag 
wat hy nou kan geniet, danksy die polis wat hy 
nog as jongman uitgeneem bet. 

Vir ELKEEN is daar 

,n SANLAM-Polis! 



• 
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WAT DOEN HULLE 
IN ONS LAND.? 

Niemand sal waag om te ontken dat daar 'n staat van 
oorlog bestaan tussen Rusland en die W este nie. Op die 
oomblik word dit nog genoem 'n ,koue oorlog", hoewel dit 
in die afgelope paar weke taamlik naby aan 'n warm oorlog 
gekom het. Rusland het op ondubbelsinnige wyse getoon 
dat daar jn ooreenstemming met die Lenin:beleid geen ver
soening met die Westerse demokrasiee moontlik is nie. Dit 
is 'n oorlog waarvan die strategie die omverwerping van die 
W esterse state en hul inskakeling by die Bolsjewistiese 
Rusland is. 

In Iande soos Amerika en Kanada is reeds terdee 
ondervind hoe Moskou se vyfde kolonne dag en nag besig 
is om die voorbereidingswerk vir hierdie omverwerping te 
verrig. In die getuienis van bekeerde Kommuniste is uit
druklik verklaar dat daar geen Russiese amptenaar in die 
vreemde beweeg wat nie betrokke is by die een of ander 
vorm van spioenasie nie. Terselfdertyd is Kommuniste wat 
algehele trou en gehoorsaamheid aan die Kremlin verskuldig 
is, besig om hulle in te skroef in die sleutelposisies van 
oorsese lande, veral in die vakbonde. Italie het 'n paar weke 
gelede nog getoon tot watter mate van doeltreffendheid 
hierdie inskroewing gebring is toe 7,000,000 werkers binne 
enkele ure hul gereedskap neergele het op bevel van die 
Kommunistiese Party wie se ledetal niks meer as een-derde 
van die stakers tel nie. 

SORGBAREND 

Ook in Suid-Afrika duur hierdie voorbereiding onver
poosd voort. As in aanmerking geneem word dat Moskou 
in 'n land soos Amerika, waar die Kommunisme nooit behoor
like ingang kon vind nie, dit regkry om deur middel van een 
enkele spioen soveel as vyftig hoe staatsamptenare in die 
Kommunistiese spioenasienet te betrek - en volgens 
getuienis staan elke Russiese beampte in die vreemde aan 
die hoof van 'n afsonderlike spioenasiekring - dan bestaan 
daar rede om baie besorg te wees oor die posisie in Suid
Afrika. Daar is mense wat meen dat die Kommunistiese 
invloed in ons land nie veel verder strek as die geledere van 
die nie-blankes nie. Dit is 'n baie gev~rlike veronder
stelling sonder behoorlike gegewens om dit te bevestig. Aan 
ons universiteite is vandag dosente wat bekend staan as 
simpatiseerders van die Russiese beleid, en tot kort gelede 
was daar selfs kabinetsministers wat ere-posisies in kom
munistiese kringe beklee het. Daarby moet nie vergeet 
word nie dat daar 'n oud-soldate-organisasie is met 'n baie 
sterk kommunistiese inslag wat tienduisende lede tel. Nie 
al sy lede is openlike of doelbewuste Kommuniste nie, maar 
bulle is binne die vangarms van die Kommunistiese scekat 
en bulle word soms gebruik vir doeleindes waarvan bulle 
nie die minste benul het nie. Hierdie mense en nog baie 
ander is in posisies waar bulle misbruik kan word in die 
diens van Moskou. Die vraag is of die staat kan toelaat 
dat hierdie toestand van sake onbepaald voortduur terwyl 
Rusland reeds klaar aangemerk staan as 'n vyandelike 
moondheid. 

WIE. HE.T GE.DRAAI? (slot) 

TOEKOMS VAN NASIONALE 
.GEDAGTE ROOSK.LEURIG 

Noudat ek in die reeks artikels ,Wie bet Gedraai?" veral probeer 
vasstel bet uit walter groepe die Nasionaalgesindes verdere steun geniet 
wil. ek in bierdie artikel, ingaau op die vraag waarom die N asionaalgesin 
des die stem van die besonder groepe geuiet b~t en wat die aanduidings is 
vir die toekoms. 

Volgens 'n analise van die 
syfers het ek tot die gcvolgtrek
king gekom dat die verbetering 
in die Nasionaliste se posisie 
toegeskryf moet word aan die 
voorsprong wat die huidige 
regering in drie groepe gehad 
het -

(a) Omdat die Afrikaansspre
kendes vinniger in getalle 
toeneem, het bulle 'n 
voorsprong gehad onder 
die duisende kiesers wat 
in 1948 vir die eerste keer 
gestem bet. 

(b) 'n Groot aantal soldate
kiesers wat in 1943 die ou 
regering gesteun bet, hct 
in 1948 anders gestem om
dat die manne uit Afri
kanerhuise gekom het en 
omdat hullc hart nog 
steeds by die Nasionaal
gesindes was. Saam met 
die mense wat Smuts 
gesteun het bloot as 
gevolg van die drang van 
oorlogsomstandighedc en 
nou weer die Afrikaner
groepe gesteun bet, was 
natuurlik ook baie familie
lede van bierdie groep 
soldatekiesers. 

(c) Daar was 'n veel groter 
mate van Afrikanereen
heid wat gevolg het op 
die Malan-Havenga-bond
genootskap en op die 
O.B.-H.N.P.-ooreenkomste. 

MIN HET GEDRAAI 

Sender om al my argumente 
te berhaal, voel ek dat boge
noemde drie oorsakc die belang
rikste oorsake is vir die neder
laag van die vorige regering op 
26 Mei en dat behalwe in sekere 
besondere dele van ons land, bv. 
Oos-Transvaal die aantal kiesers 
wat werklik gedraai bet nie 
mccr as sowat 75 per setel was 
nie, d.w.s. minder as 1 persent 
van die kiesers. 

merk wat aan al drie groepc 
gemeen .is en dit is dat bulle 
Afrikaners is en in die besonder 
Nasionaalvoelcnde Afrikaners. 
En daarom is ek oortuig dat 
min. Havenga reg is as hy se 
,Nasionalisme het geseevicr" en 
slaan mnr. J. H. Hofmeyr die 
bal mis as hy praat van beheer
maatreels en tekorte as die 
hoofoorsaak. 

REPUlBLIEK 

Dit is opmerklik dat die ver
slane V.P.-kandidaat in Marais
burg, adv. J. H. Snyman, in 'n 
onlangse brief aan Dagbreek die 
vernaamste punt van verskil 
tussen die V.P. en die H.N.P. 
gesien het in bulle bouding oor 

Veur N avorser 

die Britse konneksie.• Ek dink 
by is volkome juis en ek meen 
dat hoewel die H.N.P. die ver
kiesing nie oor die republiek 
gevoer bet nie, die kiesers baie 
bewus was van die twee partye 
se houding oor hierdie saak. Die 
V.P. het in bulle propaganda dit 
ook sterk op die voorgrond pro
beer dwing. Hocwel die kiesers 
nie oor 'n republiek gestem het 
nie, was bulle tog deeglik bewus 

lo-.van die verskil in benadering 
van die landsprobleme van die 
twee groepe en hct die volk, 
vera! die Afrikaanssprekendes 
beslis dat bulle die nasionalc 
benadering verkies Hewers as 
die benadering van Smuts en 
Hofmeyr wat sake sender twyfel 
meer uit 'n Ryksoogpunt beskou 
het. Die vcrskil in benadering 
was natuurlik vera! van belang 
in die kleurvraagstuk. 

ROOSKLEURIG 

nuwe kiesers wat b.v. voor 1958 
sal bykom, sal seker twee-derdes 
Afrikaanssprekend wees en bier 
die faktor aileen behoort bulle 
posisie met gemiddeld 600 
stemme per kiesafdeling te ver 
beter en in die stedelike gebiede 
waarheen die jong Afrikaners 
trek, met selfs meer. Verder is 
die gevocl vir Afrikanereenheid 
nog sterker .na die verkiesing as 
daarvoor en daar was op 26 Me 
nie die mate van ccnheid onder 
die Afrikaners wat nou reeds 
merkbaar is. 

VLOTTENDE STEM 

'n Verdere faktor is dat 'n 
sekere persentasie van die vlot 
tende stem gewoonlik die wen 
grocp steun. Daar behoort ook 
persone te wees wat die Nasio 
nale groep sal stEmn as bulle 
sien dat die mense nic die on 
dingc is wat die V.P.-propa 
ganda bulle wii wys maak nie. 

Die langtermyn vooruitsig vir 
ons land is dat die blanke bevol 
king meer en mcer Afrikaans 
sprekend sal word. As daar 
geen immigrasie was, sou die 
Afrikaners teen die huidige 
tempo van bevolkingstoename 
binne 'n geslag 'n twee tot cen 
meerderheid gehad en moont 
Iik 'n drie tot een meer 
derheid binne twee of drie 
geslagte. Hierdie faktor is die 
kragtigste mag ten gunste van 
'n Suid-Afrikaanse nasionalisme 

DBIIGRASIE 

Ons het hoegenaamd geen handel met Rusland nie, en· Nou is dit voor die hand lig
tog sit daar in die Unie 'n Russiese konsulaat met 'n per- gend wat die oorsaak was dat 
soneel van by die twintig lede - 'n nalatenskap van die juis hierdie groepe mense bulle 
Smutsbewind. Wat doen bulle en waarmee hou bulle hul agter Malan en Havenga 
besig? Dit is alles dinge wat die r egering homself moet geskaar bet. Daar is een ken
afvra en wat ondersoek moet word. 

As die partye die toekoms 
gaan vcg op dieselfde grondslae 
as die Iaaste verkiesing, lyk die 
toekoms vir die Nasionaalgesin
des besonder rooskleurig. Die 

Nou was die grootskeepse 
immigrasiebeleid van die vorige 
regering in effek juis gemik om 
die sneller toename van die 
Afrikanergroepe teen te werk 
Na beraming vermeerder die 
Afrikaanse bevolkingsgroep on 
geveer 25,000 per jaar vinniger 
as die Engelse groep. Die 
Engelse kan bulle posisie hand 
haaf as ons jaarliks 25,000 
immigrante absorbeer. 

Ons totale na-oorlogse immi 
grasie was teen 'n vinniger 
tempo, nl. 30,000 per jaar. Die 
Afrikaners bet egter nie veld 
verloor nie want daar was ook 
'n emigrasie veral terug na 
Engeland maar ook na Rhodesie 
Die netto bevolkingswins uit 
immigrasie vir die laaste twee 
jaar word deur sommige per 
sone op so laag as 10,000 per 
jaar gestel, maar is waarskynlik 
nader aan 15,000. Aangesien ek 
meen dat ons vir die onmidde 
like die maksimum reeds 
bereik het wat die immigrante 

Waar daar nou 'n nasionale regering is, wil ons hoop 
dat hierdie saak die dringendste aandag in die volgende 
maande .sal geniet. 

FONDSDAG 
SENTRALE FEESTE - GEBIED F 

ter herdenking aan die Ossewatrek en die viering van 
die Tiende Verjaardag van die Ossewabrandwag 

RUSTENBURG (7 Augustus): 
Hoofgeneraalskap F5, FG, F7 en F9 

POTGIETERSRUST (14 Augustus): 
Hoofgeneraalskap F2 en gedeelte van FlO 

LOUIS TRICHARDT (21 Augustus): 
Hoofgeneraalskap Fl en gedeelte van FlO 

PRETORIA (11 September): 
Hoofgeneraalskap F4 en F12 

BELFAST (18 September): 
Hoofgeneraalskap FS, F8 en Fll 

AL VYF FEESTE WORD TOEGESPREEK DEUR 
DR. HANS VAN RENSBURG 

EN 
ADV. JOHN VORSTER 

~ Maak seker dat u een van die feeste bywoon * 
11: AantrekZike programme word op eZke plek gereeZ * 

ALLE AFRIKANERS WELKOM 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ADVERTEERDERS IN ,DIE O.B." IS MENSE 
WAT ONS ONDERSTEUN. DINK ONS OOK 

DAARAAN OM HULLE TE ONDERSTEUN? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V.S.A. SLAAN TOE OP 
ROOI BELHAMELS 

Na 'n ondersoek wat maande 
lank geduur het, het die Ame
rikaanse regering verlede week 
ses van die vooraanstaande 
leiers van die Kommunistiese 
Party in die V.S.A. in hegtenis 
Jaat neem. In die aanklag 
word beweer dat bulle ,saam
gesweer bet om die omverwer
ping van die Amerikaanse rege
ring deur mag en geweld te l_>e
vorder, en aan te moedig.'' 
Sommige is aangekla dat bulle 
saamgesweer het om die lojali
teit van die Amerikaanse leer
magte te ondermyn. Almal bet 
die aanklagte ontken en is elk 
op 'n borgtog van £1,250 losge
Iaat. 

voorsitter van die maatskappy 
wat die kommunistiese ,Daily 
Worker" publiseer; Henry Win
ston, nasionale organiseerder 
van die party. (Vervolg op bls. 6 kol. 3) 

Die ses kommunistiese leiers 
is: William S. Foster, voorsitter 
van die Kommunistiese Party 
in die V.S.A.; Eugene Dennis, 
hoofsekretaris van die party; 
Jacob Stachel, sekretaris vir 
onderwys; John Williamson, 
sckretaris vir arbeid; Benjamin 
J. Davis, jnr., neger-lid van die 
stadsraad van New York en 

Ossewabrand,wag-Dag 
'N 

BASAAR 
Stellenbosch 

WORD GEHOU OP 

SATERDAG. 7 AUGUSTUS 
IN DIE 

STADSAAL 
Program: 

(i) Opening, 10 
(ii) Verkoping. 

(iii) Kafee. 
(iv) Middagete. 

vm. - Hoofgenl. Max Smuts. 

Die /tmksie is 'n mertng van die TIENDE 
VERJ AARDAG van die Eeuteestrek, en alle 
voZksgenote word vriendelik uitgenooi om daa1·aan 

deel te neem. 
2817/2 

' 
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VADER VAN TVVAALF 

Groot gesinne word ul hoe skaarser. 1\leegaande toto 
is van mnr. J. J. Willemse (agter in die m iddel met 
hoed op) en sy tien seuns en een dogter. 1\lnr. \Villemse 
is kort na die oorlog van 1\lapog gebore in die distrik 
van :\fiddelburg, Transvaal, en bet us penkop die Engelse 
oorlog deurgemaak. B y bet onder genl. :\lulder geveg 
en onder hom wapens neergele te 1\fiddelburg. Hy is 
twee keer getroud. Uit die eerste huwelik in 1905 is 

ONDERWYSERS 
MOET NOU MEER 

BYDRA 
Onderwysers in Kaapland sal vanaf aanstaande jaar 

verpllg word om 7! persent van hul salarisse tot die 
pensloenfonds by te dra in plaas van die gebruiklike ses 
persent, as gevolg van die buitensporige tekort van 
£10,127,000 wat in hierdie fonds ontstaan het. Dit is egter 
mllar ' n druppel aan die emmer, aangesien ruim £400,000 
per jaar nodig is om maar net te verhoed dat die t~kort 
groter word. 

Dankbaar 
Oor. 

Samewerking 
1\lnr. J. N. Struwig, P.K. Boe

goeberg-nedersetting, s k r y f: 
Ons is besicld met trots en 
dankbaarhcid vir die bydrae 
van samewcrkcrs om weer 'n 
Afrikanerregcring daar te stel 
na die ramp wat die volk ge
tref het deur die bcsluit van 
die V.P. om tot die oorlog toe 
te tree. 

Die ekstra hefting van een
en-'n-half persent sou reeds 
vanaf Julie vanjaar van krag 
geword het, maar as gevolg van 
die protes vari die kant van on
derwysers bet die adminlstrasie 
besluit om nog maar 'n tydji~ 
te versuim. 

• 
• 

sewe seuns en een dogte r gebore, en uit die tweede in 
1939 vier &euns. Daar is een senn uit die eerste huwelik 

oorlede. 
Vir die volk was daar net 

• bloed en tranc en kampe en 

Na verneem word is die 
meeste onderwysers onbewus 
van die werklike toedrag van 
hul pensioenfonds. Onlangse 
onthullings op onderwyscrskop
gresse waar die tekort te berde 
gcbring is, bet 'n storm van 
protes veroorsaak. Onderwy
sers vra hulself af, of dit nog 
wenslik is om tot die pensioen
fonds by te dra as gevolg van 
sy bankrotskap wat nie binne 
die volgende paar geslagte aan
gesuiwer kan word nie. • • • • • • • • • • • 

Huldiging ·rsoos Ons Lesersj 
Van Politieke Dit Sien 

Gevangenes 
,NI.'cf Nico", Stt>llenbosch, 

skryf (vrkort) : Onlangs was 
daar 'n maaltyd in Pretoria ge
hou deur die O.B. en vier van 
die pas Iosgelate politieke ge
vangenes is daar as eregaste 
onthaal. Dit Is sekerlik onver
antwoordelike optrede van hul
debetuigingc en verhecrliking 
van onverantwoordelike dade 
waaraan die O.B.-Ieiers hulle 
skuldig gemaal<, en wei om die 
volgende redes. 

Die dade van die vier vrien
de was bitter onverantwoorde
lik ten spyte daarvan dat die 
dade slogs die vrugtc was van 
die meed van bulle oortuigingc. 
As die vier vricndc in stilte 
voor God en bullcsclf meet ant
woord gegec hct sal bulle or
ken dat bulle vcrkccrd gchan
del bet, en nou i.p.v. dat die 
verantwoordelike Ieiding van 
die O.B. die vriendc tot regsin
nigheid roep en lei word hulle 
verder in die wal afgestoot. 

Tussen die gaste op die eet
maal was daar vaders en moe
dcrs wat hulle kindcrs meet lei 
en nou verecr hulle die wan
dade van ander ouers se kln
ders? Het bulle gedink wat 
bulle gedoen het toe hulle die 
Elie-liefde en vcrcring aan an
der ouers sc kinders gcgec het? 

Het hulle gedink aan die ge
volg wat die wandaad by Beno
ni sc poskantoor gehad het? 'n 
Ope graf, moedersmart en tra
ne. 

Die optrede van die O.B.-Ici
ding staan in die tokens van 
gesagloosheid en ordeloosheid 
wat sal lei tot barbaristiese 
wanordc wat karaktcristick is 
aan gcsagstaatsgcdagtc. 

•• 
SPOORWE.E. 
EN DIE. 0.8. 

Aan die vriende sou ek wou 
se, ck voel saam met hullc 
dankbaar dat hulle weer vry 
is en ek glo dat die Regering 
reg gehandel het deur aan hul
le genade te bewys, maar hulle 
dade is nie aanprysenswaardig 
nie en die optrede van die O.B. 
is te betreur. In die gees gee 
ek die hand aan die vier vrien
de. Ons sondig en struikel al
ma! en mag nie baatdraend 
wees teenoor diegene wat geval 
het nie, maar ons mag ook nie 
bulle help om in die sonde te 
bly le nie; nee ons meet saam 
met bulle opstaan en volhard 
in die regte pad, die pad van 
Suid-Afrika en nie tangs die 
pad van 'n Duitse oorwinning 
nie. Ons meet wandel in die 
voetspoor van ons godvresende 
vrome voorgeslag; dink maar 
aan die Bybelse Ieiding as die 
Woord van God soos deur 'n 
Paul Kruger gegee is tot in die 
parlementshuis. 

(Aangesien die huldiging deur 
ons volk van manne soos Be
zuidenhout, Jopie Fourie en an
der seker ook dee! uitmaak 
van die ,Eli-gees" wat ons ge
agte briefskrywer so ontstem, 
kan 'n hersiening van ons ge
skiedenis, met spesiale aandag 
aan die oop grafte van Slagters
nek, die Vrybeidsoorloe en die 
Rebellie, miskien sy bydrae 
wees tot die opheffing van ,go
valle" Afrikaner-versetplcgers 
teen Britse imperialisme.-Red.) 

DIE REPUBLIEK 
1\lnr. Barry Grobbelaar, 

Sweethome, Vryburg, skryf: 
Net lets omtrent adv. Strydom 
se uitnodiging aan die organi
sasie om by die H.N.P. aan te 
sluit. Ek wonder of adv. Stry
dom nou meen dat dit deur die 
H.N.P. is dat die verkiesing ge
wen is. Daar is een man wat 
die eer toekom, nl. dr. Hans van 
Rensburg, wat deur sy wyse be-

Mej. E. 1\f. Roux, Di Rialto, leid dit moontlik gemaak het 
Suider Paarl, slcryf: Is dit nog dat Afrikaners kon saamwerk. 
nie moontlik om Die O.B. by Dit is a! Ieier by wie volksbe
spoorwegwinkels te verkoop lang swaarder geweeg het as 
nic? partybelang. 

<Daar word tans onderhandel 'n Paar jaar gelede is gese 
om Die O.B. ook by spoorwcg- as die O.B. die republiek bring 
boekwinkels te verkoop. Die dan bly daar niks vir die 
vorige rcgcring bet gcweicr om H.N.P. oor nie. Die O.B. het 
dit toe te laat hoewcl hy die nou nie die Republiek gebring 
Kommunistiese blad verkoop nie en nou bet die H.N.P. die 
het. Daar is nog gcen ant- kans waarvoor by gewag het. 
woord op die jongstc verseek IOns wag om te sien wat ge-
ontvang nie.-Red.) beur. 

tronkc waaroor ons nog rQu . 
Saam met die prefect van ouds 
kan ons net roep: ,Staan stil 
en kyk wat gcbcur." Ons moct 
meer en meer versigtig word 
oor wie ons rcgccr. Kom Afri
kaners, sweer trou aan julie 
God en laat Hy ons lei. 

Dank aan dr. Van Rensburg 
wat sorg gcdra het met sy 
O.B.'s vir ons seuns en dog
tors In die tronke en kampe en 
aan oom Naas Raubcnhcimer 
wat die voorspraak by die re
gering was. Dank ook aan God 
wat 'n republil<einse volksparty 
op sy tyd laat vcrrys het. Maar 
ons, d ie Republikeinsc bewe
ging, kyk nie na wie die groot
stc oorlogskuld kan maak nle 
of grootste surplus kan toon 
nie, maar wie omkyk na die 
volk. Nou galin ciaar nic ecn dag 
om wat ons ons nic kan ver
heug in die Afrikanerdade van 
Afrikaner-minlstcrs nie. 

Dank aan minister Swart dat 
hy omgesien het na die Afri
kaners in die tronkc. Ek 
waardeer dit ook dat dr. Malan 
die Kcrk vcrsock het om voor
bidding. Ek hoop dat u u sal 
beywcr vir algehelc samewer
king en tot volkseenheid. (Ver
kort). 

Die Administrasie is glo nic 
te gretig om publisiteit aan die 
tekort te verleen nie. Onder
wysers wat die verslag van die 
aktuaris oor die toedrag van 
sake van die provinsialc ower
held wou bekom, is meegedecl 
dat dit nie beskikbaar is nie. 

PLUIMVEF 
Ole :ae.te l!'lnDa- a PLUDlYlm 
&llUI8 • aaclu P&ODUKD ... ......... : 

C. M. ELOFF EN KIE 
(JI:dma.) .... 

IIO&RV•aa cr .. ._ 111111 ._... 

RADIOTRONICS 
(A. Perold en P. Brink) 

Vir herstel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

(Onderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkeling en le 

van kabels in huise en 
fabrieke) 

Hoofstraat BELLVILLE 
Foon 97-9114. 

-·--····· 
KLE..IN GE.SINNE. mr Adverteer,ders hou 

daarvan dat u m el
ding moet maak 
van hul adverten
sie in ,Die 0.8." 

1\lnr. J, J. Willcmse, Blink
poort, lleidclberg (Tvl.), skryf: 
Na aanlciding van u berig oor 
klein gesinnc: Ek dink ck kan 
u bletjie lnligting gee. Ek 
dink die mecste oucrs Is bang 
vir die ou dac en dan om nog 
op hierdlc stadium vir kinders 
tc sorg. Dan gaan dit soos dit 
vandag met my en my vrou en 
vi~r klein kindcrtjics gaan wat 
op 'n klein pensioentjic moet 
Iewe. Gedurcnde die oorlog 
bet ek in die dorp gcbly en wou 
nic die rooi ccd token nic en 
kon daarom op hierdic ouder
dom geen werk kry nic. Daar
om moos ck plaastoe vlug waar 
ek 'n huis goedkopcr kon huur. 
Daar was ook bewerkbare 
grond maar ek het gecn trek
dicre gehad nlc. Die regering 
wou my ook nie help nie. 

Nou sien u waarom die ge
sinne so klein Is. As die ge
sinne groot is en die ou dae 
kom, dan kan daar gcen hulp 
vcrkry word om 'n bestaan te 
maak nle. 

Ek is vandag die vader van 
tien seuns (wat !ewe). Watter 
bate is bulle nie vir die land 
nie, maar die ou vader moet 
maar in cllendc teet. 

Ek hoop dat die nuwe rcge
ring eerstc sal omkyk na die 
Oud-steyders wat hulle opge
offer het vir bul land en van
dag nic mecr bekwaam is om 
harde werk te docn nic. 

---· ... 

Dis 'n 

SEMENT
STEENMAAKMASJIEN 

Bespaar tyd en geld deur die 
presiese boeveelheid stene te 
maak waar U HULLE NODIG 
HET. Vier arbeiders kan 4,000 
welgevormde en volkome reg
hoekige stene per dag maak. 
Omdat bulle makliker is om mee 
te messel en om tc pleister, be
spaar , KLEINE WONDER" 
baie arbeid en vervoer. Prys 
£20 v.o.s. Hopefield. Onderstel 
£10 ekstra maar enige stewige 

d. H. BUHR 

BLADSY VYF 

A.P. GAAN V.P. 
BETWIS 

.Die Afrikanerparty is van 
voorneme om met die provinsi
alc verkicsings sy aandag te gee 
aan verskillcnde kiesafdelings 
waar die nasionaalgesindc par
tye met die jongste algemene 
verkicsing gcen kandidate ge
stel het nie. Dit geld veral vir 
Natal, Oos-Kaapland en die 
Kaapse Skicreiland. 

KOUE. E.TE. OP 
BELLVILLE 

Die Bol.'rl.'jl.'ug van Bellville, 
wnt hard bl.'sig is om fondse 
vir O.B.-dag in tc sumel, be
dit"n op die aan<l van 7 Augus
tus 'n kouc l.'tl.' in die Biblio
tl.'l.'k.,aal, Bellvillt». Daarna 
word tlaar volkspele gespeel. 
Aile vriendc t>n belangstellen
<les wor<l hartlik uitgenooi . 

Is Medisyne 
Noodsaaklik? 
Die Natuurwetemkap 

•e nee! 

j 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE JONGSTE WETEN

SKAPLIKE METODES 
Met Verbaaende Ultslae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN OEFENINGE! 

Die Bardnekldpte Kwale swl~ 
Ote weteneUp bet uou uttgevtn<l <!at 
eo<lra •u beemelte ltggaamlldeel al<oon· 
gemaal< word van I'll glf of oniiUJwer
be<lt, cite atekte ver<lwyu. Deur dte 
toepa11tng van one wetenakapltke me
tod• bet dtt DOU 'D mal<llko. taak 

ceworcl. 
Ott maak ute •aak boe ernattg of ae.n
bou<len<l u kwa&J w nte - aelfa 811 11 
dtt aa Cbroute• of ougeueealtk beatem
pel. Daar t1 boop vtr u. Geeu medt
ayue of oeteutuge benodtg nte. U sal 
oocltr geen verpltgttng ataao nte. Skryf 
aao one eo veratrek volle<ltge beaoo-

<lerbe<le In verb&ocl met u llWaal. 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
Pot~bu 1886 - K.AAPSTAD 

stellasic sal vir die doe! geskik 
wees. Handelsnavrae sal ver
welkom word. 

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

(2) 



BLADSY SES DIE O.B., WOE NSDAG, 28 JULIE 1948 

TABIEF VlR GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES: WIE HET 
GEDRAAI? 

HUisboudellke Kenntsgewings: 
(Verlowing, buwelik, geboorte, sterfgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
ens.) ld. per woord; minimum 3/· per ptastng. Vooruitbet.aalbaa.r. Vir 
herbalings 2!> pst. arslag. 

Handetsadvertensles: 
Eerste plaslng, 2d. per woord. VIr herballngs 25 pst. .afslag. 

lntekengeld op .,Die O.B." (verslQ'n weekllks): 12/6 per jaar ot 6/6 per 
6 maande. Vooru!tbetoo.lba!'.r. Stuur advertenslegeld, bestelllngs, en Intekengeld 
na VOORSLAG (ED!\18.) Bl'K., Posbus Hll, Kaapstad. 

(Vervolg van bls. 4 kol. 5) 
betref, is my gevolgtrekking 
dat die immigrante nie meer as 
omtrent een helfte van die 
Nasionaalgesindes se voorsprong 
uit natuurlike bevolkingsver
meerdering sal neutraliseer nie. 

GEBOORTE 

CALITZ. - Aa<n Koot 'KaHle) en 
Toetle (geb. Ferreira) van Ysterplaat 
'n frill eersteling O.B. seun op Julie 
18. Naas God, ons innige dank aa<> 
die verpleegster. 2817/2B 

LE ROUX. - Aan Schalk en Myra 
(Kloppers) •n fris seun op 17 Julie -
'n boetie vir P!eter en naamgenoot vir 
Papa. 2817/lB 

BOJ.\f.E, P LANTE EN SAAD 

Goewennent9gesertltlseerdo Groonto
saad: Cha'lltenay Wortels, 10/· 
Detroit Beet, 5/6. Skorsles: Klein Gem, 
8/-; Lang Wit Bos, 8/6; Hubbard 
Groen, 8/6; Pasteipapoentjie, 8/-; Tom 
Watson en Wonder Waatlemoen, 12/-; 
Blaarslaal, 17/6; Marblobe Tamatie
saad, 35/-; Sutderkruls en Rella·nce 
Blomkool, 16/-; Spltzkopkool, 8/· per 
pond. Posvry. K.M'.B.- PRE.\UERS, 
P.K. Schoe~shoek. 

LUSERN TE KOOP. - Eerste graad 
Jusern 5/9. Tweede graad 4/9. Gras
lusern soos gesny van lusernlande, 
goele voer, 3/9. Alles per 100 lb. 
V.O.S. Ktrkwood. J, H. STIE~l.l)!;, 
Posbus 46, Kirkwood, K.P. 7/7/4. 

PATA'l'RANKE.-Sesmaande 83 lb. , 
7/-; 3-maande 83 lb., 8/-; sesmaande 
toppe, 8/- per 1,000; steggles reg vir 
plant. Ses- en drlemaande Borrle, 6/· 
per 1,000. Gelewer Serpentine. K.M.B. 
Tevredenheld gewaarborg. - B. H . 
GEitnER (C./sn.), P.K. Hoekwil, 
George. 28/7/TK 

GEMENG 

VAN'S ()ONCRETE PBOD UOTS 

ALLEBLEI - Waterapoel-rloolstel
ael,ll, vloertel!ls en gepol!toerde ter
razzo-kombulaopwastafel.s en artlkele 
essenaleel vir gerlef, bigl~ne en net
held. Volle besonderbede skrywe:
VAN'S cONCRETE PROD UCTt
(ED~lS.) BPK., Potgteteratraat 258, 
Pretoria. 3/12/TK. 

MEUBELS 
MEUBELS. - Beter meubele teen 

bUllker pryae. Babawaentjlea, etoot
karretjles, driewlele, llnoleume, tapyte 
enll. ook altyd In voorraad. Geeo 
K&t&logue. Meld waartn u belangatel. 
-Vl88EB-MEUBELS, L&ngetraat 291, 
K&&patad. 3/12/11. 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-lngenteurs, Stasteweg, PAROW, 
verkoop en he1'8tel Re.dlo's en Elektrleae 
Toeatelle. oereglstreerde Elei<trleltelt.ll
a.&DDemen. Foon 9-8436. 

TE KOOP 

BOERE, AA.NDAO! - Ultverkoping 
van voorraoad nuwe klere en skoene, 
asook tweedehandse mllitere klere, elke 
Saterdagoggend by NI CK NEETHLING, 
Lady Greystraat, PAABL. Foon 12~3. 

12/5/TK 

VOERTE KOOP 

VOER TE KOOP. - Groen gesnyde, 
ongedorste, geba<S.lde tef. £~ per ton 
v.o.s. Tweeltng. Mlnimum-bestelling 3 
ton. K.M.B. - L. P. J, Taljaar d, 
Fonteinrand, Tweeling, O.V.S. 

2117/4B. 

SOUT TE KOOP 

BOEK u bestelllngs vir vroel! 
attewerlng sodra sout verkrygbaar Is: 
Al, H; No. 1, £3/15/-; No. 2, £3/10/·, 
per ton; 100 pond !yn bottersout 6/·, 
vrygelaa.l Soutwerke. Beste!: Komdte. 
mev. 1\IARTI£ VENTER, P/sak No. 
X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

515
/TJ{ 

TE KOOP AANGEBIED 

Al\l F.RlCAN BRONZE BARV BEEF
KALKOENE - 13 mannetjie$, 8-9 
maande, teen £1 lOs. stuk. Twee vol· 
groetde mannetjies teen £3 3s. stuk. 
Algar vir broeldoelelndes. Pragtlg uit
gegroel. Tevredenheld gewaarborg. -
1\le\'. A. H. Jordaan, Dosaka, Visrivler
stasle. 21/7/2B. 

Mynwerkers 
Maak Vrede 
Die Algemene Raad van die 

Mynwerkersbond het die gewy
sigde konstitusie, soos voorge
stel deur die Departement van 
Arbeid en verteenwoordigers 
van die Verenigde Mynwerkers
komitee en verteenwoordigers 
van die Mynwerkersbond, ver
lede week lSoedgekeur. 

Hierdie feit beteken dat daar 
nou blykbaar eindelik rus ge
kom het in die geledere van die 
mynwerkers wat a! baie jare 
lank haaks was. 

Britse 
Vliegtuie 

Onprakties 
Die hoop wat Brittanje geves

t.ig het op die Tudor II-vlieg
tuie om sy prestige in die lug 
te handhaaf, het skipbreuk ge
ly, volgens 'n amptelike verslag 
oor die vlieg!uigsoort wat in 
Brittanje vrygestel is. Toetse 
het getoon dat hoewel kleiner 
as die gewilde Amerikaanse ti
pes, dit 'n te lang afstand nodig 
hct om op te styg en dus nie op 
die lugroetes van die Ryk ge
bruik kan word nie omdat baie 
van die vliegvelde daarvoor te 
klein is. 

Studente 
Gedwing 
Myne Te 

Word 
Om In 

Vt'erk 
Die Kommuniste in Praag 

het onlangs studente uitgenooi 
om minstens een maand gedu
rendc die somervakansie in die 
steenkoolmyne te werk. Slegs 
30 uit die 3,000 studente in 
Praag het hulle vrywillig hier
voor aangemeld. Die Kommu
niste het daarop opdrag gegee 
dat dit vir elke student in 
Tsjeggo-Slowakye verpligtend 
moet wces om een maand elke 
jaar in die steenkoolmyne te 
werk. 

Pretoria-Mark. 

VERENIGDE P ARTY 

Tot datum het die Verenigde 
Party nog min tekens getoon 
dat hy oorslaan na 'n meer 
nasionalistiese benadering van 
landsprobleme, en dis ook moei
lik om te sien hoe hy dit kan 
doen met leiers wat 'n imperi
ale uitkyk het. Daarom meen 
ek dat met vertroue voorspel 
kan word dat die party waar
skynlik nie weer in sy huidige 
vorm aan bcwind sal kom nie 
tensy die huidige regering toon 
dat hulle nie in staat is om goed 
te regeer nie. Dit is altyd 
m oontlik dat 'n baie ernstige 
ek onomiese terugslag die Ver
enigde Party aan be wind mag 
bring. Die bevolkingsgroei is 
egter sneller onder die meer 
nasionaalgesinde deel van die 
gemeenskap. 

ENG E LAND 

'n Ander faktor wat 'n 
Nasionalistiese standpunt wat 
ons politiek betref, bevorder, is 
die swakheid van Engeland. Hy 
het reeds dele van sy ryk ver
loor soos b.v. Birma. H y is 
eko,nomies swak en selfs 'n klein 
Suid-Amerikaanse republiek soos 
Chile het hom trotseer. Die 
waarde van die Britse konnek
sie le n ie langer in die militere 
besk erming wat ons van E nge
land geniet nie. Dit le sells n ie 
eens in Engeland se ekonomiese 
krag nie, want daar is hy baie 
la m geslaan. Waar die B ritse 
k onneksie in uoeer tye vir baie 
Afrikaners as onmisbaar vir die 
land se voorspoed voorgek om 
bet, moet die gedagte toe
nem end posvat dat dit nou slegs 
'n internasionale bondgenoot
skap is wat soos enige ander 
bondgenootskap verbreek kan 
word na gelang van omstandig
hed e. 

PRIN~~~N~~ER Het Jaar lank 
Van der Waltstraat 268 G•ft• Sl e 

Posbus 861 - Foon 2-2208 I •ge ang 
PRETORIA 

(1\l ede-eleoaar en Beetuurder: 
J . P . BOTHl\IA) 

• 
Ga.ransie van £2,500 by die 

Staat 

• 
Probeer ons vir beter 

diens ! 
SKRYF OM GRATIS 

* ETIKETTE 
* MARKVERSLAE 

ENS. 

P UBLIEK E 

VOLSTRUISE 

Geeet 
Drie mans wat op Willis

Eiland, 300 myl Wes van 
Queensland, by die weerkundige 
stasie gestasioneer was, het 
twaalf maande lank waterslange 
geeet sonder dat hulle dit ge
weet h~t, berig Sapa. Hullc 
was altyd onder die indruk dat 
dit . palings was. 

Hulle het eers hul fout uitge
vind nadat hulle weer terug in 
die beskawing was toe hulle 
ook verneem het dat die byt 
van 'n waterslang dodelik is. 
Hulle verklaar dat die water
slange lekker gesmaak het. 

V E I L ING 

VOLSTRUISE 
TE 

VOELGESANG, DE RUST, K.P. 
OP 

VRYDAG, 20 AUGUSTUS 1948 
OM 10-UUR VM. 

Daartoe gelas deur mnre. P. P. BCHOEMAN en BEN 
LEROUX, bekende VoZstruistelers, sal die ondergetekende 
per Publieke Vei.ling verkoop: 

110 VOLSTRUISE geteel uit die beste bloed in die 
Oudtshoorn-distrik Vere sal beskikbaar wees vir 
inspeksie by die plek van Veiling vanaf 16 
Augustus. Al die Voels is geskik om afgekamp 
te word. 

Maak gebruik van hierdie geleentheid en rig navrae 
aan die ondergetekende. 
B us en Foon 8, 
D E RUST. 

D . M. ACKERMANN, 
A/slaer. 

28/7/1 

BO£REJEUG: 

Verjaardagseel
Wedstryd 

Verskei~ ontwerpe is van le
de ontvang as inskrywing vir 
die Verjaardagseel-kompetisie, 
skryf die Stafhoof van die Boe
rejeug. Ongelukkig was geen 
een van die ontwerpe gcskik 
om gebruik te word sonder dat 
daar wysigings aangebring moes 
word nie. 

Die beoordelaars het besluit 
dat daar om hierdie rede slegs 
'n tweedc prys toegeken sal 
word en wei Yir die ontwerp 
wat naasteby die geskikstc vir 
gebruik was. Die gelukkige in
skrywing is ontvang van jeug
veldkornet Pans Taljaard van 
Goodwood, Kaapstad. 

Die ontwerp, soos finaal 
saamgestel en goedgekeur, ver
skyn elders in hierdie uitgawe. 

Ons hartlike dank aan aile 
mededingers. 

ANTWOORDE OP ,WIE 

KAN Si:?" 

1. Paul Hendrik Roux. 
2. Schalk Burger. 
3. (a) Herbert Baker; (b) 

Gerhard Moerdyk. 
4. Groot Engelse skeepskanon. 
5. Generaals Ben Vil~oen en 

Christiaan Muller. 
6. Gebore te Wellington op 12 

Jariuarie 1865 en begrawe by sy 
vader, moeder, en eggenote in 
die ou kerkhof van Pretoria. 

7. Joernalis. 
8. Landmeter. 
9. Generaal Hertzog, nl. 1924-

1939. 
10. Wellington. 

AANDAG! 

Boerejeug 
Stort 

Kopbelasting 
Die Boerejeugeenheid onder 

bevel van jeugveldkt. A. J. Bur
ger van Kareeboskolk, Brand
vlei, het reeds hul .,kopbclas
ting", die heffing wat hulle 
moet betaal vir 8 Augustus, ge
stort. Die betrokke eenheid 
bestaan uit 14 lede. 

VOLKS
BEW EGING 

,Een groot doe! van ons 
Volksbeweging is om die lede 
van ons nasie werklik innerlik 
een te maak in hul strewe daar
na om die Afrikaner in aile 
opsigtc vry te .maak. Daarom 
moet elke lid deur sekere alge
mene beginscls of lewenswet
te van ons nasie gedissiplineer 
word, gelei word sodat hy die 
mede-veran twoordelikheid kan 
bcocfen, sodat hy saam met sy 
mede-volksgenote in een koers 
kan beweeg na die vryheil:lsbe
stemming van sy eie nasie. 
Daarom wil die volk'sbcweging 
die hele nasie dissiplincer, hy 
wil aile Jede opsetlik lei en 
vorm en opvoed om saam te 
staan, m.a.w. die volksbeweging 
is 'n vormende en opvoedende 
beweging." <Prof. H. M. van 
der Westhuysen). 

AANDAG! 
Ons het so pas 'n besending Duitse 

HOHNER-MONDFLUIT JIES 
ontvang 

Bestel dadelik om teleurstelling te voorkom 
4~ dm. ECHO-krombalk ... ... ... ... ... 8/6 
5 dm. ECHO-krombalk ... ... . .. . .. . .. 9/6 
6 dm. ECHO-krombalk .. . .. . .. . .. . .. . 11/6 
H dm. UNSERE LIEBLINGE ... ... ... ... 8j6 
5 dm. UNSERE LIEBLINGE ... ... ... ... 9/6 
6 dm. UNSERE LIEBLINGE . .. ... .. . . .. 11/6 
4.~ dm. ECHO HARP (dubbclkant) . .. . .. ... 13/6 
5~ dm. CILOETTA ... ... ... ... ... ... ... 7/6 
4~ dm. ALPHEN ECHO ... ... ... ... ... 5/-
3 dm. PICCOLO ... ... ... ... ... ... ... ... 5/-

, (Posgeld 6d. op elk) 

BELLVILLE-DIENSTE 
<POSBESTELLINGSAFDELING) 

POSBUS 59 - - - BELLVILLE 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIEF m ER IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) Bpk., 
P osbus 1411, 

KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 

tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby 
ingesluit vind· u die bedrag van .............................. .. .. .. 

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

NAAM : 
(Naam en Adres In Blokletters) 

POSADRES: 

Handtekening. 

lntekengeld: 12/6 per jaar of 6/6 per halfjaar. 
Voeg asseblie/ Kommissie by plattelandse tjeks. 

HELP U BLAD DEUR SY ADVERTEERDERS 
TE ONDERSTEUN EN ,DIE O.B." SE NAAM BY 

HULLE TE NOEM. 

.. 
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Dis al byna 'n jaar sedert ons I gocd help verkoop, maar 'n an-
8 Augustus gevier bet, en alles ' der plan, wat ons reeds verle-

1 is alweer in rep en roer vir die de jaar aan die hand gedoen 
groot dag, wat vanjaar ekstra het, en uitstekend gewerk het, 
groot gaan wees. is om 'n paar met bossies te 

Op hierdlc stadium begin stuur om aile kopergeld uit die 
mens aan die systalletjies te beursies tt> kollekteer. Hulle 
dink: dis skyfskiet, pyltjics- sal ook gedurig besig bly en 
gooi, skuifplank, pennies uit die een oom keer op keer lastig 
water baa!, proppe met 'n tou val want by die tafels word 
en speld uit die water vis, gc- mos weer kopergeld uitgckcer! 
heuetoetse, advertensies, ens. 'n Posknntoor waar ,.tele
Daar is so 'n gr00t verskeiden- gramme" aan enigeen in die 
held om uit te kies en alma! saal gestuur kan word, is altyd 
maar altyd weer so gewild. Om groot pret - u sal ook vind 
vir 'n paar ywerlge Boerekleln- dat dit mecr ondersteuning kry 
goed werk te kry gaan nie al- wanneer die ontvanger vir die 
tyd so maklik nie. telegram betaal i.p.v. die at-

Augustusmaand 
• Erasmus en 

Smit 
Susanna 

Augustusmaand staan voor die deur! Dan herdenk 
ons die lOde verjaardag van ons Volksbeweging en gaan 
ons nie feesvier nie! Ons boor van groot funksies wat 
deur kommanclo's gereCI word en vanselfsprekencl is dit dat 
clie Boerejeug in al hierdie reelings 'n belangrike plek gaan 
he om vol te staan. Graag wens ons aan almal baie sukses 
toe met hul ondernemings, van die kleinste tot die groots te 
vcrantwoordelikheid. 

Maar Augustus is ook die Kaapse Kerk het hom nie ge
gcboortemaand van eerwaarde orden nie, en dit was dan ook 
Erasmus Smit en sy eggenotc die rede waarom sommige 
Susanna Smit. Miskien weet Trekkers hom nooit as hul 
sommige van julie reeds dat lcraar erken het nie en liewer 
Erasmus Smit die Voortrekkers deur die huwclikskommisaris, 
by hul uittog uit die Kolonie Gert Maritz, in die eg verbind 
vcrgescl het en vir 'n lang tyd Is. 
die enigste leraar onder hulle 
was, maar die naam van Su-
sanna Smit bet julie seker nog 
nie gchoor nie. Tog bet sy 
steeds opgetree as leidster en 
mondstuk van die Trekker
vroue, en terwyl sy die woord 
gedocn hct vir 'n dcputasie van 
sowat 400 ontevrede vroue wat 
by advokaat Cloete gaan protes
teer het oor die anneksasie van 
Natal, hct sy deur haar welspre
kende vasberadenheid en wils
krag 'n blywende inspirasie vir 
haar volk geword. 

,KAALVOET EN 

BLOOTSHOOF" 

Van haar !ewe weet ons nie 
veel nie. Op 28 Augustus 1798 
(150 jaar gelede) is sy gebore, 
en as sustcr van Gert Maritz, 
het sy en haar eggenoot sy 
trek vergcscl toe dit in Sep
tember 1836 uit Graaff-Reinet 
vertrek bet op die soektog na 
'n nuwe vaderland. 

Anders as wat die geval is 
met helde soos Piet Reticf, 
Paul Kruger, e.a., onthou ons 
Susanna Smit nie omrede 'n 
lewe wat vol grootse dade was 
nie, maar net soos 'n Dirkie 
Uys was dit 'n enkele dapper 
daad wat haar tot in lengte 
van dae 'n bcsieling gemaak het 
vir die Afrikaanse vrou en die 
hcle Boerevolk. 

Cloete het reeds ongeduldig 
geword en wou nie verder !uls
ter nie, toe sy die standpunt 
van haar volk so raak uitgc
druk het: 

,Ons bet gocd en bloed gegee 
om onder die gebate Britse 
'lag uit te kom, en al moet ons 
ook knalvoet en blootshoof oor 
Drnkt>nsberg loop, sal ons on
dt>r die vlag nie berus nie.'' 

SENDELI~G 

Erasmus Smit is gcbore op 2 
Augustus 1778 en het opgegroei 
in 'n Amsterdamse weeshuis 
aangesicn hy sy mocdcr op een
jarlgc leeftyd verloor hct en sy 
vader 'n skeepsstuurman was. 
Later ontvang hy 'n opleiding 
as sendcling en kom na Suid
Afrika om hier onder die kleur
linge te kom werk. 

Op vcrskillende plckke het by 
gcwerk onder Kaffcrs, Boes
mans, en Hottentottc, maar die 

Het Geslaag 
In Nood hul p 
Met die doel om Boerejeug 

offisiere op te lei het die offi
siere van Generaalskappe Al en 
A2 Skicreiland aan die begin 
van die jaar besluit dat ofti
sicre die klasse van die S.A. 
Noodhulp Liga moet bywoon 
ten einde hulself te bekwaam 
in noodhulp wat so 'n dringen
de noodsaaklikheid in die Boe
rejeug is. 

Die klasse is gereeld byge
woon en dit is ons nou aange
naam om te berig dat die vol
gende offisiere in die eerste 
eksamen geslaag het: 

Kmdt. C. W. lc Roux. 
Vcldkornette Louisa Botes. 
Veldkornet J. A. Marais. 
Asst. Veldkornet Thorn. 

Ons wens hierdie offisiere 
van harte geluk en vertrou dat 
'l.l ons Boerejeug offisiere hul 
voorbeeld sal volg.' Hiermee 
ook ons dank aan die Suid
Afrikaanse Noodhulp Liga. 

A 

Wlf KAN Sf? 
1. \Vatter predikant is tydens 

die 2e Vryheidsoorlog ook aan
gestel as generaal? 

2. Wie is aangestel as waar
nemende president na President 
Kruger se vertrek na Holland 
gedurende die 2e Vrybeidsoor
log? 

3. \Vie is die argitek van: 
<a> Die Uniegeboue; (b) Liber
tas, woning van die Ecrste 
Minister in Pretoria? 

4. Wat of wie was die ,.Lady 
Roberts"? 

5. Deur wie is die ,Lady 
Roberts" gebult? 

6. Waar is Jan Colliers gebore 
en waar is hy bcgrawe? 

7. Wat was die beroep van 
sy vader? 

8. Voordat hy staatsbibliote
karis geword en na 1902 ander 
betrckkings in die staatsdiens 
beklee het, het hy in Holland 
vir lets heel anders studeer, wat 
was dit? 

9. \Vatter Eerstc Minister van 
di<' Unie het die langste dicns
tyd gehad? 

10. Waar is hy gebore? 

Op 27 Julie 1863 is Susanna 
Smit oorlede te Pietermaritz
burg en agt dae later ook baar 
man, maar bul name sal altyd 
genoem word waar die Suid
Afrikaanse geskiedenls verkon
dig word, hy as die Voortrek
ker-leraar, en sy as die Voor
trekkervrou wat ,.op een mo
ment na vore getree en 'n 
woord gespreek bet wat in die 
komende jare 'n refrein sou 
word van 'n vryheldslied wat 
bestemd is om langs die eeue 
af te klink." <Suid-Afrikaanse 
Heldegalery). 

Gedagtig aan haar gevleuelde 
woorde en die vrybeidsideaal 
wat hul ver tolk, grum ons van
jaar weer 8 Augustus tegemoet ! 

Klein dogtertjles hou altyd sender! 
daarvan om knoopsgatruiker- Duur artikels, soos borduur
tjles of pakkies lekkergoed te wcrk of groot gebreide artikels, 
verkoop, maar u kan hul ge- kan u gerus laat uitraai, bv. 
rus ook inspan om ander ar- met boontjies In 'n fles, gewig 
tikels wat op die tafel is te van lets, ens. Dis egter ver
help verkoop, vera! klein goed- standig om meer te konsentreer 
jics soos borsspeldjies. op lekkers, gt>bak, en ander 

Wat die klein seuntjies be- t>t>tware as op handwerk, want 
tre!, bulle kan natuurlik net so dit gee minder werk en werp 

tog goeic resultate af. Vleis, 
konfyt, boerbrood, beskuit, 

DIE NUT VAN 
MILITARISM E 

lcoek, ens. sal u nooit mee op
gcskeep hoef te sit nie! 

Miskien is u ook van dieself
de mening maar wil graag van
jaar lets besondcrs bak. Waar
om dan nie 'n piesang- of da
delbroodjie pro beer nie? Dis 
bale maklik en sal beslis 'n 

(Deur Boeresewt, F. H offman, Potchef st room ) groot aanvraag uitlok. 

Menigecn het homself sekcr 
al afgevra, nadat by 'n a!de
ling soldate sien dril het, waar
om bulle vandag maande span
deer aan dril-oefening. In die 
ou dae, in ons voorvaders sc 
tyd, is die Boere maar net ge
kommandeer en so moes bulle 
veg. Die rede waarom die op
leidingstydperk van 'n soldaat 
vandag twee jaar is, en nog 
mcer, is omdat met verloop van 
tyd gevind is dat militarlsmc, 
in die strengste sin van die 
woord, 'n soldaat leer om alles 
kalm, metodies en beredeneerd 
aan te durf: Hy moet sy doel 
vooruitsien en dan met die 
kalmte van twee of drie jaar 
se opleiding, die taak aanvaar 
en deurdruk. 

Vera! in die Boerejeug, waar 
alles streng militaristies ver
loop, word daardie sin van roe
pingsbewustheid en koersvaste 
hooding ontwikkel. Daarom het 
dit een van ons metodes ge
word. 

\Vat besonder moo! is, is dat 
'n invalsparade op Voortrekker
hoogtc, die slagaar van ons mi
litarismc, geopen word met ge
bed. In ons Boerejeug word 
dit ook gedoen en indirek kry 
ons dan 'n idee van die Afri
kaans-Christelike lewcnsbeskou
ing: ons leer om die ,Eben
haezers", deur ons godvresende 
voorvaders daargestel, te hand
haaf en uit te bou. 

GESAG 

Die grootste doel van milita
risme is waarskynlik om aan 
die manskap te leer dat hy on
der gesag staan en dat hy hom 
aan di~ gcsag moet onderwerp. 
In aile opsigte moet hy hom 
lojaal gedra teenoor sy meer
dere - daarom ontvang die 
soldaat ook lesings oor saluut 
en eerbewys. Daardeur word 
hy geleer om die minste te 
wees. 

Dit betekcn egter nie dat hy 
'n minderwaardigheidskompleks 
sal ontwikkel nie. Inteendeel, 
hy moet sovccl vertroue in hom
self he dat hy sal strewe om 
self die posisie van sy meerde
res te bereik deur hom nou ge
wi!Iiglik aan die gesag te onder
werp. I n die Boerejeug moet 
ons ook leer om die minste te 
weel\ en onder hoer gesag te 

staan, en daartoe dra die 
strenge dissipline grootliks by. 

Met verloop van tyd, miskien 
eers na sy tweede of derdc jaar, 
kry die manskap verhoging. 
Miskien word hy eers onder
korporaal, dan korporaal en 
dan sersant. Nou hang dit van 
die beste man af of by verder 
gaan klim: Is hy 'n persoon wat 
'n aangebore Ieier is, word hy 
kaptcln, en word dan vcrder 
verhoog. In die Bocrejeug 
word daar vera! klem gele op 
die uitstoot van leiers - manne 
en vroue wat eendag nuttige 
burgers en burgeresse van ons 
land gaan word. 

ONTSPANllo"'NG 

Dan, ten laaste, in die staan
de mag word daar veel aandag 

PIESAL"GBROOD : 

Benodigdhede: 

3 ryp pi~sangs 
K. suiker • 

2 Eiers 
6 K. gekapte neute 
2 K. Standaard mcel 
1 
1 
2 

t. sout 
t. koeksoda 
t. bakpoeier. 

lletode: 

1. Maak piesangs fyn met 'n 
vurk. 

2. Klop ciers lig, voeg suiker 
by, en meng met piesangs. 

3. Sif die meel, soda, bak
poeier, en sout hierby (goo! die 
semels wat agterbly In die sif 
ook by die mengsel). 

geskenk aan die ontspanning 4. Voeg ncute by en bak vir 
van sy lede. Enorme uitgawes sowat een uur in 'n matige oond 
word aangegaan om aan die (350 grade F>. Die neute kan 
soldaat die ontspanningsoord te egtcr ewe goed uitgelaat word 
gee waarvoor hy Ius voel. Bi- I indien u verkies. As u wei neu
blioteke word goed toegerus te gebruik, onthou dat grond
waar hy 'n ryk woordeskat en boontjies goedkoop en hcerlik 
algemene kennis kan opdoen; is. 
tonnisbane word aangele om die 
llefhebbers van tennis aan te DADEL-NEUTEBROODJIE: 
moedig, en laat kompiteer met 
ander liga's. So ook spec! hul- Benodigdhede: 
le voetbal, krieket, ens. om aan 
hul voldoendc afleiding te ver
skaf. 

Boonop studeer elke soldaat 
in een of ander kursus. Die 
een miskien vir 'n artilleris, die 
andcr as voetganger, loods, ens., 
en dan, na afloop van die kur
sus, sluit hy aan by 'n eenheid 
van die land. So stuur die Boe
rejeug daarop af om elke lid af
sonderlik te laat ontwikkel in 
die rigtlng waarin hy belang
stel. Daarom reel die Boere
jeug laers, uitstapples in die 
veld, samesprekings oor volks
politieke sake, natuurkennis, 
volksgeskiedenis, en so meer, 
alles nog onder strenge dissipli
nere maatreels. Elke Boere
seun en -dogter leer dat hy sy 
land moet dien, dat hy gewillig 
moet wees om, indien nodig, sy 
lewe te gee vir sy volk, hetsy op 
die slagveld of in die laborato
rium. 

Uiteindclik raak 'n mens dus 
tot die slotsom dat milltarisme 
in die Boerejeug meewerk om 
ons ideale te bereik, nl. diens 
aan God, Volk, en Vaderland. 

1 K. fyngesnyde dadels 
~ K. suiker 

K. botter 
' K. kookwater 
1 goedgeklopte eier 
2 K. standaard meel 

t. sout 
1 t. koeksoda 
2 t. bakpoeier 

K. gekapte neute. 

l\letode: 

1. Smelt botter in die kook
water. 

2. Voeg suiker en dadels 
daarby, meng en laat afkoel. 

3. Sif die droo bestanddele 
by die eier en voeg di~ dan by 
die dade! en suikcr-mengscl. 
Wat die neute betrcf, geld die
selfdc as wat by die piesang
broodjie gese is. lndien u dit 
gebruik, word dit heel laaste 
bygevoeg. 

4. Bak in matigc oond (350 
grade F) vir sowat 1 uur - laat 
dit maar stadig bak. 

'n Eetlepel wyn of brande
wyn by die mengsel smaak ook 
bale lekker. 
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CHURCHILL. SAL DALK EIE 
BROUWERK MOET OPRUI.M 

Die m oontlik h eid dat Churchill m e t sy Konserwa tiewe P arty h inne

ASTRANTE TOON 
VAN B.B.C. OOR 
S.A. NUUSDIENS 

k ort in die po~;i~;ie gest el k an word om self die politiek e gemors op te Die uitdagende bonding van die B.B.C. oor die vertoe 
r u im wat hy teen d ie e inde van die oorlog ve r oorsaak h e t ·d eur sy kame- wat tot hom gerig is oor 'n party-polit ieke seepkistoespraak 
r aad-spel met ,Premier Stalin", word van versk e iE' kant d e ur politiek e 

van veldm. Smuts wat na Suid-Afrika uitgesaai is en ber
waarnem ers in EngE'land in die vooruitsig gest el. Sommige m een dat dit · 
m oontlik is d at die K on serwatiewe Party reeds so vr oeg a s aanstaande uitgesaai is oor die senders van die Suid-Afrikaanse Uitsaai
m aand in ·d ie kussings k an wees . korporasie, soos blyk uit die aankondiging in Lomlen dat 

die B.B.C. sal voortgaan om sulke ,objektiewe en onpar
tydige nuus" te verskaf, gee die regering 'n sterker saak 
om 'n einde te maak aan hierdie diens ·wat die Smuts
regering ingestel bet. 

Die betroubare blad Review nidus die blad, is ' n duidelike 
of World Affairs berig in hier- wegbreking van die Sosialis tiese 

NET DRIE JAAR 

die verband dat die syfers van Party na polit ieke ongeloof. 'n Die Sosialistiese (of Arbei
tussenverkiesings aandui dat Groot aantal Britte verlang ders-) Party hct drie jaar gelede 
indlcn daar vandag 'n algemene 1 stcrk Ieiding vera! ten opsigte aan bcwind gckom. Dat hy die 
vcrkicsing in Brittanje sou van die aanwending van nuwe ver trouc van die volk nie v ir 
plaasvind, die Konserwatiewe mctodcs ter versterking van die die vollc tcrmyn van sy bewind 
P arty 'n geringe meerderhcid Britse ekonomiese posisie, dog kon handhaaf nle, is n ie die 
sou bchaal, hoewel die meerder· 1 nic ecn van die politieke par tye noodwcndige gcvolgc van die 
h tid kiesers n ie juis veel ver- het lets van die aard in sy oorlogsnaslecp nie. Die parle
troue in een Yan die polit icke program nie. Die meerdcrheid mcnt~re geskledenis van Enge
par tye het nit. Die eintlike kiescrs sal egter vir die Kon- land het getoon dat die gemid
bcwtging in die kiesersk orps, serwatiewc Party stem op grond dclde leeftyd van 'n party se 

A.P. TAK 
TE GEORGE 

'n Sterk tak van die Afrika
ne rparty is op 20 Julie te George 
gestig en daar word reeds fluks 
georganiseer. Tot voorsitter en 
onder-voorsitte r van die tak is 
mnre. ~~- J. H arris en J . A. Hur
ter ond<:'rs keidclik gekics. Mnr. 
L. V. Meye r is gekies tot sek
retaris terwyl mnrc. A. F. 
Meyer en H. D. Metelerkamp as 
addisionele !cdc gekics is. <Mce
gedeel). 

van die grotcr ervaring wat bewind in Brittanjc minder is 
laasgenoemdc op politieke gebied as die tydperk waarvoor hy ge-
het. kies word. In die ja re tussen 

leeftyd van 'n regermg slegs 
CIIUR CIDLL SE HOOP 

1

1864 en 19M was die g~middelde 

Die korrespondcnt van die vier jaar. Dat nie veel opbou
Sundny Times bcrig ook dat die ends in so •n k or t tydjie aan -
2,000,000 ,.vlottende stemme" gepak kan word n le, Is vnnself
vandag teen die regcringsparty sprekend. 
gedraai het, en dat die gerug 
reeds die ronde doen as sou 
Churchill in die privaat ges~ het 
dat hy verwag om gedurende 
Augustus aan bewind tc kom. 

,.Die prestige van elke rege
ring ne ig om t e daal namate die • 
duur van sy bewind, maar • 
gebeurtenisse in die afgelope 
weke bet die afname van die 
Sosialistiese prestige laat vcr
snel," aldus die korrespondcnt. 

Rooi Propaganda 
Tans Gerig Op 
Kraalnaturelle :t 

Die B.B.C.-nuusdiens het 'h 
tyd gelede 'n toespraak van 
veldm. Smuts ultgesaai waarin 
hy skewe en gocdkoop aanty
gings in verband met die ver
kiesing gemaak het. 

Die Suid-Afrikaanse radio
rand bet die B.B.C. vcrsoek om 
nie weer toesprake van hierdie 
aard na Suid-Afrika uit te saai 
nie. Hierop bet die B.B.C. on
der meer geantwoord: 

,,Nuus wat deur die B.B.C. 
uitgesaai word, is gehtel en 

MEV. STEYN 
NANEDERLAND 

Die groot verbindingskanaal is 
die pad tussen Johannesburg en 
Durban en die netwerk sprei 
ult vanaf Johannesburg tot in 
die kralc. 

Kommandant-generaal, dr. 
Hans van Rensburg, 'n 
krans namens die Ossewa
brandwag op die onthulde 

d d 1\lev. (p res.) M. T . Steyn sal 
monument gele. Ron er e ; : die Unie in Nederland ver
Afrikaners oor die lengte • • V A...'ll DIE WERF AF 
en breedte van Transvaal , ' teenwoordlg wanneer die Neder-

' landse koningin Wilhelmina op 
het die fees bygewoon en. : ; Sl Augustus haar IIOe diensaan
die s tigting van 'n blanke • • vaarding v ier . Mev. Steyn is 
\ 'OOrpos in die woeste : : deur die r lgering gevra om spe-

al objektief en onpartydig, 
en as hierdie nuus bots ml't 
die politick , ·an !\ommiges, 
dan is dit ongelukkig. 

, Ons sal voortgaan om te 
gee wat ons beskou us 'n gc
balanseerde en objektiewe uit
sending van die nuus, mnak 
nie saak waaroor <lit gaan 
nie.'' 

DIE 0.8. NA 
NEDERLAND 

V oortnan sal daar weekliks 
nog twee eksemplare ,·an die 
0 .8 . na ~f'derland gestuur 
word om d ie standpunt Yan 
die Ossewabra ndwag daar be
kend te stel. 1\fej. E. 1\1. 
Roux, Di Ria lto, Suider Paarl, 
het ook £1 5s. vir hierdie 
doc! gestuur. Sy skryf o.a.: 
,Net soos mev. Crawford wil 
ek on<lerneem om vir 'n jaar 
verantwoordelik te wees vir 
die lntekengeld op twee ek
semplare van Die O.B.'' 

Man 
Nuwe 

Kry 
Gesig 

'n Amerikaanse sakcman wie 
se gesig In 'n vlicgtuigongcluk 
onherkenbaar vcrmink was, het 
onlangs met 'n .,splintcrnuwe" 
gesig na Bombaai tcruggckccr. 
Hy is eers In Switscrland be
handel en later na Brittanje ge
neem. Dit bet 21 groot opera
sics geneem voordat sy .,nuwe" 
gesig voltooi was. 

Die bedrywigbede van Kom
munistiese propagandiste is nic 
net beperk tot die naturelle in 
die stede en dorpe nie, maar ook 
in die reserwes en naturellegc
biede soos die Transkei, Pondo
Jand, Swasieland, Basoetoland 
en Soeloeland, word hierdie 
propaganda versprci, volgens 
mcdedeling van verantwoorde
like pcrsonc wat die gebiedc 
onlangs besoek het met die oog 
op die verkiesing van senatore 
vir die naturelle. 

Die Kommuniste beskou dit ' 
makliker om rekrute te werf in : 
die krale as in die kompongs 
nan die Rand. Nadnt die nuwe
linge hi~r gewerf en goed inge
!llou t is, gaan hulle na. die Rand 
waar hulle dan hul deskundige 
deel doen. 

Noorde herdenk. : : siaal vir hierdie gebeurtenis na • 
.,. · Nederland te reis om die ge- Hulle teat in ons blall 

adverteer, het die 
eerste aanspraak op 
ons geld! 

Kol. H . 0. Sayer, wat ka nd i
daat is ,~ir Transvaal en d ie 
Oranje-Vrystant, en onlangs van 
d ie naturellegebiede terugge
ketr het, Yerklaar dat in krale 
waar <lanr drie jaar gelede nog 
r us geheers het, groepies natu
rl'lle vnndag bymekaar kom om 
dit jongste Kommunistiese pro
paganda in pamlletvorm te be
spretk. Nog die polisie, nog hul 
werlcgewers is by magte om dit 
te vt>rhoed. 

KOMMUNIS 
WIL NA DIE. 

SE.NAAT 
Een van <l ie aspirant

kandidate vir die verkie
sing van di~ na.turellcver
teenwoordigcrs in die se
naat, is <lie Kommunis 
Sam Kahn. lly is cen van 
die vooraanstaamle lede 
van die Kommunistiese 
Par ty en is veral aktitf 
in Kuupsta<l. Hy hl't 
reeds ven;ktil' ni~·blanke 
verguderings toegesprt>f'k 
ter bevorder ing ,·an ~>Y 

kandidatuur. 

f.lU.:.+_+_+_+_+_+.+.+.+.+lt.+.+.+~+-+.+~+_+,• skrewe adres nan die koningin 

hullc niks s~ wat hulle in bot- te oorhandig. Sy sal per vlieg
sing met die wet kan bring nie, tuig na. N ederla nd gaan. 1\lev. 

Die getulenis van kol. Sayer hoewel hulle daarin slaag om Steyn verkeer nog in redelike 
word bcvestlg deur vee-inspck- groot bitterheid te saai. Hier- . gesondheid. 
teurs, malaria-inspekteurs, en die ontevredenheid is dan die 
dipinspektcurs wat tussen die teelaarde vir hul lecrstellings. 
naturelle bewecg. Holle het op Daar kan aangeneem word 
sommige van die pamflette wat dat die nasionale regcring beslis 
versprei is, beslag gele en dtt iets sal doen om die Kommu
aan die polisic oorhandig. Die nistiese ondergrawlng stop te 
het bulle meegedeel dat bulle . k d . , sit. Minister C. R. Swart het 
·~iks daara_nn an . oen ~·e. reeds te kenne gegee dat hy sal 
Dte rede h tervoor t!l te vmde , . . . 
in die feit dat d it Kommuniste poog .om s~os 10 BrtttanJe c.n 

dat h II b. d ' k Amenka dte Kommunistc mt 
sorg u t mne te per e . 1 D't 1 

I d. t bl D b · hull dte sleute poste te weer. 1 a -,·an te we y. aar y ts e . 
k , k d I' t ' k ty leen sal egter me genocg wces oo n e r en e po 1 te e par . d · 11 · 1 

' · 1 ktu d d ' · me om a t dtt hu e me sa vcr-
wte s.e e . ur on ~r te vor~ge hoed om met hul propaganda 
regermg m r egermgsboekwm- t t . 
kels verkoop is, terwyl 'n bla.d voor e gaan me. 
soos Die O.B. danr verbied is. LYWIGE KONSULAAT 

Kol. Sayer verklaar dat hy self 
die pamflette gesien het wat in 
eenvoudige taal geskryf is, en 
jong naturelle het hom vertel 
van 'n .,wonderlike toekoms" 
wat daar vir hulle wag. 

O~'lJERGROl\'1)8 

Dit is duidelik dat die Kom

Die regering hct, volgenst 'n 
berig uit P retoria, nog nie aan
dag geskenk aan die moontlik
heid om die Russiese regcring 
te vcrsoek om sy lywige konsu
laat in die Unie terug te roep 
nie. Die Unie het self geen di
plomatieke verteenwoordigers In 
Rusland nie. 

OORLOGS INLIGTING 
ONTSTEL OPPOSISIE 

Heelwat opskudding in die Engelse pers is die afgelope 
week veroorsaak na aanleiding "an die ontslag '\"an die 
direkteur van die milite re inligtingsdiens, lt.-kol. C. Powell. 
Hy bet 24 uur tyd gekry om hom by die ontslagdepot aan 
te meld, en intussen is twee speurders na sy kantoor gestuur 
om die uiters vertroulike dokumente te bewaak, volgens 
verklaring Yan die Minister van Justisie. 

Volgens die E ngelse pers, gaan 
deel van die lnligting oor d ie 
b innelandse toestande tydens 
die oorlog, en vrees is van bul 
kant uitgespreek da.t die stnppe 
miskien k an dui op die beloofde 
,,afrekening" teenoor geheimc 
nuusdra.ers. 

muniste grootliks ondergronds In Amcrika is bevind dat die Dit is egter hoogs twyfelag
werk en dat nog nie vee! gedoen personeel van diplomatieke ver- tig of die veronderstelling juis 
word om bulle in hul var.rt te teenwoordigcrs van die Sowjct is, aangesien die eintlike 
stu it nie. Waar bulle open bare 

1 

in daardie land elkeen aan die bcswaar van nasionale kant was 

I vergaderings bou, woon die poli- hoof van 'n spioenasiering teen die nuusdraery in verband 
I!;;=:;=:;=:;=:;=:;=:;;;;;;;;;;=:;=:;=:;=:;=:;;! sic dit by. Hulle sorg egter dat staan. met interner ings, wat nie onder 

die Departement van Verdedi
ging geval bet nie. Daartecnoor 
is van die kant van oudsoldate 
ongclooflike verhale vertel van 
ondervraging en feiteverstrek
klng omtrent hul private !ewe 
deur die Verdcdigingsmag se 
inligtingsafdcling in gevalle 
waar rckrute in aanmerking 
gekom het vir besondere dienste. 
As die felte waar moet wecs wat 
deur sommige oudsolda te '\"er tel 
is, dui d it op 'n u itgebreide 
sploenaeiestel!lel tydens die oor
log op aile burgers ,·an die land. 
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