
Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nunsblad. 

' / Wes-Kaapland Trek Reg 
Vir 0.8.-Dagfeeste 

Die kommando's in die Westelike Provinsie openhaar groot ywer en 
geesdrif vir Oseewabrandwagdag, en daar is reeds aanduidings dat daar 
vanjaar - die tiende verjaardag van die Beweging - aansteeklike besie
ling van die 8-Augustus-funksies sal uitgaan. Etlike kormnando's spog 
reeds met groter bedrae as verledejaar. 
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'RANDVLEI SLAAN 
REKORD MET 

Die O.B.-kommando van 
Branclvlei (A20bl) bet reeds 
hul O.B.-dagfunksle gehou en 
ruim £100 meer ingesamel as 
verlede jaar. Die totale op
brengs was £162 teenoor bie· 
tjie meer as £50 wat verlede 
jaar ingesamel is. 

Die funksie het op 1 Julie 
plaa.sgevind op die plaa.s van 
htgenl. W. P. Burger en is 
vroeer as gewoonlik gehou 
weens die skoolvakansie en om
dat dit die verjaardag van genl. 
S. Nel was. 

Die kommando het reeds 
vrocg die mOre bymekaar gekom 
en die funksie is met gcbcd en 
'n psalmvers gcopen. Tenspyte 
van die felt dat gcnl. Burger 
weens ongesteldhcld nle kon 

0.8 . .-DAG 
deelneem nie, was die Brand
wagte besonder geesdriftig. Ge
durende die dag is daar ook 
jukskei gespeel en 16 skape Is 
teen meer as !94 verkoop. 

Gedurende die sand het genl. 
S. Nel die aanwesiges toege
spreek en bulle aangemaan tot 
samewerking en eenheid. Die 
funksie is afgesluit met die 
volkslied. Daarna is daar volk
spele gespeel. Brandvlei val on
der die generaalskap van genl. 
Schalk Nel wat 'n tyd gelede af
gestig is van die Calvinia-atde
ling, en ressorteer onder die 
veteraan-leier hfgenl. W. P. 
(Wit Jack) Burger.-(Korr.) 

Die Paarlse kommando's gaan 
op 28 Augustus 'n dinee in die 
stadsaal aanbled. By die ge
leentheid sal die K.G. die ere
gas wees en sal die Gebieds
leler, dr. F. D. du T. van Zyl die 
helldronk lnstel op die tlen jaar 
oue Bewcging en sy Icier. Ver
wag word dat honderde gaste 
om die tafels sal aanslt. 

Op 16 Augustus vier die Skler-
ellandse kommando fees in die 
Ebcnezersaal op Maitland. As 

•. 

Verslag van f 
Sitting 

'n Verslag van die 
Grootnadsltting m e t 
besonderhede OOJ: be
sluite betreffende die 
organlsasie In sy ver
skillende vertakklnge, 
verskyn op bladsy agt. 

sprekers sal optree Gebiedsleier I 
dr. Van Zyl, die Gebledsvrou, dr. 
Erika Theron, en ds. J. D. Vor
ster. Die Kaapstadse O.B.
blaasorkes sal musick verskaf. 

Montagu en Wellington se 
kommando's hou hul funksles 
onderskeidelik op 7 en 11 Augus
tus. Die Gebiedsvrou, dr. Erika 
Theron sal die woord op albei 
plekke voer. 

Die kommando van Merwe~ 
ville het 'n daglange verskeiden
heidsfees gere(H vir 14 Augustus. 
As spreker sal optree genl. J. de 
Vos van Kaapstad. 

Die Gebiedsleier sal vanjaar 
ook die Clanwilliamse komman
do's besoek en die fees aldaar 
open op 4 September. Genl. \V. 
R. Laubscher sal op 21 Augustus 
op Breerivier optree wanneer die 
kommando's aldaar feesvier. Die 
Gansbaaise kommando het reeds 
besluit om op 9 Oktober fees te 
vier wanneer genl. Laubscher 
die hoofspreker aldaar sal wecs. 

Op 21 Augustus gaan die kom-

Dr. F. D. du T. van Zyl. 

ALLE 0.8.-KRAGTE WORD BY 

mando's van Caledon feesvier. 
Die basaar sal in die oggend om 
clfuur In die Blomskuur geopen 
word deur hoofgcnl. Max Smuts. 
In die aand sal die Gebiedsleier, 
dr. F. D. du T. van Zyl en 'n 
Afrlkancrparty L.V. 'n vergade
ring in die stadsaal toespreek. 
Die Kaapstadse O.B.-blaasorkes 
sal die vcrrigtinge met musiek 
opluister. 

A.P. INGESKAKEL 
Op 'n huitengewone sitting bet die Gro~traad verlede Woen8dag in 

Johannel'lhurg hesluit om by aile lede van die Ossewabrandwag dringend 
aan te heveel om onverwyld by die Mrikanerparty aan te sluit sodat bulle 
in die komende maande aktief ingeskakel kan wees in die parlementere 
stryd ten einde te verseker dat die liberalistiese en kommunistiese magte 
nie weer die bewind in hande kry nie. Die inskakeling geskied sonder ver
loening van die Os~;ewahrandwag of sy ideale. 

Die hesluit lui: 
Die Ossewabrandwag besef 

dat by ' n rooping bet in die 
geskiedenis van die Afrikaner
volk en by is bereid om daardie 
roeping te dien. Dit vereis dat 
by onder aile omstandigbede sy 
identiteit moet bebou tot tyd en 
wyl dat die roeping vervul is en 
verder dat b y onder geen om
standigbede sy ideaal van 'n 
uiteindelike partylose republiek 
mag v·erloen nie, en hom sal 
beywer <laanoor dat so 'n staat 
uitelndelik deur <lie algt'mene 
volkstem ver\\t'Se.tlik sal word. 

Bchoudens bogenoemde twee 
vcreistes was hy steeds en is by 
ook vandag volkome gerced om 

Stel Pragtige 
Voorbeeld 

1\lnr. D. F . de Swardt, 
' .K. Ultenhage, skryf: 

, Tot !lover het ek nou se
.:e int('kenare gewerf. 

raag wil ek u vrlendelik 
ersoek om nie die koe
.nt gratis aan my te 
tuur nie, maar vir elke 

..es intekenare wat ek 
wert, sal ek die adres 
11tuur van een van ons be
hoeftige kaqterade aan 
wie u dan die blad 'n Jaar 
gratis kan ~>tuur.'' 

'n \'oorb('t>ld wat na
'>1!Flr· verdit>n, sowel wat 

J n onbaat!>ugtigbeid 

aile kragte tot sy beskikking 
in te werp in die Afrikaner se 
stryd. Ook waar die stryd op 
parlementere terrein gelee is. 

Die afgelope verkiesing het 
die land gelcer wat deur Afri
kanersamewerking behaal kan 
word. Jare lank het verdceld
heid ons strewe verydel en eers 
die aansienlike mate van same
werking wat in die verkiesing 
bereik is, het ons uit die moeras 
gccslecp. Ook ons teenstanders, 
die , Liberaliste", wat die 
gevaarlike leerstellings van 

I 
gelykheid tussen blank en nie
blank bcvordet, besef dat hulle 
met die eersvolgende verkiesing 
die terugslag moet uitwis, of 
die stryd vir lange jare gewonne 
gee. Ons durf nie bul terur
keer toelaat nie omCiat huJ 
,Jiberalisme" slegs 'n dekmantel 
is v·ir anti-blanke doelstellinp. 

ELKE KRAG 

Kortom, 'n ulters krttleke 
tydstlp vir ons volksbestaan 
16 voor, en die Grootraad voel 
dat !()It gebiedend noodsaak
lik is dat ELKE BESKIK
BARE AFR~ERKRAG 
AKTIEF In die komende 
kragsmetinl' inreskakel word. 
Wcliswaar is die stryd ook 'n 

partystryd, maar aan die ecn 
kant staan partye wat skakel 
(en' deur die oorlog geskakel 
het) met die Kommunisme en 
met die leerstelling van gelyk
heid wat oor die wikeld rol, 
geiykheid wat In Suid-Afrika, 
weens die gctalsoormag van die 
nie-blankes, alleenlik kan lei 
tot die ondergang van blank 
Suid-Afrlka. 

Aan die ander kant staan 'n 
bondgenoqtskap van twee par
tye van mede-Afrikancrs wat, 
ongeag of hul Afrikaans- of 
Engelssprekend Is, glo aan die 
lewensnoodsaaklikheld daarvan 
dat die gel~kheidsgedagte bestry 
moet word en dat die komende 
verk ieslng vir die blankes 'n 
bolwerk moet opwerp. 

O~DELLEKE NOOD 

Sonder om ons partylose 
ideas! enige llfbreuk te wil 
doen, erken die Grootraad ook 
die onmlddelllke nood en die 
verantwoordelikheld teenoor ons 
volk en die noodsaaklikheld om 
geen aktlewe krag In die stryd 
oningeskakel te laat nie. 

Nie net op die stemdag nie, 
dog ook in die organisatoriese 
stryd wat die stemdag vooraf 
moet gaan! 

ld I W d A.P.-TAK 
ea e or GE.STIG OP 

Hie Versaak GANSBAAI 
Om hierdie rede doen die 

Grootraad 'n bale drlngende 
beroep op elke man en vrou In 
die Ossewabrandwag om, behou
dens enige persoonlike gcwe
tensbesware wat mag bestaan, 
onverwyld en in aile goeie trou 
lid te word van die Regerings
party wat hulle sonder di'l
krlminasie en sonder verkragti
ging van hul O.B.-eed 'n volle 
tuiste bied. 

NET AFRIKANERPARTY 

Hierdie tuiste is alleenlik in 
die Afrikanerparty te vinde, in
geskakel in die Regeringsfront 
en gelei na die gees van die 
Hertzog-beleld van ,Suid-A frlka 
Eerste". Om van hierdie oop 
deW' nie gebruik te maak nie 
sou 'n gebrek aan erkentlikbeid 
wees waaraan die lede van die 
Grootraad liefs nie skuldig sou 
wees nie. 

Derhalwe, en as aanmoedi
ging vir elke man en vrou in 
die Beweging, sluit die lede van 

'n Gcesdri~tige tak van die 
Afrikanerparty is verlcde week 
op Gansbaai gestig. Tot voor
sltter is gekies mnr. M:. C. 
Franken, onder-voorsitster mev. 
A. E. v. d. Merwe en sekretaris 
mnr. J. P. le Roux. Bestuurs
ledc is mev. S. Otto en mnr. C. 
J. H. Franken. Heclwat lede is 
reeds ingeskryf en 'n werwings
vcldtog Is in volle swang. 

RUSSE 
MONSTER 

KRAGTE: 
Vier Russiese eenhede be

~tnande uit 330,000 soldate is die 
afgelope dae be!>ig met militere 
oefenin~re in Ru&sies-Duitsland. 
TaUe Russit'se tenks wat 62 ton 

die Grootraad - uitgesonder weeg, neem ann die oefeninge 
diegene wat gewetensbesware d eel. 

teen lidmaatskap van ' n poll- :t t t t t • • t t t t • t • • • • • • • •• 
tieke party bet - sonder om 
bul ligtin t d . ,.Die 0.8." word cednJk deur Pro 

v•erp gs eenoor •e Eceleel&-Drukkery Beperk, Btell~nbooch, 
Ossewabrandwag te misken of Ylr die elenaara en uJtgewera: vooR
te versaak, as individue by die SLAG (E<Ime.) Beperk. Groote Kerk-

Afrik arty lttbou 703, Poabua H11, Kerkplelll, 
anerp aan. i Jtu.l)ltad. 

Maatskappy Gestig 
Vir Voetballotery 

Lotery oor die uitslae van 
voetbalwedstryde wat vyf maan
de gelede in Kaapstad begin bet, 
sal eersdaags oor die hele Unie 
versprei wees a s gevolg van die 
planne van 'n pas gestigte maat
skappy. Tans is dit reeds moont
lik om meer as £2,400 vir 3d. te 
wen. Omdat die polisie se han
de afgekap is weens gebrekkigc 
wetgewing, gaan die dobbelary 
Iustig voort en sal dit nie meer 
lank wees voordat dit diesclfde 

omvang aannecm as wat dit in 
Brittanje die gcval is nie . 

In Brittanje bet 'n man on
Ja ngs meer as £61,000 gewen vir 
'n pennit'. lndcrdaad word voet
balpoele in Brittanje onder die 
eel"ite tien groot ondernemings 
in die land getel. Verlede voet
bnl-.eisoen wn., d ie omset van 
bierdie ,.bedry f'' in Brittanje 
meer as £75,000,000. Tienduisen
de men.se bebnrtig die admini
stra!;ie danrv·nn. 

.. 
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Maatskappyvergadering 

VOLKSKAS BE PERK 
( Geregistreerde Handelsbank) 

Voorsittersrede op die Veertiende Algemene 
Ledevergadering, gehou te Pretoria 

Die Voorsitter, Dr. A. J. Btals, 
het gese: 

Here, 
Oor die algemeen is dit waar 

dat jaarstate aandag ontvang in 
direkte verhouding tot die deel
neming van die instelling aan 
die ekonomiese lewe of struk
tuur van 'n land. Gevolglik 
moet ons na die mate van ons 
groei meer aandag en kritiek 
verwag. VOLKSKAS se jaar
state word van verskillende 
hoeke betrag en beoordeel, en 
gevolglik met verskillende 
gevoelens ontvang. Dit is nie 
aileen die gevolg van die publi
siteit wat ons in die afgelope 
jaar gehad het van vriende en 
vyande nie. Van tyd tot tyd het 
ons diensmotiewe op die voor
grond gestel, en dit sal getoets 
word; die huidige tydstip met 
sy snel wissellende fasette op 
ekonomiese terrein, veral die 
stygende inflasionere tendens, 
dwing handel en nywerheid om 
op banke te let; beleggers en 
aandeelhouers verwag buiten
gewone omsigtigheid in belang 
van veiligheid en likwiditeit; 
onder die snelle tempo van 
nywerheidsontwikkeling verlang 
vriende, miskien onbewus, dat 
die Bank 'n rol sal speel in die 
bevordering en versekering van 
gesonde groei. Ek beskou dit 
dus gewens dat ons Bank die 
een geleentheid in die jaar sal 
gebruik om sy posisie in die 
samelewing te skets. 

Ons aandeelhouers verwag 
egter eers die sekerheid dat dit 
a!les wei is met die Bank, en 
dat hulle verwagtinge omtrent 
die verwesenliking van ons 
volksdiens nie teleurgestel word 
nie. In hierdie verband dan 
eers 'n paar opmerkinge oor ons 
state. Aan die Lastekant van 
die state sien u dat die uit
gereikte kapitaal van £1,246,034 
feitlik in geheel gestort is. Die 
Algemene Reserwe het aan die 
eihde van die boekjaar op 
£75,000 gestaan, maar hierdie 
bedrag moet saam gesien word 
met die bedrag van £36,000 wat 
ongeallokeerd tot die inkomste 
van die lopende jaar toegevoeg 
word. Ons gebeurlikheids
reserwe, hoewel nie gemeld nie, 
vergelyk baie gunstig met ons 
risiko's. Die beleggende publiek 
bet op 31 Maart 1948, afgesien 
van kapitaal, £13.23 miljoen aan 
deposito's gehad onder die ver
skillende benaminge. Vergelyk 
hiermee deposito's op 30 Junie 
1947, nege maande tevore, van 
£11.81 miljoen en £13.93 miljoen 
op 31 Mei 1948 - twee maande 
later £14.16 miljoen op 8 Julie 
1948. 

Ons totale bate op 31 Maart 
1948 was £15.39 miljoen in ver
gelyking met £13.50 miljoen 
twaalf maande tevore. Hoof~ 
saaklik het dit bestaan uit 
(1) voorskotte van £8.26 miljoen 
nadat die aansienlike gebeur
likheidsreserwe van die uit
staande bedrae afgetrek is; 
(2) kontant en tjeks op ander 
banke tot £3.29 miljoen, (3) 
beleggings £2.41 miljoen, (4) 
vaste eiendom en uitrusting 
£0.75 miljoen, en (5) verpligtings 
onder garansies £0.42 miljoen. 

In verband met vaste eiendom 
val op te merk dat die Bank 
nou sy eie persele het in al die 
hoofstede en groter stede soos 
Johannesburg, Kimberley, en in 
al die groter kusstede-Durban, 
Oos-Londen en Port Elizabeth. 
Ook op sommige plattelandse 
dorpe. 

Ons wisselhandel, hoewel nog 
relatief klein, openbaar tog 'n 
bevredigende groei. Dit reflek
teer ons toenemende aandeel in j 
die handel. 

op Vrydag, 16 Julie 1948 • 
Dit is nodig dat van tyd tot 

tyd beklemtoon word dat toe
nemende bedrae van ons fondse 
onbele bly. Aandeelhouers, en 
dikwels ander kritici, besef nie 
altyd dat die Bankwet vereis 
dat 10% van onmiddellik opeis
bare deposito's en 3% van ter
myn deposito's by die Reserwe
bank, sonder enige rendement 
moet bele word nie - wat die 
Statutere Reserwe genoem word. 
Uit die opgawes sal u opmerk 
dat daar £2.50 miljoen by die 
jaarsluiting in die S.A. Reserwe
bank was. Hiervan was £1.16 
miljoen statutere reserwes en 
£1.34 miljoen kontant vir 
lopende behoeftes. U moet aan
vaar dat gemiddeld 20% van 
ons fondse onbelegd bly. So 
was dit op 31 Maart W.11 %, 
op 30 April 20.21%, en op 31 
Mei 22.9%. Aandeelhouers moet 
in gedagte hou dat inkomste vir 
die Bank slegs uit die belegde 
fondse, benewens dienste, kan 
gemaak word. Maar die posisie 
word nog minder gunstig as 
ons besef dat 'n verdere 
20-25% slegs in likwide bate -
hoofsaaklik staatseffekte- bele 
word teen betreklik lae rente
koerse. Die ou legende dat 
banke fabelagtige winste maak 
is vandag net 'n fabel. Die 
beperkinge, die mededinging, 
die stygende koste van die 
bankpraktyk, het vir goed 'n 
einde gemaak aan groot winste. 
Dit sal miskien vir u 'n ont
nugtering wees om te let op 
die verhouding tussen netto 
bedryfswinste en die behaal uit 
vaste-eiendom verkopings. ' 

Ons likwiditeit, wat ewi~
durende waaksaamheid vere1s, 
net soos die prys van vryheid 
is nog altyd baie bevredigend. 
Hierby moet in gedagte gehou 
word dat aansoeke om veilige 
en voordelige beleggings sodanig 
is dat die likwiditeit aileen as 
gevolg van 'n vaste beleid 
gehandhaaf kan word. 

Ons maak nog steeds aan
spraak op volksdiens. Daar
teenoor word ons ook bestempel 
as 'n bloot kapitalistiese instel
ling. Wat is ons antwoord? Ek 
beweer: 

(1) Deur ons Bank se deel
name aan die krediethan
del dra ons direk by tot 
die volkswelvaart, deur 
spaarsin aan te moedig, 
kapitaal te mobiliseer, en 
die volksbedrywigheid te 
bevrug of aktiviseer. 

(2) Deur ons optrede dra ons 
meer direk by tot die 
selfbewustheid en· ekono
miese selfstandigheid van 
die bevolkingsdeel wat van 
ons dienste gebruik maak. 

(3) As suiwer nasionale instel
ling met 100% Afrikaanse 
kapitaal, gee ons aan ons 
bedryfslewe 'n nasionale 
karakter wat dit nooit 
voorheen gehad bet nie. 

(4) Deur die omvang van ons 
klientele lewer ons dienste 
aan bevolkingsgroepe wat 
in die ou betekenis nie 
eintlik bankkliente was 
nie. Ons kan met reg die 
vyand van die klein geld
skieter beskou word. 

(5) Deur ons deelname aan 
die internasionale devise
handel het ons aan die 
Boerevolk 'n ereplek ver
ower in die finansiele 
wereld. 

(6) Eindelik in toenemende 
mate word ons die finan
siele kern van 'n nasionale 
ekonomiese struktuur. 

Ons binnelandse ekonomie 
toon 'n verwarrende beeld. Ons 
volksinkomste toon 'n voort
durende styging - so word 
£704 miljoen beraam vir 1946/47 
- maar hiernaas is daar nog 
steeds 'n stygende lewenskoste, 
of m.a.w. 'n depresiasie van die 
betaalmiddel. Voedselpryse het 
gestyg van 100 in 1938 tot 154.4 
in Januarie 1948. Lewenskoste 
oor die algemeen het gestyg van 
100 in 1938 tot 141.8 in Januarie 
1948. In Meimaand was die 
styging tot 46% volgens aankon
diging in die pers. Namate die 
lewenskoste styg en die indiwi
.duele inkomste nie in gelyke 
mate styg nie, moet die betrokke 
groepe hulle lewensstandaard 
verlaag, of moet die wat geld 
gespaar het, hulle lewenskoste 
met spaargeld aanvul. In bier
die verband is dit van belang 
om op te merk die daling in die 
spaarbeleggings in die Pos
spaarbank en in Unie-lening
sertifikate. Ek wil nie beweer 
dat die onttrekkings uitsluitlik 
vir verbruikersgoedere aan
gewend word nie. Ek wil egter 
beweer dat ek glo dat die voort
durende styging in lewenskoste 
met die onttrekkings in verband 
staan. Wat die Posspaarbank 
betref, het die inleggings jaar
liks gestyg vanaf 1940 tot 
Maart 1946 van £22.7 miljoen tot 
£84.26 miljoen. Van toe af toon 
dit 'n gestadige daling tot aan 
Desember 1947 toe dit £80.84 
miljoen was. Dieselfde proses 
het plaasgevind in die beleg
gings in Unie-leningsertifikate 
- wat tussen 31. Maart 1946 tot 
31 Desember 1947 'n verminde
ring toon van £37.81 miljoen tot 
£32.37 miljoen. Hierdie neiging 
duur nog voort. 

Naas ons nasionale inkomste 
het nagenoeg £100 miljoen kapi
taal van oorsee af ingevloei. 
Tot so 'n mate het fondse in 
Londen opgehoop as gevolg van 
oorplasings van kapitaal dat die 
Staat stappe moes neem teen 
die instroming van kapitaal wat 
nie vir permanente beleggings 
bedoel was nie. 

Teenoor die instroming van 
kapitaal moet gestel word die 
goudlening aan Engeland van 
£80 miljoen en die gedurige uit
voer van goud in aanvullende 
vereffening van ons geweldige 
invoere. Die uitvloei het nou so 
'n stadium bereik dat dit die 
ernstige aandag vereis van 
almal w~t ernstig belangstel in 
ons handelsverhoudinge en in 
ons betaalmiddel. 

Ons internasionale handel 
toon 'n ernstige steuring in die 
balansering. Die uitvoersyfers 
- goud inbegrepe - vir 1945, 
1946 en 1947 is as volg: 
£139,000,000, £205,000,000 en 
£236,000,000. Ons invoersyfers 
daarenteen vir dieselfde jare. 
was as volg: £102,000,000, 
£201,000,000 en £278,000,000. Vir 
1947 het ons dus 'n nadelige 
'handelsbalans gehad van 
£42,000,000 en dit sonder rege
ringsinvoer en dienste van oor
see. Die proses duur voort. Die 
Unie betaal gedeeltelik vir sy 
invoer deur kapitaal invoer, in 
ruil waarvoor Unie-burgers en 
die Staat van hulle bate aan 
immigrante, of oorsese eienaars 
van vlugkapitaal, oormaak. Die 
posisie kan baie ernstig word. 
Dit bring ons voor die vraag 
van wat nou? Mid dele wat 
oorweging mag geniet is-

(a) devise-kontrole of invoer
beperking, 

(b) kredietkontrole vrywil-
lige of gedwonge, 

(c) verdere aanmoediging van 
oorsese kapitaal om die 

land in te kom met al sy durf ons aan geen skokke bloot
implikasies, of stel nie. Ons toekoms le in 

(d) 
,versigtige diens". 

ewentuele lenings oorsee, 
na die voorbeeld van 
Europa. 

Daar bly natuurlik nog ander 
middels. Veral vir ons Bank, 
wat homself geheel ten dienste 
van Suid-Afrika stel, is hierdie 
verskynsels van meer as tyde
like belang. Ons Bank moet 
aktief deelneem aan die herstel 
van balans in ons ekonomiese 
verhouding, deur kredietreeling 
en opvoeding. 

As ons aanneem dat die voor
gaande steuring van verby
gaande aard is wat sal regkom, 
of reg gemaak word, dan bied 
ons binnelandse toestande geen 
sorg vir die naaste toekoms nie. 

Ons Landboutoestande en 
oeste is gunstig. Ons koring
oes was goed; ons mielie-oes 
beloof 'n opbrengs van oor die 
30 miljoen sak, wat ons, in staat 
sal stel om dit as ruilmiddel te 
gebruik. Die wolopbrengs was 
die beste vir jare. Ons uitvoer 
van bederfbare produkte was 
Jon end. 

Waar ons met vrymoedigheid 
ons aandeelhouers ontmoet 
'daar dink ons met dankbaarheid 
aan die honderde amptenare 
wat so getrou en toegewyd 
gewerk het in belang van land, 
volk en aandeelhouers. Namens 
die maatskappy my innige dank 
en waardering. Die Hoof
bestuurder met sy verantwoor
delikheid, wat gedeel word deur 
die senior staf - voorskotte en 
rekeninge - verdien ons dank 
vir wat hulle verrig bet. Vir 
elke afdeling en takkantoor van 
die Bank met die betrokke per
soneel geld dieselfde. 

Eersdaags moet ek my ver
band met VOLKSKAS BEPERK 
verbreek. Dit sal 'n pynlike 
operasie wces. Vir nege jaar 
het ek met genot saamgewerk 
met die stigters voor my, en 
met medewerkers. Ek het die 
voorreg gehad om met die 
troffel in die hand saam te bou 
met die honderde van ampte
nare van die Bank. Ons was 
een familie, nie 'n vakunie nie. 
Ons was broers en susters. By 
die afskeid my dank en my 
seenwense aan alma! wat ver
antwoordelikheid moet neem, 
my beste wense en vertroue in 
die personeel van VOLKSKAS 
met sy hoe tradisie. Mag 
VOLKSKAS voortgaan om te 
groei in die gees waarin hy 
ontstaan het. 

Gods seen op VOLKSKAS en 
alma! wat hom dien. 

Ek stel nou formeel voor dat 
belewe, met uit- die finansiele state van die 

Maatskappy aangeneem word. 

Ons mynbedryf, ten spyte van 
stygende produksiekoste, floreer 
nog steeds. Ons goudmynop
brengs is oor + £100 miljoen 
per jaar. Die Vrystaatse goud
velde vorder met ontwikkelings
werke. Ons diamantc-opbrengs 
vir 1946 was £10.7 miljoen, steen
kool in 1946 £8.73 miljoen. Uit
sluitend goud, was ons totale 
opbrengs van minerale in 1946 
£46.27 miljoen. 

Ons bedrywe 
sondering van die skoeisel
nywerheid en klerenywerheid, 'n 
hoog konjunktuur tydperk. In 
1946 is 3,822 maatskappye (Unie) 
geregistreer met kapitaal van 
£103.77 miljoen; in 1947 is 3,741 
geregistreer met £98.29 miljoen 
kapitaal, en daarby nog groot 
vermeerderings van kapitaal. 
Die opbrengs van een afdeling, 
nl. voedselverwerkingsbedryf, 
word geskat op meer as £31 
miljoen vir hierdie jaar. 

Ons geld in omloop styg nog 
steeds, maar daar was egter 'n 
klein vermindering in April. 

Met hierdie toestande, hoe 
onbestendig 'n na-oorlogse kon
junktuur ook mag wees, is daar 
geen wolk aan die horison wat 
ons met kommer moet vervul 
nie. Die toestande kan nie 
onbepaald voortduur nie. H ier
die geslag het reeds twee groot 
depressies beleef. 

Gesekondeer deur mnr. G. van 
Rooyen is hicrdie voorstel een
pariglik aangeneem, en verder 
is onder andere deur die ver
gadering besluit dat die aft,re
dende direkteure, prof. dr. J. P. 
van der Merwe en mnre. A. J. 
Bosman en W. Biihrmann her
kies word en dat die firmas 
Taylor en Geerling, en Hoek, 
Wiehahn en Vennote as oudi
teure vir die lopende boekjaar 
aangestel word. 

Die voZgende is 'n weergawe van 
die verslag van die Raad 
van Direkteure wat tesame 
met die finansieZe state 
voo1·at aan aandeelhouers 
gesir kttZeer is: 

Die buitelandse toestand bly VERSLAG VAN DIE RAAD 
nog steeds sorgwekkend. Die VAN DIREKTEURE OOR DIE 
Jande wat ons vernaamste BOEKJAAR GEEINDIG 
afnemers was en is, staan voor 81 1\IAART 1948 
'n donker toekoms. Tog bied 
die Internasionale handelsoor
eenkoms van Geneva en Havana 
mecr hoop vir bestendiger en 
gunstiger handelstoestande. 

Hoewel ons dus met dank
baarheid op die afgelope boek
jaar mag terugkyk, en die voor
uitsigte nog redelik stabiel en 
kommerloos voorkom, moet 
daar geen afwyking wees van 
ons beleid van ,Veiligheid 
Eerste" nie. Met die beper
kinge op tradisionele bank
terrein vir verkryging van 
inkomste vir die aandeelhouers, 
mag daar die neiging bestaan 
om minder beproefde velde te 
ontgin. Ons moet sulke neiginge 
tog allereers deeglik ondersoek 
voor ons nuwe see bevaar. Ons 
is in diens van 'n klein land en 
volk, maar wat groot ontwik
kelingsmoontlikhede besit. Ons 

Aan die Lede, 
Dit is vir u direksie 'n genoee 

om hiermee verslag te doen oor 
die dertiende bockjaar van u 
Bank wat op 31 Maart 1948 
afgesluit is. 

Vera! is dit aangenaam om te 
rapporteer dat gedurende die 
afgelope boekjaar weer etlike 
mylpale bereik is waarvan onder 
andere vermelding verdien dat 
VOLKSKAS op 27 Junie 1947 
gelyktydig met ander handels
banke as 'n Handelsbank onder 
die Bankwet van 1942 geregi
streer is en dat ons Instelling 
op 20 Oktober 1947 as volmon
dige lid tot die Verrekenings
kantoor toegetree het. Wat 
bedryfsomvang betref, toon 
vergelykings van die meeste 
poste besondere stygings, Ons 



VOLKS KAS 
(vervolg) 

nocm vera! dat lopende-, 
deposito- en andcr rekenings 
met bykans twcc miljoen pond 
gcstyg bet terwyl voorskottc 
met meer as negehonderd
duisend pond vcrhoog is. 

Die volgendc nuwc takkantore 
Is gedurende die afgelope jaar 
gcopcn: Clocolan, Ceres, Vrcde, 
Vryburg en Ficksburg, wat ons 
aantal takke op 31 Maart 1948 
op 58 te staan bring. Die uit
bouing van ons Instelling vind 
nog geleidelik plaas en met ln
agneming van die bcsondcre 
huidige ekonomiese toestande 
en die mocilikhede wat onder
vind word in verband met die 
boubedryf en huurmaatreels en 
daarby die verkryging van 
gcskikte persele, en tot 'n ruim 
mate ook personecl-tekort, kan 
hierdie vordering as bevredigend 
beskryf word. Die uitbreiding 
wat bewerkstcllig is, kan as 
gesonde groei beskou word, met 
konsolidering van die posisie 
wat reeds verkry is, as 'n ver
dere kenmerk. 

Dit is ons ook 'n genoee om u 
mee te dee! dat daar gedurende 
Julie 1946 'n aanvang gemaak 
is met VOLKSKAS se nuwe 
gebou in Johannesburg, en dat 
die werk daaraan verbonde 
goed vorder. 

Die Bank se Devise-afdeling 
wat gcdurende 1946 en begin 
1947 ingestel is, funksioneer met 
welslae, en die omvang van die 
besondere afdeling se bedrywig
hede is aansienlik uitgcbrei en 
groei daagliks aan. 

KAPITAAL, RESERW ES EN 
W INSVERD ELING 

Die gemagtigdc aandele-
kapitaal van ons Bank beloop 
tans 1,500,000 aandele van £1 
elk, waarvan 1,246,034 aandcle 
uitgereik is waarop daar nog 
'n bedrag van £9,284/ 13/ - ver
skuldig is. 

Nadat voorsiening gemaak Is 
vir administraslekoste, afskry
wings en voorslening vir slegtc 
skulde, inkomstebelasting en 
oordrag na gebeurlikbeids
rcserwe, beloop die saldo wat 
vir verdeling beskikbaar is 
:£99,096/6/2, plus 'n bedrag van 
:£9,664/6/lld. oorgedra van die 
vorige boekjaar. U dircksie 
beveel met genoee aan dat 'n 
diwidend van 5% op gestorte 
kapitaal uitgekccr word waar
voor :£60,187/16/ 5 opsy gesit sal 
moet word, en dat die algemcne 
r!'serwe verhoog word na 
£75,000. 

DIRE KSIE 

Op die vorige algemene jaar
vergadering het vier direkte':'rc, 
naamlik mnre. J. H. GreiJbe, 
P . J. H ugo, J. E. Reeler en S. J. 
Naude, afgctree en hulle Is her
kies. Op die eerskomende jaar
vergadering sal prof. dr. J . P . 
van der Merwe en mnre. A. J . 
Bosman en W. BUhrmann 
volgens Statute aftree en u sal 
gevra word om drie dirckteure 
in hulle plekke te kies. Aftre
dende dirckteure is herkicsbaar . 

OUDITEURE 

Op die vorige jaarvergadering 
is die firmas Taylor en Gcerling, 
en Hock, Wiehahn en Vennote 
tot ouditeure benoem. Op die 
eerskomcnde jaarvergadering 
sal u gevra word om die oudi
teure se vergoeding vir dienste 
goed tc keur en ouditeure vir 
die lopcnde boekjaar te benoem. 

WAARDE R ING 

U direksie wil graag langs 
bierdic weg sy heelbartige 
waardcring oorbring aan lede 
en ondersteuners wat gedu
rendo die afgelopc boekjaar 
bygedra het tot die verdere uit
bouing van ons Bank. Ons wil 
ook graag 'n woord van hart
like dank betuig aan die oudi
tcure, Hoofbestuurder en die 
personeel vir die getroue uit
vocring van hulle pligte en hul 
onvermoeide ywer In belang van 
die Bank. 

Dienswillig die uwe, 

W. BOHRMANN, 
A. HERTZOG, 

(Namens die D ir eksle). 
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BALANSSTAAT SOOS OP 31 MAART 19 t.8 

B ATE 

£ s. d. 
K ontant: 

Op han de en in Trans ito . .. .. . 352,511 11 8 
Suid-Afrlkaanse Reserwebank 2,496,377 15 11 

Remise in Transit~ : 
TJEKS VAN ANDER BANKE: 

Op hande en in Translto ... 
Ingehandig vir Inkasso .. . .. . 

Beleggings: 
Plaaslik ~registreerde Effekte 

en Skatkisbiljette .. . .. . .. . .. . 
Bouvereniging: Vaste Deposito's 
S.A. Reserwebank Effekte 

(teen kosprys) .. . .. . ... .. . 

Verdisk onteerde Wissels ........ . 
Voorskot te aan Klien te en ander 

Rekenlnge: 
Min: Voorsienings en Gebeur

Iikheidsreserwe .. . .. . .. . .. . 
Klien te se verpligt ings onder 

Garansies, K.redietbriewe en 
Akseptasies .. . .. . .. . .. . 
Min: Kontant gestort .. . .. . 

Vaste Bate: 
Bankgeboue teen Kosprys ... 
Aandele in Fillaal-eiendoms

maatskappy teen kosprys ... 
Kantooruitrusting teen kosprys 

m in waardevermindering ... 

(~t.) W. BVHRMANN, 
(Dirckteur). 

299,764 10 3 
137,133 5 4 

2,376,280 7 0 
24,210 9 6 

14,339 2 6 

687,012 2 10 
268,883 1 6 

643,062 14 7 

39,055 10 6 

70,411 5 5 

£ s. d. 

2,848,889 7 7 

436,897 15 7 

2,414,829 19 0 

5,700,617 2 2 
252,404 1 10 

8,262,766 4 8 

418,129 1 4 

752,529 10 6 

£15,386,446 0 6 

Aan die Aandeelhouers van VOLKSK AS BEPERK: 

LA S T E 

L opende - Depos ito- en Ander 
Jtekeninge: 

Vaste Deposito's .............. . 
Beleggingsertiflkatc .. . .. . .. . .. . 
Spaarrekeninge .. . ... .. . .. . ... 
Lopende- en ander Rekeninge 

insluitende Voorsiening vir 
Inkomstebelastlng 

W lssels uitgereik teen Takke en 
Agente ....................... . 

Ver pligtings onder Garam!i~s, 
Kredietbriewe en Aksepta11les 

Voon;ien ing vir Voorgestelde 
Diwidend ... ... .. . .. . ....... . 

K a pitaal, Re8t'rwes en Onver
deelde Wins: 
Gemagtigde Aandele 

K apitaal .. . .. . .. . £1,500,000 

U itgere ikte K a pitaal: 
1,246,034 Aandele van £1 elk 

waarop gcstort is .. . . 
Algem ene R 4;serwe £69,171 5 0 
Plus P remie op 

Aandele .. . .. . .. . 5,828 15 0 

Saldo Winsverdelingsrckening 

(Voorwaardclike aanspreeklikbeid 
ten opsigtc van die aankoop en 
aanbou van persele £175,575/ 10/ 4.) 

<Get.) A. HERTZOG, 
(D ircktcur). 

£ 8. d. 

1,208,877 7 1 
2,227,974 11 8 
2,058,852 5 6 

7,739,285 10 6 

£ 8. d. 

----- 13,234,989 14 9 

1,240,715 7 0 

75,000 0 0 
36,124 2 6 

52,416 17 0 

687,012 2 10 

60,187 16 5 

1,351,839 9 6 

£15,386,446 0 6 

Kragtens artikel 40 van die Bankwet 1942 rapportcer ons dat-
(1) Ons die boekc, rekenings en die bewysstukkc van u Bank nagegaan het en die sekuriteite ondersoek het 

of oortuig is van die bestaan daarvan. 
(2) Behoorlike boeke en rekenings gebou is. 
(3) Ons al die inllgtlngs en verduidelikings vcrlang, verkry bet. 
(4) Na ons menlng die bestaande Balansstaat na behore so opgestel is dat dit 'n getroue en juiste weergawr.. 

toon van die toestand van die Bank sc sake na ons bcstc wete en die verduidelikings aan ons gegcc, en soos 
aangetoon dcur die boeke van die Bank op die 31ste Maart 1948. 

(5) Die effekte en aile stukke van die Bank behoorlik en veilig bcwaar word. 
(6) Die behecr van die Bank oor sy takke voldoende is, en die instruksics aan die amptenare in die takke van 

die Bank behoorlik uitgcvoer is. 

(Get.> TAYLOR EN GEERLING, 
Geoktrooieerde Rckcnmeesters (S.A.). 

(Get.> HOEK, WIEHAHN EN VENNOTE, 
Geoktrooiecrdc Rekenmeesters (S.A.). 

Die totale bedrag van winste van filialc-elendomsmaatskappye wat betrekking het op die Bank se belang daarin 
bedra £17,157 185. 9d. 

(Get.) W. B u HRMANN, 
(Direkteu r) . 

(Get.) A. H E RTZOG, 
(Direkteur). 

INKOMSTE- EN UITGAWEREKENING VIR DIE JAAR GEEINDIG 31 MAART 1948 

UITGAW ES 

Administrasiekoste inslultende wa a rdevcrminde
ring, slegte skulde afgeskryf en voor 
siening v ir twyfelagtige skulde en belasting 
en oordrag na gebeUJ"likheidsreserwe .. . .. . 

Bydrae s tafvoorsorgfonds .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Dir ekteW"sgelde en vergoeding aan Direkteure 

vir s pesiale dienste .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Oorgedra. na Winsverdelingsrek enlng .. . .. . .. . 

£ 8. d. 

663,307 0 0 
18,496 2 3 

2,800 0 0 
99,096 6 2 

.£783,699 8 5 

INKOM S T E 

Ren te en K ommissie e n lnkomste van Oeboue 
na aftrek van R en te en K ommissie betaal en 
Uitgawes in verba nd met Geboue .. . ... .. . 

Wins op Vuste E iendomme .. . .. . .. . .. . .. ...... . 
Diwidende ontvung van F Uia le-eiendoms maat

skappyo (insluitende diwidend van 
£15,360/ 13/11 i.v.m. wins op eiendom) .. . .. . 

s. d. 

706,998 0 9 
59,861 8 8 

16,839 19 0 

£783,699 8 5 

WIN S V E RDELI N GSREKENI NG 

Voon iening vir Voorgestelde Diwidend van 5% 
op gestorte kapitaal v ir die Jaar geeindig 
op 81 Maart 1948 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

T oevoeging tot Algemene Reser we .. . .. . 
Onverdeelde Saldo op 81 1\laart 1948 

<Get.) W. BVHRM.Alloi"N, 
(Direkteur). 

£ s. d. 

60,187 16 5 
12,448 14 2 
36,124 2 6 

£108,760 13 1 

Onverdeelde Sal do op Sl 1\l aart 19;\7 .. . .. . .. . .. . 
Saldo oorgedra van lnkomste- en Uitgawe

r ekening vir die jaar geeindig • op 
Sl l\laart 1948 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

(Get.> A. HERTZOG, 
(Direkteur). 

£ 8. d. 
9,664 6 11 

99,096 6 2 

:£108,760 13 1 

Ons rapporteer dat volgens ons beste wete en oortuiging en volgcns inligting aan ons verstrek die bogemelde rekening 'n 
juiste opgawe aantoon van die Inkomste en Uitgawe vir die tydperk 1 April 1947 tot 31 Maart 1948. 

PRETORIA. 
24 J un ie 1948. 

• 
. . 

(~t.) TAYLOR EN GEERLING, 
Geoktrooieerde Rekenmeesters (S.A.). 

(Get.) HOEK, WIEHAHN EN VENNOTE, 
Geok t rooieerde Rekenmeesters (S.A.>. 
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DEUR WAT 
OOPSTAAN 

Die Grootraad bet verlede week op 'n buitengewone 
vergadering Ieiding gegee wat elke . O.B.-lid tot aksie roep. 
Die Ieiding wat daar gegee is, is so oud soos die Ossewa.
brandwag self en in voile ooreenstemming met die rigting 
wat nog steeds in die verlede ingeslaan was. Die Ossewa
brandwag het gekom met sy ideaal van volkseenheid in plek 
van partypolitiekc verdceldbeid, van 'n volkseie staat in 
plek van 'n volksvreemde. Maar juis omdat hy same
snoerend bo <lie partypolitieke verdeling wou wees, het hy 
hom uie as 'n nuwe party in die stryd teen ander partye gaan 
werp nie. Hy hcl sy ideale verkondig vir die volk om aan 
tc nccm, en so vrugbaar was bierdie verkondiging dat daar 
in Junie 1941 voile eenstemmigheid tussen die grootste 
nasionale party en die vernaamste volksorganisasies betref
fende die toekomstige staatsvorm bestaan bet. En die weg 
om hierdie i<leale tot verwesenliking te bring het die O.B. 
gesien in die erkenning van die politieke party wat die 
naaste aan hom staan as die parlementere front van die 
volk, terwyl hy as volksbeweging buite die partypolitiek die 
volk saam~noer en voorberei "ir die t~ekoms. 

DEUR GESLUIT 

Ongelukkig is bierdie mooi verstandhouding kort 
daarna vernietig toe die goeie bedoelings van die Ossewa
brandwag in twyfcl getrck is. Die O.B. se optrede in die 
jare daarua tot nou het egter getoon dat hierdie wantroue 
ongegrond was, maar ongelukkig staan ons voor die feit dat 
daardie wantroue nog nie herroep is nie. Die deur staan 
daar vir die O.B.-lid nog gesluit, en dat die versoeningsgees 
ten gevolge van die verkiesingsuitslag binne daardie party 
nog nie dermate tot rypbeid gekom bet dat dit 'n waarborg 
aan O.B.-lede van ·gclyke politieke beregtiging kan gee nie, 
bet so pas nog weer geblyk uit die lot wat oudsenator 
Raubenbeimer te bcurt geval bet. Terwyl aile sittende 
senatore aan nasionale kant weer herkies is en o.a. ook twee 
A.P.-Iede in die Vrystaat, Is sen. Raubenheimer, die enigste 
A.P.-senator in Kaapland en toevalllg ook die enigste O.B.
Iid in die vorige senaat, verbygegaan. Dit was 'n H .N.P.
koukus wat die laaste seggenskap gehad het, en as sodanig 
is dit 'n aanduiding van die gesindheid wat 'n O.B.-lid binne 
daardie geledere voorlopig nog te wagte kan wees. 

NUWE TUISTE 

Dit is daarom vanselfsprekend dat die Ossewabrandwag, 
waar hy homsclf konsekwent as organisasie buite die par
lementere stryd gebou het, nou 'n ander parlementere 
tuiste vir sy lcdc moct vind indien by die kragte tot sy 
beskikking in belang van die volk ook wil aanwend binne 
die buidigc politickc bedeling. Daardie tuiste is die 
Afrikanerparty wie sc Ieier die goeie trou van O.B.-lede nog 
nooit in twyfel getrek bet en van sy kant geen beperkinge 
op hul lidmaatskap gele bet nie. 

Deur soos een man aan te sluit by die vriendskaplik
gesinde Afrikanerparty en hierdie party te help om sy 
organisasie uit te brei ook in dele waar dit voorbeen nie 
bestaan bet nie, voer die Ossewabrandwag eenvoudig sy ou 
beleid uit om 'n nasionale party te aanvaar as die parlemen
tere front waarbinne sy lede ook bul volwaardige aandeel 
aan die stryd kan neem. En die feit dat bierdie party in 
nouc bondgenootskap staan met die ander nasionale party, 
maak die uitvoering van die Grootraadsbesluit soveel mak
liker en daarby soveel nuttiger vir die samewerking as 
geheel. 

Ossewabrandwag-Dag - Stellenbosch 
'N 

BASAAR 
WORU GEHOU OP 

SATERDAG. 7 AUGUSTUS 
IN DIE 

STADSAAL 
Program: 

\1 

(i) Opening, 10 vm. - Hoofgenl. Max Smuts. 
(li) Verkoping. 

(iii) Kafee. 
(iv) ~liddagete. 

Die funlcsic is 'n viering van die TIENDE 
VERJAARDAG van die Eeufeestrek, en ane 
volksgenote word vricndelik uitgenooi om <laaraan 

dceZ te neem. 
28/7/2 

• 

-----------.-------~-~~·-.---------------------------
ONS HELP HULLE WAT ONS HELP. DIE 

ADVERTEERDERS HELP ONS. 

wereldoorlog 
Groter as Liefde vir 

Wereldvrecie 

· Vrees • VIr 

Die Berlynse krisis is sonder twyfel nog a ltyd die belang- · te wecs as in die Berlynse kri
rikste wereldnuus. Die huidige onmoontlike toestande in die sis. En tog kan verantwoorde
Duitse hoofstad is nie aUeen die r esultaat van Roosevelt en like mcnse in die Westerse we
Churchill se onverkwiklike toegewings aan en kruiperigheid reid nie andcr~ as. bcwus .wees 
voor Stalin gedurende die jongste oorlog nie maar Berlyn van die ~ewe~dtge mterna.ston~-
h t k di k . . . ' le verwtkkehnge wat Ult dte 

e oo e ragmetmg tussen die Weste en d1e Ooste geword. 1 B 1 b 
B hi dl k t . · d. B 1 b lk. . d. s ag om er yn ge ore gaan 

y er e ragme mg IS 1e er ynse evo mg m 1e word nie 'n Westerse neder-
besonder en die Duitse volk ~in die alge~een sowel as die laag in Berlyn kan op die duur 
openbare mening van die wereld wat me honderd persent seer scker nie in belang van 
agter Washington en Moskou staan nie, faktore van die wereidvrede wees nie. Die pres
allergrootste potensiele belang en betekenis. tige-verlics wat met 'n derge

ROOSEVELT EN CHURCHILL 
DIE SKULDIGES 

Die heersende toestande in 
Berlyn staan in enge oorsaakli
ke verband met die beleid van 
die Wcsterse geallieerdes teen
oor die Russiese bondgenoot ge
durende die oorlog. Die konfe
rensies van Teheran en Yalta 
toe Roosevelt en Churchill lang 
ell vernederende reise onder
neem het om toegewings aan 
Stalin te doen, bet die weg tot 
die huidlge Bcrlynse krisis ge
baan. Die geskledenis het her
haaldellk geleer dat die Russie
se Kolos 'n nuttige bondgenoot 
maar 'n gevaarlikc buurman is. 
In die Scwejarige en Napoleon
tiese oorloe het dit geblyk hoe 
gevaarlik Russiese leers in Sen
traal en Wes-Europa vir vriend 
en vyand kan wees . As dit waar 
is met die leers van die tsare 
met wie Westerse staatsboofde 
altyd betreklik maklik kontak 
kon maak en vcrstandhoudings 
tref, hoe vee! meer is dit waar 
met die huidia-e regeerders aan 
die Kremlin teenoor wie die 
Westerse maghebbers, voor die 
dae van die onnatuurllke bond
genootskap van 1941-4lS, nle ai
leen vreemd maar deurgaans 
wantrouia- en selfs vyandig gc· 
staan bet. In plaas van die Hit
ler-bewind in Duitsland as 'n 
episode te beskou en in die 
Bolsjewistlese Rusland die 
werklik gevaarlikc vyand te 
sien, het die here Roosevelt en 
Churchill bulle blind teen Duits
land gestaar en aan hul onsin
nige else van ,onvoorwaarde
oorgawe" hardnekkig vasgehou 
terwyl bulle die Russiese leers 
op aile moontllke maniere ge
help bet om weswaarts voort te 
dring en vaste voet in Bcrlyn en 
Weenen te kry. Vandaa- pluk 
die Westerse w~reld die wrange 
vrua-te van hlerdie Rooscveltse 
en Churchillse verr~d teen hul 
eie beskawing. 

WESTERSE SWAKHEDE 

Op die oomblik lyk dit al meer 
en meer of Berlyn vir die Weste 
'n tweede Mtincben gaan word. 
Boos dit by Teheran, Yalta en 
Potsdam die geval was, is dit 
weer Amerlkaanse, Britse en 
Franse gesante wat 'n Canossa
vaart na Moskou doen. Hoewel 
hierdie gesante aanvanklik voor 
dooiemansdeur aangekom bet -
die Russiese leiers was nie eers 
m Moskou nie - lyk dit tog of 
samesprekings met Stalin en 
Molotof sal plaasvind. Dit is 
op die oomblik te vroeg om oor 
hierdio samesprekings uit te 
wei, maar daar is tekens dat 
die Berlynse krlsis gaan oor
waai en dat die Russc ook bier
die kcer hul sin gaan kry. Die 
felt dat die Westerse gesante 
na Moskou gaan om oor Berlyn 

ware oplossing vir bicrdie kro· 
niese stryd tussen die Weste en 
die Ooste gevind sal word. 

In die Weste is daar genoer 
tekens van swakheid voor han
de om 'n werklik besliste optre· 
de teen Rusland onwaarskynlik 
te maak. Op dieselfde oomblik 
toe die Westcrse wereld ernstig 

•••••••••••••••••••••• 
Buitelandse 

Oorsig 
Veur Prof. Dr. 

]. A. Wiid 
•••••••••••••••••••••• 
deur die Russiese aanslag in 
Berlyn bedreig was, het Frank
ryk, een van die hoekstene van 
die Westerse verdediging, hom 
b.v. die weelde van 'n rcgerings· 
wisseling gegun en dit nogal oor 
die kwessie van te hoe militere 
uitgawes. 

Selfs in die magtige V.S.A. 
bet die oorlogstemming en die 
opgewondenheid oor Berlyn op· 
merklik afgekoel. Binnclandse 
aangeleenthcde soos die aan· 
staande presidentsverkjesing en 
die bestryding van inflasie, en 
nie die Berlynse krisis nie, gc· 
niet die voorkeur in die Amerl
kaanse bt!langstelling. Vandaar 
dat die doringagtige weg van 
onderhandeling met die Kremlin 
nog eens bewandel word. Ook 
in Engeland skyn daar meer be
langstelling in sulke gewigtige 
sake soos die hittegolf en sport 

BOERE MOE.T 
WOL VE.RBE.TE.R 

Die noodsaaklikheid dat die 
Suid-Afrikaanse boere bulle 
moet toele op die verhoging van 
gehalte wol is die afgelope week 
beklemtoon deur die Minister 
van Landbou toe by die kongres 
van die Nasionale Wolkwekers
vereniging toegespreek het. Hy 
bet boere gewaarsku om bulle 
nief te laat mislei deur die boo 
pryse van wol en dit te aanvaar 
as die maatstaf vir grondpryse 
nie. Boere moet nie te optimis
ties wees nie, bet by gese. 

like nedcrlaag noodwcndig ge
paard moct gaan, kan nie an
ders as uitcrs nadelige reper
kussics h6 nie. 

DIE DUITSE FAKTOR 
Onder die bale en verskillen

de nadelige reperkussies wat uit 
'n \Vcsterse nederlaag in die slag 
om Berlyn sal voortvloei, verdi en 
aileen een bier genocm te word: 
Dit is die ontnugtering en uit
clndelike opgsng van die soge
naamde deur Rusland bevryde 
volke in die Russiese magspoli
tiek. Onder hierdie volke is die 
verslaande Duitsers nog altyd 
die bclangrikste. Niks is so 
suksesvol as sukses nie en '•n 
Russiese oorwinning in Berlyn 
sal tot gevolg he dat baie Duit
sers in wanhoop hul lot by die 
Russe sal inwerp. Die toestande 
wat vandag in die Wcsterse sek
tors van Berlyn bestaan, kan 
onmoontlik. voortduur, seer se
ker nie in die winter nie. 

Die slag om Berlyn is dus in 
werklikheid die slag om Duits
land en die ander .,bevryde" 
Iande wat binne die Russiese in
vloedsfcer val. 'n Russiese oor
winning in Bcrlyn sal ook 'n 
riem onder die hart wees vir 
die kommunistiese vyfde kolon
ne in Iande wat nog nie aan 
die leiband van Moskou loop 
nie. 

Met hierdie groot potensiEHe 
gevare voor oil, lyk dit tog on
waarskynlik dat die Weste hom 
op die lang duur, tenspyte van 
tydelike vcrslappings, met 'n 
Russiese oorwinning in Duits
land sal vc.rsoen. Die belang
rikste en grootste dec! van 
Duitsland val nog altyd, wat ook 
al In Berlyn gebeur, binne die 
besettingsgcbicd van die Weste. 
Die moontlikheid bestaan ook 
rlA.t dit agter die Ystergordyn 
nie alles pluis is nic. 

Wat die toekoms ook al in die 
skoot vir die wereld mag he, 
staan dit reeds vandag vas dat 
daar mcer as genoeg brandstof 
vir 'n derde wereldbrand gereed 
le. Was dit 1938 i.p.v. 1948 dan 
sou die moordtuie reeds ge
spreek het. Die jongste wereld
oorlog en sy verskrikkinge is eg
ter nog te vars in die geheue 
om nou reeds 'n nuwe oorlog te 
waag. Die vnes vir 'n derde 
wereldoorlog lyk nog altyd gro
ter as die liefde vir 'n blywende 
wereldvrcde. 

Die Skiereilandse Generaalskappe Vier 

OSSEWABRANDW AG-DAG 
OP 

Maandag, 16 Augustus 1948, 
IN DIE 

EBENEZER-SAAL 

• 

om 7.45 nm. 

MAITLAND 

te onderhandel, moet a.s 'n Rus
siese triomf aangesien word. 
Aangesien die Berlynse krisis 
reeds 'n paar wcke 'n hoogte
punt bercik het sonder dat lets 
buitegewoons gebeur bet en on- * 
derhandelings op die oomblik in 
Moskou gevoer word, so lyk dit 
waarskynllk dat ook hierdie kri-

TOESPRAKE: 
Gnle. E. Theron 
Ds. J.D. Vorster 
Gebiedshoofgeneraal dr. F. D. du T. van Zyl 

• 
DIE KOMMANDO'S SAL IJUL BYDRAE STORT! 

* Die Ossewabrandwag-Orkes Sal Optree! * 
* biT IS ONS TIENDE VERJAARDAG!! * 

* 

sls sal oorwaai sonder dat '0---------------------------
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O.B. Wou Vergeefse 
Grafte Voorko111 

,.Eii"·kled, StellenboAcla, t.kr7f: 
In die jo~ate ultgawe van Die 
O.B. verakyn 'n brief van ,Nee! 
Nico' waarin by dit betreur dat 
die pas ontalane polltleke ge
vangenea bY. wyse van 'n eet
maal In Pretoria onthaal Is. Hy 
beskuldlg die O.B.-leldlng van 
,.onverantwoordellke optrede" 
deur blerdie persone te buldig 
wat verantwoordellk was vir 'n 
,.ope graf, moedersmart en tra
ne" as gevolg van die Benoni
voorval. 

Dlt Ia klaarblykllk dat ,Neef 
Nleo' In algehele onkunde ver
keer met betrekklng tot die 
arressiewe optrede van die lede 
van die O.B. wat by as .,Eli"
klnders bestempel. 'n Mens voel 
genelg om die brocdcr In sy on
kunde te laat voortlewe - of 
aterwe, as dlt nle was vir die 
verkeerde lndruk wat sy skry
we by ander persone mag skep 
rue - persone wat ewe oningelig 
maar minder bevooroordeeld as 
hyself is. 

VIr die informasie van ,Neef 
Nico' en ander wat aoos by mag 
dink, wll ek ,raag net die vol
gende onder die aandag bring: 

.,Ope rrafte, moedersmart en 
trane" waa jula dlt wat die 
O.B. probcer bet om te verboed. 
Of sou ,Neef Nlco' nie daaraan 
gedlnk bet nle dat daar duiscn
de .,ope erafte" van Suld-Afrl
kaan.se seuna In die vreemde Is 
waaroor ewevcel .,moedersmart 

en trane" was as oor die geval 
by Benoni, waar by sy tirade 
boonop nog aan die verkeerde 
adres atgelewer bet. 

Die optrede van O.B.-lede, 
waarvan die geval Benoni een is, 
was juis daarop gemik om te 
verboed dat ons landscuns op 
die altaar van 'n vrcemde god 
geoffer moes word - 'n vreem
de god wat vandag soos 'n vors 
uit die bel sy dreigende gegrom 
laat dawer oor alles waarvoor 
soveel .,ope grafte, moedersmart 
en trane" geoffer was. 

Wanneer daar van die S.A. 
volk offers geverg was, is daar 
steeds nog offers gebring maar 
daar was belaa 1 ook nob' al i.yd 
die persone soos ,Neef Nic:'o wat 
bulle veilig verskuil hou in die 
skadu van Bolandse lower wan
neer daar daadwerklike optredc' 
van bul verwag word. Die arm
atoel-patriotte wat soos ,Ncct 
Nleo' wag tot die gevaar ver
by is en dan 'n loskruit-skoot 
loa wat geen ander effek bet as 
die steurende lawaai wat dit 
veroorsaak nie. 

Dit laat 'n mens onwillekeurig 
dink aan die woorde van die 
dlgte&. 

,.Soet is die stryd vir die 
stryder, 

AI moet by uiteindelik ver
loor 

Maar die man wat sy deel
name weier 

Is die1 man wat sy naslc 
vermoor." 

1\I«'J. J . de Wt"t, Kaap!ltad, 
t.kryf : Grnag wil ck ,Necf Nico' 
van Stellenbosch, wat sulke ern
stlge en ongegrondc aanklagte 
teen die O.B. maak, en dit onder 
'n skullnaam doen, op sy vingers 
tlk, maar mens voel corder Ius 
om hom met die mlnagting te 
bciri.ln wat sulkcs soos by wat 
graa~r skindcr- en kocrant
atorles napraat, vcrdicn. 

UNIE MOET BRITS 
KOOP WEENS SY 

\Vat weet ,Ncef Nico' nou 
eintllk van die Ossewabrand
wag? Te oordcel na sy brief 
strck sy inligting nlo verder as 
die van die tlpies bevooroordeel
de persoon wat sy inligting van 
hoor-se gekry bet nle. Dit sal 
,Nee! Nico', wat praat van ,ge
sagloosheid'', mlskien interes
seer om te weet dat as dit nie 
was vir die cedlssiplineerde ge
sag van die O.B.-leiding nie daar 
miskien vandRi bale van die 
Empire-aanhan~rers In die graf 
.sou gewees bet. ?.fin bet die
cene wat gedurende die oorlo& 
die O.B. vervolg bet, geweet hoe 
na aan hul craf bulle gcwandel 
bet, mnar aileen as gevolg van 
dlssipline en v6rsiendheld, was 
daar noolt doclbcwuste lewcns
verlies nle. Voorwaar daar Is 
sabotaslc &'<'Pl<'cg op .,gentle
man-wyse". Vergelyk dlt bletjie 
met Palestlna . 

•••••••••••••••••••••• 
, , Onreelmatige" 
Doodvon n isse 

-GOUDTEKORT 
D aar bestaan geen rede om bevrees te w ees vir 'n 

al1 emeae ekoa omiese de pressie nie, bet dle · president van 
die Su.ld-Afrikaan~ ~rwebank , ·erlede D onder dag ver
klaar, t oe by na die toen em end e , ·en;wakking , ·an dle Unie 
se handels balanse verwys b et. 

Difl \'ereni«de State bet ai
le doodvonni!i'le op Duitse 
,.oorlor !imi!Miadigen " wnt deur 
' n Amf'rikaan~~e mUIU.re bof tE' 
Dat'bau uitge&preek i,., opge
tdlort bangende 'n ondenoek 
311 ce,·oJr van beweerde on
l't'elmatlghede, Twee Ameri· 
k aanll4'\ r t'gters bet t;pettiaal na 
Dult~tlund gevlier om onder-
80f'k in tt' stel na die verboor 
van beAkuldirdel! if' Daebau. 

Dr. H. M. de Koek, die presi
dent, bet verklaar dat die moei· 
llkbede met die Unie ae beta
llnpbalana ontstaan bet as ge
volc van die oormatlge in.stro
mlng uit die sterllngcebled en 
d ie oormatlge u!tgawe In Jande 
butte die sterllncgebled, veral 
die Verenlgde State. 

Die maatroola wat die Unie 
retref het , bet onmiddelllk ver
oor .. ak dat die atroom ster ling 
wat na die Unle gevloel het, ver
m lnder bet. Die lnvloel van 
£180,000,000 ult die aterlingge
blede hct die 'lnflaaledruk in die 
Unle verboog op 'n stadium. toe 
anU-intluie-lnvloede nodig was. 

In 1~7 was die Unic se aan
kope HO,OOO,OOO meer as ay 
goudproduksle en on.s betalings
poslale Is verder verswak deur 
die prysstyglnr van lnvoergoe
dere. 
, Daar kan moonUik blnne kort 
verminderde lnvoere uit dollar-

PARLEMENT 
BEGIN 

i\ • 

.... ·OORMORE 
Te oordeel na die ultlatlngs 

van die V.P.-pcrs gaan die oppo
ai.Bie-partye die slttlnr van die 
parlement wat oormOre begin, 
ultbult as 'n propagandaplat
form. Die Cape Times praat 
met smaak van die felt dat die 
opposlsle die geleentheld sal kry 
om die recerlng oor elke onder
werp toe te takel. 

Die buldige slttlnc 181 tot 'n 
lfOOt mate cebruik word as po
Utleke platform met die 001' op 
d le aanataande verkleslng. 

Iande wees sodat sterlinglande 
meer In die beboeftes van die 
Unie sal voorsien. Die vraag is 
of stappc gedoen moet word om 
oormatJge invoere van verbrui
ker:;goedere stop te sit, bet dr. 
De Kock verklaar. 

In sy kommentaar oor dr. De 
Kock se verklaring, skryf Die 
Burger dat dit betoken dat die 
Unle voortaan 'n bcleld van 
,.koop Brits" sal moct volg. 

Sou d ie ontdekklng van on
l't'elma tir bede mhoklen in ver
band 11taan met die lnternaaio
nale 11pannlngf 

• ••••••••••••••••••••• 
e VIR DIE STUDENT, Joernnll~t Rt'hlip;er -

Die Nuwe D raagba re 

,CORONA" -TIKMASJIEN 
nrgemaklik a l u skryfwe rk, ha nteer m akJlk, 

In ' n deftige d ra-kassie. 

P RYS £26/ 10/ · Kootant 
ALLE KANTOORBENODTGDHBDE VOORRADlG 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Ke rk-gebou 822, 

ADDERLE YSTRAAT KAAPSTAD. 
T e l efoon 2 -7071 

DIE KIESKEURIGE MAN 
GAAN VIR SY KLEUE NA 

omdat hy tf:eet 
dat lry waarde vir 

sy. geld kry. 

• 
SO PAS 'N UIT· 
STE K E NDE S NYER 
V AN DIE VASTE
LAND IN DIENS 

GENEE.V . 

ADDERLEYSTRAA T 134 KAAPSTAD 

Afeer ,; $prt;,f!uk 1 
lllatts ·~~ttlel' pftll'tr. 
(J$ tJ/1/f S.1os aang: tiJIJntkurf(uu/Jem:Jtllldelikse 

opNJmes fNurMtl: 1948. 

Dwarsdeur die Unie bet manne nn aUe ltaode
akrynwerkers, klerke, maatskappy-direkteun--<lOr
wel~gend . bul ~euse uitgebrinJ op Spriogbok. 

SPRINGBOK 
.DIE SPORTMAN SE SIGARET 

UfS349 

PLUIMVF.E 
....... ..._ - • PLm:.Y .. 
.uma • ..._ P aQDIJJl'l'll -....... : A.V.B.O.B. 

Lykbesorren, Grafsteeruna.~ters, 
BerratnJsversekeraars 

C. M. ELOFF EN KIE (-., ... Bloemfontein 
.... MAWW (r..a. ,..._, ·-- 1M Takke 

Onthou u 

* 

SONDER GEWERE . 
opspraakwekkende Roman van S. J. de Jong h ! 

was nr., l in die Doring draadreeks. 

NR. 2 IS SO PAS GEP UBLISEER. 

AGTER DIE DORINGDRAAD 
IN KOFFIEFONTEIN 

geskrywe .deur 0. L. NEL, 
gewese kampleier in Koffiefontein waar by vir 

27 maande geinterneer was. 

e 'n lVerk t'ol spanning, at'ontuur, humor en rcalume. 
'n Vollcdigc beeld van die Lrwe t·an die Gcinterneerde 
Boerc: Ontsnappings, llongcrstakings, ens., ens. -
maar op al die bladsvc vbtd die lcscr 'n openbaring 
t•an die Afrikaner sc tooih.eid en volharding en 
onbrcekbare wil tot vrJiheid. 

PRYS l01. Posvry 
(9 / · pos vry aan intekena re ) 

AAN: L. ~B. Bock- en Kunsscntrum (A/d. O.B.J, 
PosbJU 489!, 
JOHANNESBURG. 

Stuur my as b. . .............. eksemplare AGTER DIE 
DORINGDRAAD teen 10/ · posvry. Ek alult ................ .. 
.. .. .. .. .. .. .. . .... . .. .. .. . .... .. ... In ter vereffenlng. 

NAAM: ................................... .................. .............. .. ........ . 

AD RES: 
• ~. 0 ••••••••••••••• ••••••••• •••••• 0 ••• ••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 

······················································ 
Handtekenin~. 
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TAJUEF VIR GEKLASSlFISEERDE ADVERTENSIES: 

Hul8boudeUke KennJsgewings: 
(Verlowlng, buwellk, geboorte, stertgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 3/- per plaslng. Voorultbetaalbaar. Vir 
herhalings 2:; pst. afslag. 

SAL MET NUWE SENAAT 
Handelsadvertensles: 

Eerste plaslng, 2d. per woord. Vir berhallnga 25 pst. a!alag. KAN REGEER Intekengeld op ,.Die O.B." (verskyn weekllks): 12/6 per jaar of 6/6 per 
6 maande. Voorultbetoolba!'.r. Stuur advertenslegeld, bestelllngs, en lntekengeld 

na VOORSLAG (ED~lS.) B l"K., l'osbus Hll, Kaapstad. Wanneer die nuwe senaat vir die eerste keer hierdie 
week vergader, sal die regering 22 ondersteuners en die . 
opposisie-groep 21 lede in die senaat he. Die uitslag van 
die verkiesing was 'n verrassing omdat gemeen is dat dit 
net anders om sou wees. Die regering bet 'n 22e onder
steuner gekry deurdat 'n onafhanklike senator in Natal, 
mnr. S. Pettersen, op voorstel van A.P.-lid J. S. La'buschagne, 
gekies is wa.t die regering se kleurbeleid steun. 

GEBOORTE 

CALIT'L, - AMI Koot (Kallie) en 
'l'oetle (geb. Ferreira) van Ysterplaat 
•n frl.s eersteling O.B. seun op Julie 
18. Naas God, ons innige dank aa•n 
die verpleegster. 28/7 / 2B 

VERLOWING 

CHRISTOWITZ - GELOE'NBUYS. -
Die verlowlng wQrd hlermee bekend 
gemaak van Petronella. (Nellie) tweede 
oudste dogter van mnr. en mev. D. J. 
Geldenhuys, , Arbeldsgenot", Wynne~ 
straat 13, Parow, met Christoffel 
(Chris) oudste seun van mnr. en mev. 
C. J. Christowitz van Blantyre, Nyasa
land en Parow. 4/8/1. 

:llYBURGH-JORJlAAN. - Ons twee 
Willie oudste seun van wyle mnr. en 
mev. J. Myburgb, Piketberg en Gerty 
tweede dogter van mnr. en mev. L. 
Jorda.an, Tiervlci, wens aan vrlende en 
famille bekend te maak dat ons op 8 
Augustus verloof raak. 4/8/1. 

IN MEMORIAM 

STRAUSS. - In tere herinnering 
dink ons terug aan 2 Augustus 1941 
toe ons dlerbare eggenoot en vader 
Jacob Albertus van ons weggeneem is. 
Ons gun u die fUll llewe va.der. 
Verlangende eggenote, klnders en 
klelnkinders, Tiervlei. 4/8/ 1. 

BOME, PLANTE EN SAAD 

Goewermentsgesertlflseerde Groonte
saad: Cba'!ltenay Wortels, 10/
Detroit Beet, 5/ 6. Skotsles: Klein Gem, 
8/-; Lang Wit Bos, 8/6; Hubbard 
Groen, 8/6; Pasteipapoentjie, 8/-; Tom 
Watson en Wonder Waatlemoen, 12/-; 
Blaarslaal, 17/6; Marblobe Tamalle
saad, 3:i/ -; Sulderkruis en ReliM!Ce 
Blomkool, 16/-; Spitzkopkool, 8/- per 
pond. Posvry. K.M•.B. - PREJ.\liERS, 
l'.K. SchOemansboek. 

PATATRANKE.-Sesmaande 83 lb .. 
7/-; 3-maande 83 lb., 8/-; sesmaande 
toppe, 8/· per 1,000; steggies reg vir 
plant. Ses- en driemaande Borrle, 6/· 
per 1,000. Gelewer Serpentine. K.M.B. 
Tevredenheid gewaarborg. - B. H. 
GERBER (C./sn.), P.K. Hoekwll, 
George. 2817 /TK 

GEMENG 

VAN'S ()ONOJU!:TE PBODUCTS 

A.LLEBLEI - Waterspoel-rtoolatel
aell, vloertel!la en gepolltoerde ter
razzo-kombulaopwasta!ela en artlkela 
essenaleel vir gerief, higll!ne en net
held. Volle besonderbede akrywe :
Y AN'S OONCRETE l'RODUOTS 
<EDMS.) BI'K., Potgleteratraat 258, 
Pretoria. 3/12/TK. 

.MEUBELS 
M:EUBELS. - Beter meubela teen 

bUllker pryae. Babawaentjlea, atoot
ltarretjlea, drlewlele, llnoleuma, tapyte 
en1. ook &Jtyd tn voorraad. Geen 
Katalogus. Meld waarln u belangstel. 
-VISSEB-)I(EURELS, Langstraat 291, 
Kaapatad. 3/12/11. 

l\IEUBELS - Ons sal u huls of 
kantoor volledlg Meublleer teen billike 
maandellkse paaiemente. Speslale 
kortlngs vir kontant beste111ng~. Skryf 
om ons volledlge katalogus met prys
lys. Ook In voorraa.d: Draadlose, 
wlndlaalers, llnoleum-vlerkante van 6 
vt. breedte vir kombuis, aluminium· 
kastrolle In stelle van 3, ens.
UNIKA 1\IEUBELS (EDlll S.) Bl'K., 
Vlctorlaweg 171, Woodstock. 

12/11/TK. 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-lngenleurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's. en Elektrleae 
Toeatelle. Gereglstreerde Elektrlaltelta
aannemers. Foon 9-8•36. 

TE KOOP 

BOERE, AA.NDAO! - Uitverkoplng 
van voorra-&.d nuwe klere en skoene, 
asook tweedebandse millt~re klere, elke 
Saterdagoggend by NICK NEETHLING, 
Lady Greystraat, PAARL. F~~1JJii 

Gt)DROOODE VRUGTE. - Barry
merk gedroogde vrugte posgeld betaald 
In Unle In 5 en 10 pond kissies. Appel· 
ringe 3 Diamant 2/ 1, Perskes 3 Dia
mant 2/ 1, Pere 3 Diamant 2/ 1, Vye 
4 Diamant 2/ 3, Pruimedante 50/60 
1/8'h, Rosyne 3 Diamant 10'hd., Tros
Rosyne 4 Diamant 1/3, 'Okkerneute 2/3, 
Amandels 1 / 9, per pond. Volledlge 
Pryslys verkrygbaar van Robertson
Uandelsverenlging, Posbus 7, Robert
son. 4/8/4. 

GESUlKERDt~ VRUGTE. - Barry
merk gesuikerde vrugte 8/ 6 per ses 
1 pond pakkies of 6/3 per 5 pond
kissie posgeld betaald in Unie. Kon
tant met bestelling. Ons stuur ook 
gesuikerde en gedroogde vrugte ten 
behoewe van klll!nte aa11 vriende oorsee. 
Verdere besonderhede verkrygbaar by 
Die Robertson-Haot~delsverenlglng, Pos
bus 7, Robertson. 4/8/4. 

Speelskele, bottelvorm teen 3/ Q; kop
skeie 4/ 6; agtkantig 5/-; dubbelkop 
0/6; een paar mull§wlngels teen 5/6; 
een trekdonkle 5/·. - Koos Botha, 
l'.S. Serpentine, Dl8t. George. 

4/8/8. 

AANSTE.LL/NGS 
IN DR/E. RADf 

Die regering het die afgelope 
tyd, afgesien van die aanstel
ling van 'n Buitengewone Am
bassadeur, drie belangrike aan
stellings gedoen, t.w. in die 
Spoorwegraad, Radioraad en 
Diamantraad. 

As voorsitter van die Spoor
wegraad is mnr. J. J. Haywood, 
L.V. vir Bloemfontein-distrik, 
benoem. Mnr. Haywood is een 
van die H.N.P. se deskundiges 
op spoorwegsake en was een van 
die moontlike aspirante vir die 
Spoorweg-portefeulje. 

Verder is dr. Karl Bremer, 
voormalige L.V. vir Stellenbosch, 
en voorsitter van die H.N.P. in 
Kaapland, benoem tot voorsitter 
van die Diamantraad. Hy het 
reeds d ienste aanvaar. 

In die Radioraad is dr. S. H. 
Pellissier tot voorsitter van die 
raad benoem. Dr. Pellissier 
'was voorheen Direkteur van 
Onderwys in die Vrystaat. 

SOUT TE KOOP 

BOEK u bestelllngs vir vroe~ 
~newering sodra sout verkrygbaar Is: 
A1, H; No. 1, £3/15/-; No. 2, £3/10/·, 
~er ton; 100 pond fyn bottersout 6/-, 
vrygelaad Soutwerke. Beste!: Komdte. 
mev. llARTIE VENTER, P/sak No. 
'<:4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

5/0/Tl:C 

TE KOOP AANGEBIED 

Enlge hoeveelheld dag-oud k u!kens 
dadellk verkrygbaar. Australorps 
£7, Leghorns en Kruis teen £6 per 100. 
K.B.A. ot K.M.B. Waarborg sterk 
kulkens. 

Kuikens word gebroel van benne wat 
uitgesoek Is deur elenaa.r wat alreeds 
twlntlg jaar ondervlndlng en 'n groot 
aukses van boenderboerdery gemaak 
bet. - H. R. l\lALAN, .. Weltevrede 
Plulmveeplaas," P.K. Kerstfonteln, 

RADIOTRONICS 
(A. Perold en P. Brink) 

Vir herstel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

(Qnderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkeling en le 

van kabels in huise en 
fabrieke) 

Hoofstraat BELLVILLE 
Foon 9'7-9114. 

Pretoria-Mark. 
PRINSLOO EN VENTER 

MARKAGENTE 
Van der Waltstraat 268 

Posbus 861 Foon 2-2208 

PRETORIA 
(Mede-elenaar en Bestnnrder: 

~, l'. BOTIDIA) 

• 
Garansie van £2,500 by die 

Staat 

• 
Proheer ons vir heter 

diens! 
SKRYF OM GRATIS 

* ETIKETTE 
* MARKVERSLAE 

ENS. 

Die Afrikanerparty, wat die 
magsewewig in die regering hou, 
het. net t)vee senatore in die 
nuwe senaat. Hulle is in die 
Vrystaat gekies. Daar is ook 
geen A.P.-senatore deur die Re
gering benoem nie. Die senatore 
van die Afrikanerparty is st!n. 
J. J. van Rensburg en sen. J. H. 
B. Reib:. 1\lnr. L van W. Rau
benheimer wat die enigste A.P.
senator in Kaapland was voor 
die ontbinding, is n ie in Kaap
land berkies nie. Hy is ook die 
enigste oudsenator in nasionale 
geledere wat nie berkies is nie. 
Hy is 'n lid van die Ossewa
brandwag. 

In Kaapland het die H.N.P. 
met behulp van die twee A.P.
lede van die volksraad, drie se
natore gekies, t.w. mnre. D. H. 
van Zyl, P. S. Hayward en D. T. 
du P. Viljoen. Dieselfde aantal 
is in Transvaal gekies, nl. mnr. 
T . A. Donges, komdt. T. 
MacDonald en dr. H . F. Ver
woerd wat met die verkiesing in 
Alberton verslaan is. 

Oudsen. I. van W. Rauben
beimer (Oom Naas) wat die 
enigste nasionale senator is wat 
nie berkies is nie. Tydens en 
na die oorlog bet Oom Naas baie 
gedoen vir die politieke ge
vangenes, en by was deur d ie 
O.B. boog geag as 'n vriend. 

Nederlanders Wil 
Weet van 0.8. 
Belangstelling in die Afrikaner se stryd is nog by 'n 

groot deel van die Nederlandse volk aanwesig, ondanks die 
verdraaide beskouings in die Nederlandse pers. Etlike 
briewe is reeds deur O.B.-lede van Nederlanders ontvang 
wa.t graag meer inligting omtrent die nasionale beweging 
in Suid-Afrika wil vemeem. Die briewe word gerig aan 
persone wie se name in die pers bekend gemaak word as 
leidende figure van die Beweging. 

So bet die O.B.-Jeugleier, prof. 
D. J. van Rooy, van Potcbef
stroom, 'n brief ontvang van 'n 
persoon wat bomseH beskryf as 
die Ieier van 'n Nederlandse 
Jeugbeweging wat staan vir 
,Christelike nasionallsme.'' Hy 
verklaar dat hul doelstelling is 
om ,met aile geskikte middele 
ons nasionale volkswaardes te 
verdedig teen die vervlakkende 
invloede wat op groot skaal uit 
die buiteland ingevoer word, 
en ons voel ons sterk verbonde 
met ander dele van die Dietse 
stam wat dieselfde stryd voer. 
Ons stel ons nie op enige party
politieke standpunt nie, maar 
staan op die grondslag van 'n 
Christelik-nasionale volksbesef." 

TEEN GEALLIEERDES 

Dat hierdie groep onder sy 
ledetal ook mense tel wat teen 
die Geallieerdes kant gekies bet 
in die afgelope oorlog, word 
aeur die skrywer in die volgen
de bewoording erken: 

,.Ons strewe ondervind bier 'n 

sterk teenkanting van die libe
rale, Sosialiste en Kommuniste. 
Aangesien bierdie groepe die 
pers volledig oorheers, is ons po
sisie nie gemaklik nie, temeer 
om.dat verskeie van ons jongere 
lede gedurende die oorlog kant 
gekies bet by die anti-geallieer
des en dus as landsverraaiers 
gebrandmerk staan. Hoewel hul 
bouding hier nie goed te keure 
is nie, het hierdie jongmanne ge
meen dat bulle die stryd vir die 
beskawing teen die bolsjewisme 
moes opneem, en ons staan op 
die (van aile kante aangevalle) 
standpunt dat gemaakte vergis
singe sonder slegte bedoeling, 
dog inteendeel uit eerlike 
idealisme ontstaan, geen belem
mering mag wees om bulle in 
ons jeuggroepe op te neem nie.'' 

NA WORCESTER 

&RILLE 

In 'n ander geval skryf 'n Ut
recbtse advokaat aan komdt. 
Leibbrandt van Niekerk, van 
Worcester, dat hy sy naam in 'n 
Afrikaanse nuusblad gelees het 
en dat by baie graag eerste
handse inligting omtrent die Os
sewabrandwag wil bekom. .,Die 
Ossewabrandwag is bier in Ne
derland baie, baie onbekend. 
Daar word we! beweer dat die 
Ossewabrandwag 'n nasionaal
sosialistiese of fascistiese groe
pering is, ' n aanduiding w'at 
bier in Nederland voldoende is 
?m jou gal oor 'n dergelike bt> 
weging uit te spu. Egter soos 
ek reeds gese het, sou ek graag 
meer van die Ossewabrandwag 
(Ieier dr. Van Rensburg?) wil 
weet." 

Bring o oogarts ae voorskrlf vtr brllle na 011.1. 

GOEIE WERK TEEN BUJ.IKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker-Aptee~ 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

.Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Beeoek ou of 8kryf om Beeonderbede. 

. .. 

Oom Naas 
Nie Herkies 

In die Oranje Nrystaat bet die 
A.P. en H.N.P. saam 7 senatore 
gekies. Hulle is mnre. C. A. van 
Niekerk, M. J. Vermeulen, F. D. 
du Toit, D. W. Scboeman, W. L. 
Pretorius, J. H. B. Reitz en J. 
J. van Rensburg. Vyf van die 
sewe was voorheen senatore. 

BENOEJ.\1 

Verder het die regering agt 
senatore aangewys, nl. vir 
Transvaal mnre. P. W. le Roux 
van Niekerk en H. van der Mer
we; vir die Vrystaat mnre. J. 
N. Ie Roux en R. A. T. van der 
Merwe (eersgenoemde het sy 
volksraadsetel aan mnr. Haven
ga afgestaan; vir Kaapland dr. 
W. A. Hofmeyer en mnr. H. van 
Aarde, wat met die algeme~ 
verkiesing in Hottentots-Hoi
land verslaan is, en vir Natal 
'n onafhanklike Engelsspreken
de, eerw. C. Miles-Cadman en 
mnr. C. Nel. 

Wanneer die regering dus 'n 
president vir die senaat uit sy 
eie geledere benoem, sal hy 21 
ondersteuners he en die opposi
sie-groep dieselfde aantal. Wan
neer die stemme staak, sal die 
president 'n beslissende stem 
kan uitbring. In November 
word 'n vierde senator vir die 
naturelle gekies - die setel is 
tans vakant - waarna die op
posisie waarskynlik in die meer
derbeid sal wees. In 'n gesa
mentlike sitting van die twee 
buise kan die regering egter 'n 
meerderheid van drie of vier 
stemme he. 

FAMIL/E.S TRE.K 
SANDE. NOUfR 

Twee bekende O.B.-families 
bet die bande van kameraad
skap nouer aangehaal toe Unus, 
oudste dogter van bfkomdt. en 
komdte. Ben van Niekerk van 
Vaalkop, Edenville, in die huwe
lik bevestig is met ds. Jan van 
Graan, seun van mnr. en mev. 
Ernst van Graan van Mopanie, 
Noord-Transvaal. Ds. At. van 
Niekerk van Prieska bet die bu
weliksband gele. Meer as 400 
gaste het na die plegtigheid die 
onthaal op die plaas Vaalkop 
bygewoon waar ds. Van Niekerk 
die heildronk ingestel bet. Hier
na het die K.G., dr. Hans van 
Rensburg, die beildronk op die 
ouers ingestel. 

Nuwe Burgers 
1,800 vreemdelinge is geduren

de die eerste ses maande van 
bierdie jaar tot Unie-burgers 
verbef. Onder bulle is Siriers, 
Cypriote, Irakese, en 'n groot 
aantal Littouers. 

FEESTE VAN 
I GEBIED F 

'n Sierlike Gedenkprogram 
waarin die oproepe van die 
boofgeneraals van Gebied F so
wei as die programme van die 
vyf groot sentrale feeste ver
skyn, bet so pas die rondte be
gin doen en is verkrygbaar van 
die Gebiedshoofkwartier, Posbus 
1059, Pretoria. 
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,Vir 
Ons 

Suid-Afrikaners Het 
Base 

.Blanke Trou Met 
Naturellevrou. " 

Geen Werk' Se 'n Drie-en-sewentige Engels
sprekende blanke uit die distrik 
Peddie is voorverlede \Voensdag TROUE ' 

Die klagte dat Engelssprekende werkgewers openlik G I v in Port Elizabeth met 'n 88-jari-
verklaar dat bulle voorkeur aan Britse immigrante gee evo ge an ge n~turellevrou in die magi-
wanneer deur Suid-Afrikaners wat op oorlogsdiens was, by straatshof in die buwelik beves-

BRAND WAG 
VERTREK 

bulle om werk aan geklop word, is vervat in 'n brief van I m m .• g ras .• e- tig. Die verrigtinge bet deur 
middel van 'n tolk geskied. Die 

'n Engelse vrou aan die Cape Argus. Sy is self 'n Engels· bruidegom wou sy skoonvader 
Die Stella-kommando het een 

van sy ywerigste lede verloor 
deur die vertrek van veldkt. 
George Nieuwoudt wat sy plaas 
verkoop het en hom nou op 
Bainsvlei, Bloemfontein, gaan 
vestig. Hy was altyd getrou 
op sy pos en dit was nooit no
dig om na hom te soek nie. 
Hy staan sy plek vol in die 
volkslewe. 

man van geboorte en is tydens die oorlog met 'n Suid- Veldtog met bees~ vir sy vrou betaal, 
Afrikaner getroud wat in die Britse lugmag gedien bet. maar die vader van die bruid 
Haar man, wat dus eintlik veel nader aan Home staan as • in diens te neem Dit is baie bet daarop gestaan dat die hu
meeste oudsoldate, kon geen werk kry . nie, verklaar sy. duidelik aan bulle te kenne ge- welik in gemeenskap van goede

Die brief lui: 
,In 'n sekcrc sin veronderstel 

ek, is ek ook 'n immigrant. Ek 
het met my man getrou terwyl 
hy in die Britse Iugmag gedien 
het. 

,Kan enigiemand my nou ver
~1 wnarom by nndat by twee 
jaar ~rug is in sy eie land nie 
in staat is om werk te kry nie? 

,In 'n onderhoud is 'n wenk 
aan hom gegec dat 'n offlsiers
uniform, plus 'n paar ordete
kens, 'n handige middel is om 
werk te probeer kry. Ander per
sone met wie my man onder
houde gehad bet verklaal' dat 
bulle geen begeerte het om 
Suid-Afrikaners in diens te 
neem nie." 

Sy verklaar vooJts dat dit 'n 
swaar pil is vir iemand .om te 
sluk nadat hy vyf van sy beste 
jare aan oorlogsdiens gewy het. 

AANGEHITS 

'n Mens vra jouself af: as dit 
aan die groen bout gebeur, wat 
dan nog van die droe bout? 
Waar ·kom die Suid-Afrikaner 
en veral die Afrikaner uit in 
<lie wedloop om werk? 

Hierdie toestand is behalwe 
blote sentiment natuurlik 'n ge
volg van die immigrasiekam
panje van die vorige bewind 
wat uit sy pad gegaan het om 
op die handel en nywerheid be
roepe te doen om immigrante 

fngelse 
Kla 

Prediker 
oor Slegte 

lmmigrante 
Hoe die swak tipe Britse immigrante wat van staatswee 

in Brittanje vir die goudmyne gewerf word, by bul aankoms 
wegdros en weier om te werk, is deur eerw. E. M. Risden, , 
rektor van die St. Johns Church , Randfontein, onder die 
aandag van die Britse volk gebring toe by 'n vergadering 
verlede week in Londen toegespreek bet. Hy bet ook ver
wys na die toenemende aantal immigrante wat na die Unie 
kom sonder enige voorneme om te werk. 

Met verwysing na die swak. 
tipe het hy gese: ,Ek is jam
mer om ~ se dat baie wat on
Iangs uitgekom bet tot hierdie 
klas behoort en besig is om 'n 
gevoel daar te veroorsaak. Ons 
wil julie he, maar ons wil julle 
he om te werk. Daar steek geen 
goed in om as 'n hommelby na 
Suid-Afrika te kom en te ver-

Reenmakery 
In Winter 

Wil Nie Slaag 
Die Amerikaanse regering het 

verlede winter probeer om reen 
te maak, maar het nie daarin 
geslaag nie, volgens 'n verslag 
wat vanaand uitgereik is en 
wat koue water gegooi het op 
die boere se hoop dat vlieeniers 
buHe die hele jaar deur van 
reen sal kan voorsien deur droe 
ys op die wolke te strooi. 

Die regering bet nou al 40 
keer probeer om op hierdie wy
se reen uit winterwolke te ver
kry en sal nou dieselfde proef
nemings op somerwolke uit
voer. 

Die proefnemings wat op win
terwolke uitgevoer is, was te
leurstellend en het verskeie 
feite aan die Jig gebring. Daar 
is gevind dat gecn betekenis
volle resultate verkry is, tensy 
daar binne 'n afstand van 30 
myl natuurlike reen of sneeu 
geval bet nie. Selfs dan was 
die neerslag te klein om van 
ekonomiese belang te wees. 
Winterwolke produseer nie gc
noeg reen om van belang vir 
boere in die bewaringsdistrikte 
te wees nie. 

wag dat ander mense alles vir 
jou moet doen nie." 

In 'n onderhoud met 'n kor
respondent het hy verklaar dat 
die immigrante wat vir die my
ne gewerf word in groot getalle 
wegdros. Hul reisgeld word be
taal asook huisvesting aan hulle 
verskaf. Vanaf hul aankoms 
ontvang hulle ook 'n salaris 
Hulle kom onder kontrak en dit 
sal die hulp van die polisie ver
eis om hulle weer terug te vind 
- iets wat nie graag gedoen 
word nie, omdat onwillige mense 
tog niks beteken ~ie. 

,Ek praat nie van 'n paar 
geisoleerde gevalle nie, ek sal 
se dat daar moeilikheid met die 
meeste van bulle ondervind 
word en dit veroorsaak natuur
lik 'n onaangename gevoel. Die 
wat in die werk bly, is vol grie
we en brom en verwag blykbaar 
dat alles vir bulle gedoen moet 
word," bet by gesil, en bygevoeg 
dat Suid-Afrika beslis nie bier
die tipe mense wil he nie. 

Komdt. Steyn 
K~ndidaat 

Hfkomdt. H. J. Steyn van Vas
co is op 'n vergadering van 
die Elsiesrivier-Vascowaaksaam
heidsvereniging, onder voorsit
terskap van mnr. J. H. Hane
kom, eenparig aangewys as die 
vereniging se kandidaat vir wyk 
3 vir die Goodwbodse munisipale 
verkiesing wat in September 
plaasvind. 

Tweehonderd lede het reeds 
by die vereniging aangesluit 
Die sekretaris Is mnr. J. Craf
ford. 

gee da.t immigrasie 'n politieke re moet geskied. Huwelike tus
plig is, en in die lig word dit sen blankes en naturelle word 
nog deur baie werkgewers be- nog deur ons wet~ toegelaat 
skou. Bulle meen dat dit bul boewel wyle oom Piet Grobler 
verkiesingsbydrae tot die Ver- reeds in 1911 'n poging aange
enigde Party is. wend bet om dit verbied te kry. Met die Rebellie van 1914 bet 

hy saam met wyle genl. Kemp 
'n bloedspoor gemaak. Ook 
daar het by sy plek vol gcstaan. 
Die Stella-kommando wens hom 
alles van die bcste toe .en hoop 
dat hy daar in sy nuwe omge
wing net so 'n getroue Brand
wag sal wees. - (Ingestuur). 

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

DAARAAN OM HULLE TE ONDERSTEUN? 

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

VOLKSKAS- AAN DELE-
AANKONDIGING: 

• 
Die direksie van VOLKSKAS bet genoee om hiermee aan die publiek bekend te maak 
dat 'n verder11 250,000 gewone £1-aandele in VOLKSKAS vir inskrywiug aangebied word. 

DIE BESONDERHEDE IS KORTLIKS 8008 VOLG: 

Huidige kapitaal-posisie : 

Gemagtigde kapitaal (verdeel in 1,500,000 

gewone aandele van £1 elk> . . . . . . . . . ' £1,500,000 
lngeskrewe kapitanl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
~esto~ kapitaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Kapitaal nou aangebied . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

£1,250,000 

£1,246,809 

£250,000 

Aandele tans aangebied: 

250,000 gewone aandele van £1 elk teen 'n premie van 2/6 
(d.w.s. 22/6 per aandeelJ. 

Hoe betaalbaar: 

101- per aandeel pltlS die premie van 2/6 per aandeel by aansoek 
en die saldo van 10/- per aandeel binne 6 maande 'na toekenning. 
( Aandele kan ook by aansoek volopbetaal wo1·d deur 22/6 

per aandeel te sto1·t.J 

. Openingsdatum van inskrywings lyste : 

29 JULIE 1948. 

Voorkeur· aan bestaande aandeelbouers : 
j 

By eerste toekenning op 4 September 1948 scil clie direksie 
voorkeur gee aan aansoeke van bestaande aandeelhouers 
(d.w.s. persone wat op 111 Julie 1948 - datum van Prospektus 
- aandeelhouers van VOLKBKAS was). Na 4 September 1948 

· sal geen verdere voorkeltr aan . bestaande aandeelhouers gegee 

word nie. 

Sluitingsdatum: 

Die direksie hou hom die reg voor om die inskrywingslyste 
onmiddellik by volsl,rywi.ng van hierdie uitgifte te sluit, dog 

nie voo1· 2 September 1948 nie. 

Diwidende: 

Sedert aanvang van sake dem· VOLKSKAS is die volgende 
diwidende op aandele uitgekeer: 

19S6 - 1940 .............. . 
Daarna .................... . 

Prospektus: 

7!% per jaar. 
5% per jaa1·. 

Hierdie is nie 'n uitnodiging om op aandele in VOLKSKAS 
in te skrywe nie maar verstrek slegs ee1} en ander inligting 
wat meer vollediglik vervat is in die prospektus wat op 
die aandele wat aangebied word, betrekking het. 
Kopiee van die prospektus is tesame met aansoek om 
aandelevorms verkrygbaar van die Hoofkantoor van die Bank, 

Posbus 578, Pretoria, of van enige takkantoor. 

VOLKSKAS BEPERK 
(GEREGISTREERDE HANDELSBANK) 

DIREKTEURE: 

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

~-l) 
'J ·~ 
flllllfiDSAAmHEID~ 

BANKIERS: 

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

!!OOFKANTOOR: 

PRETORIA. 
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GROOTRAAD 
BESLUIT OOR 

ORGANISASIE 
Die Grootraad van die Ossewabrandwag het verlede Woensdag onder 

voorsitter skap van hoofgeneranl D. J, van Rooy sy jnarlikse sitting in Johan
nesburg gehad. ' n Agenda wat ba ie ernstige h esp rekings ingehou het, is 
afgehandel. Baie opmerklik was die algemene pershelangstelling in bier
die vergadering, sowel van die kant van.Afrikaanse as van Engelse blaaie. 

Die huidige politleke situasie 
is g rondig bebandel nadat die 
Kommandant-generaal die be
spreking ingelei bet; en die een
parige besluit van die Raad in 
die verband is geformuleer in 
die bewoording soos daarna aan 

soos hy in die afgelope jaar 
begin ontwikkel bet, d.w.s. 
vol&'ens die kleinkommando
beginscl, aangepas by Iokalc 
vcrelstes en omstandighcdc 
soos dcur Gebiedsboofde 
gerccl. 

V oortaan sal besondere nadruk 
gele word op die Boert>jeug, 
wat as seUstandige \'ertak
k ing van die Beweging lo!l 
van politieke par ty-oor
wegings sal ontwikkel; en 

die pers oorbandig. Dit kom 
daarop neer dat die Ossewa
brandwag as seUstandige Volks
beweging sy ide nt iteit bebou en 
voortgaan met sy gewone bedry
wigbede; maar b y r ig ook 'n 
em stige versoek tot al sy lede 
wat goon gewete nsbeswa re teen 
lidmaatskap van 'n pa rty bet 
nie, om nan te sluit by die 
partypolitieke finnk van die 
bnidige r eger ing, nnamlik d ie 
Afr ika nerpnr ty, wat intussen 'n i 
politieke tuiste aan O.iB.-led e 
gebied het. 

Die O.B. Na 
Nederland 

GAAN VOORT 

Uit die besprekings was dit 
duidelik dat die Grootraad die 
Beweging wil aanpas by bui
dige landsomstandighede sover 
dit strook met sy reeds ver
klaarde beleidsbeginsels. Dlt 
bring ook mee dat by sy lede 
aanraai om in te skakel by die 
volle politleke, ekonomiese, kul
turele en algemene volkstryd 
van die nasionale Afrikaner
dom, sover as wat aan bulle die 
geleentbeid gegee word om dit 
te doen sonder verbreking van 
bulle eed van trou geneem in 
die Beweging. Verder sal 
, ·oortgegaan word m et d ie bul
dlging van die republikeinse 
ideaal, m et die oog op die 
vorming van 'n volwaardig-seU
standige, nasionale en Christe
like, bla nke volkstaat In Suid
Afrika. Die Ossewabrnndwag 
sal voortgaan om sy beleids
beginsels te verbrei ten e inde 
groter nasiona le eenbeid en 
\-rybeid vir la nd e n volk ln 
Suid-Afrika te bekom, om tege
lyk regverdige en billike oplos
s lng van rasse- en a nder lands
vraagstukke te help bereik, 
aeook 'n posltiewe wal te werp 
teen aile onderrnynende p rak
tyke en ideologic van die Korn-
raunism e. 

ORGANISASIE 

Ten opsigte "fan organisasie is 
besluit as volg: 

D ie Ossewabrandwag bebou die 
algemene organisasievorm 

Maak Gereed 
Vir Funksie 
Die Ossewabra.ndwag van 

lirtenhage, Despa tch en omge
wlng tret reeds voorbereidings 
om bul funksie wat in Septem 
ber gebou word, 'n groot sukses 
t• maak. 

Met die oog op gesellige ver
keer en om fondse in te same! 
hou die Brandwagte elke veer
tien dae 'n gesellige byeenkoms. 
Die byeenkomste word a! meer 
en meer gewild. D ie jongste by
eenkoms is ten huise van Brand
wag J. J. Hartman gehou. Die 
vasvrae-wedstryd bet groot by
val gevind. 

Die aanwesiges is aangcnaam 
verras deur stafboof P. M. du 
Plessis wat sy opwagting ge
maak het en 'n besielende rcdc 
gebou bet. <K orr.) 

II 

Nog twee persone bet 
ingestaan vir die versen
d ing va n Die O.B . na Ne
derland. Mev. E. S. Bur
ger van K akanms bet 
£1 5s. gestuur (twee 
eksemplare) en 'n sake
man van Kaapstad 12/6. 
Die O.B. w ord na Ned er 
land gestuur om die stand
punt van die O.B., waar
oor daar d ie a f gelope ty{} 
verske ie na vrae uit Ned er 
land ontvang is, bekend te I 
stel. 

1 

wat, waar m oontlik, tot 
gemeenskaplike optrede met 
die Voortrek.kers en ander 
bevriende jeugor ganisasies 
s al bydra soos goedgekeur 
deur die Jeugleier . 

O.B .-WAG 

Verdcr sal besondere nadruk val 
op die organisering van die 
O.B.-Wag vir die meer akti
vistiese deel van die vol
wasse lede, beide manne en 
vroue. 'n Vroue-Wag, ge
organiscer langs eie Iync en 
los van die Wag vir mans, 
sal totstand gebr ing word. 

'n Duldellke prosedure vir die 
oor-cn-weer skakeling van 
Jeug en Wag sal neergel~ 
word. 

Ander lcde van die Beweging 
wat, om welke rede ookal, 
nlc direk by die or:-ganisasie 
van Jeug of Wag betrokke 
Is nie, staan bekend as 
gewone lede k ragtens bulle 
jaarliks opbetaalde lidmaat
skap en deelname aan die 
aktiwiteite van die gewone 
organisasie. Hulle word 
soos gewoonlik saamgctrck 
in Kleinkommando's. 

PROGRMI VAN AKSIE 

Ook is 'n Voorstel aangaande 
programme van aksie aan
gcneem, besonderhcdc waarvan 
aan kommando's gcstuur sal 
word. In die algcmccn word 
van elke lid verwag om voort
durend by te dra tot die 
vorming, uitbreiding en besten
diging van 'n blywende O.B.
kameraadskap. Hierin le die 
waarborg van dieper cenbeids
krag van 'n ware volksbeweging 
wat wesenlik deur gcen tydelike 
faktore verbreck of vernietig 
sal kan word nie. 

Origens is die ouditeurstate 
asook die bcgrotings vir die 
komende jaar van die Sent rale 

Hoofkwartier en die Gebieds
kwarticrc deur die Stafboof van 
die Sentrale Hoofkwarticr, genl. 
P. W. Buys, voorgcl~; djt is 
bcspreek en goedgekcur. 

Op die vergadering is 'n prag
tlge adres aan oud-hoofgcnl. ds. 
S. J. Stander, vroecr jare lank 
voorsitter van die Grootraad, 
aangcbied. Hy bet gcpas daarop 
geantwoord. 

Vir die komende jaar is hoof
genl. D. J . van Rooy tot voor
sitter en oud-genl. Jan C. J. 
van der Westhuyscn (vroeer 
van die Rand, nou van Pretoria) 
tot sekretaris van die Grootraad 
benoem. 

'n Ntiwe 
Soort 

Kontak/ens 
Oog spcsialitcite het 'n nuwe 

kontaklens ontwcrp wat aileen 
die boringvlies van die oog be
dek en deur trane op sy pick 
gebou word. Die gewone kon
taklens bedck die bele oog en 
moet dcur kunsmatige vloeistof 
klam gebou word om wrywing 
uit te skakel. Die nuwc kon
taklens word uit plasticse stof 
vervaardig en kleef aan die oog 
vas vanwcc die aantrekkings
krag wat dit vir trane hct. 

Die lens is nog maar In die 
procf-stadium en word deur 
dertig persone gedra om dit uit 
te loets. 

OSSEW.AFEES 
'n Groot fees ter bcrdenklng 

van die Ossewatrek word op Sa
terdag, 7 Augustus, In Oos-Lon
den gcbou. Dit vind plaas onder 
beskerming van die A.T.K.V. en 
verskillende organisasies sal aan 
die feesvierings deelneem. 

Ds. J. G. F. van Rooyen Gal 
optrcc as feesredenaar. 

KOMMUNISTE. 
IN AFRIKA 

BE.DRYWIG 
D ie gevaar van Kommuniste 

in Oos-Afrika is die jongste tyd 
meer en meer beklemtoon as ge
volg van hul mcrkbare bedry
wlgheid in daardle deel van 
Afrika. 

In 'n toespraak het die Ieier 
van die sctlaars in Kenia, sir 
Alfred Vincent, verklaar dat dit 
voorkom ot die mense die be
dreiging van die Kommuniste • 
onderskat. Hy het die inwoners I 
aangemaan om bulle voor te be
rei vir die stryd. Die O.B . bet 
'n paar jaar gelede al berig dat 
Moskou 'n bale sterk hoofkwa r
t ier in Abesslnie ingerig bet vir 
propaganda in ~lidde-Afrika. 

lmmigrante 
'n Nuwe besending immigran

te, altesaam 900, het die afge
lope week in ~apstad aange
kom. Onder die passasiers was 
'n bcsonder hoe aantal gctrou
des en kinders. 

ROOIES REGEER 
K.AAPSTAD 

Terwyl die Kommunistiese Party in Kaap!'ltad oenskyn
lik onbeduidend is wat sy ledetal betref, ls daar tus&ea aege 
en twaalf Kommunls te of Komrnunistiesgesinde persone in 
die stadsraad wat die plaaslike beleid in hul rigting 
belnvloed ep die besprekings van die raad gebrnik as 
platform vir hul evangelie. Onder bulle is daar mlnstens 
drie vooraanstaande lede van die party, onder wle Sam 
Kahn. 

Van die linkse clemente is 
ook voorsitters van die staande 
komitees van die raad en ver
skeie van hierdie clemente is 
saam gegrocpeer in meer as een 
van die komitees sodat bulle in 
staat is om die deurslag te gee 
as die regse grocp onderling ver
skil. Dit is juis bier waar bulle 
hul Iaat geld. Daar is haas geen 
komitee waarop bulle nie ver
teenwoordig is nie. 

Die stadsraad bestaan uit 45 
!cdc. Twee hiervan is nie
blankes, van wie een aan die 
I ndii!r-versctbeweging in Dur
ban declgeneem bet. Die llnkse 
groep - e n daar is r aadslede 
w a t meen dat bulle twaa lf is -
vorrn du.'l enigiets van een-vyfde 
tot 'n k wart van die ledeta l va n 
d ie stad!lraad. Deurdat bulle In 
sleutelposlsies geplaas is, is bul
le in staat om die saak va n die 
Kommuniste aansienlik te be
vordcr. 

Bale lede van die stadsraad 
voel verontrus oor die invloed 
van die Kommuniste en onder 
Ieiding van mnr. W. James bet 
so pas 'n beweging binne die ge-

ledere van die raad ontstaan 
wat hom sal beywer vtr d ie uit
werping en teenwerking van die 
Kommuniste. 

Dit is veral gedurende die oor 
logsjare toe die Kommunlste on
der die beskerrning van d ie vorl
ge r egering geneern is, dat llulle 
hul s o in die stadsraad ln•erra
we het. 

Nuwe Gesant 
In Holland 

In die pick van prot. Leo 
Fouche wat onlangs deur veldm. 
Smuts as Unie-gesan t in Neder
land aangestel Is en dcur die 
nuwe regering teruggeroep is, 
is dr. J. H. 0. du Plessis aan
gestel. Daar is destyds bale be
swaar aangeteken teen die aan
stelling van prot. Fouche omdat 
dit 'n party-polltieke aanstellillg 
sou wees. Dr. Du Plenis is re
dakteur va n Die Volksbl&q, 
H .N.P .-orgaan in die Vrystaat. 

WESTE VAL STALIN 
PERSOONLM TE 
VOET 

Na her~de poglnp va n die 
afgevaardigdes van die W este 
om met Stalin te cesels oor die 
Russiese blokkade in Berlyn, bet 
Sta lin bulle eer &iste r ter w oord 
gestaan, nadat by huDe ure laat 
wa g bet, berig Snpa-Reu ter. 

M olotov, R ussiese minister 
va n buitela ndse sake, bet die 
besprekings wa t twee uur lank 
geduur bet bygewoon. Die Wes
te sou aangt>bied het om die 
hele Duitse vraaptuk in konfe
rensie te bespreek. 

Die oe van d ie Weste is se
dert d ie middel van verlede 
week afgetrek van Berlyn e n 
toegespits op JUosk ou waar drie 
gesan te van Frankryk , V.S.A. 
en Brittanje sedert Donderda g 
probeer om met die R ussiese re
gering te onderbandel en die 

Berlynse geskll op te los. 
Nadat die afvaardiging dae 

lan k p robcer het om Molotof, 
Russiese minister van buiteland
se sake, tc spreek, en herbaalde
lik tevrcdc mocs wees met d ie 
antwoord dat die Rus ,uitste
dig'' is, bet Molotof hom die 
naweek verwcrdig om die Wea
terse a fgevaardlges atsonderlik 
te sprcek. Die besprekings het 
n lks opgelcwer nie. 

Die Wcstc h et opnuu t sy vas
bcradenheld te kenne gegee om 
nie deur Rusland uit Berlyn ge
dryf te word nie. Britt'le minis
ter Bevin bet ook verklaar dat 
die Berlynse krisis kan oltloop 
op geweld-optrede. In diploma
tieke kringe is Bevin se toe
spraak beskou as vingerwyslng 
vir Rusland dat hy op oorlog 
afstuur. 

* V erkrygbaar per Augmtus 1948 * 

,BOOK OF 40 HOUSE PLANS 
FOR S.A. BUILDERS" 

by J, H. Felix, A.I.A.A. 

TEEN £0 lOs. 6d. ELK POSVRY 

• Planne vir enige van die huise beskryf 
in llostaande hoek kan bestel word teen 
pryse aangegee in die hoek. 

KOEPON 

MNR. J. H. FELI X, A.I.A.A., 
POBBB 170, 
BRAK.PAN. 

Waarde Beer, 
Btuur my 488cblicf .. . . . . . . . . . . eksemplare van U boek 

,Book of 40 House Plans for B.A. Builders" by J. H. Feliz, 
A.l.A.A. 
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