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Die taak van die Ossewabrandwag nou dat die verkiesing gewen en 
'n Afrikaner-regering aan bewind is, is helder omlyn deur die Gebied~leier 
van Wet~-Kaapland, dr. F. D. du Toil van Zyl, toe hy "·erlede Saterdagaand 
'n vergadering in die stadsaal, Caledon, toegespreek het. ,Die Osse~·a
hrandwag sal onder sy eie vlag bly voot-tseil en hewus van 'n eie roepiug bo 
en buite die party-politick, 'n gees van welwillendheid onder volksgenote 
skep en sorg dat die bestaande Afrikanersamewerking bestendig en uitgebou 
word," bet dr. Van Zyl verklaar. 

,ERGSTE SIEKTE' IN 
SUID-AFRIKA 

'n Pleidooi dat partypolitiek 1 vraagstukke soos die naturelle
laat \"aar moet word wanneer vraagstuk waaroor ten opsigte 
dnar met groot volksvraag- van die belangrigste punte 
stukke te doen gekry word, is saamgestem word. 

Dr. Van Zyl het gese dat die 
O.B. tien jaar gelede gestig is 

Louis Trichardt 
Hou Groot Fees 

Die sentrale O.B.-dngfeesi 
op Louis Tricbardt \'Cried]~! 
Saterdng wa!l 'n reuse-wel-

om die ontwaking van die gees 
van die volk te bestendig. Hier
die ontwaking is vera! geken
merk deur 'n drang na eenheid 
en vryheid. En te midde van 
die verdelende partypolitiek het 
daar 'n Volksbeweging gekom 
wat bo en buite die partypolitiek 

j staan en in staat is om die volk 
bymekaar te hou op grondslag 
van die blywende kleinnode van 
die volk en die aspirasies wat 
daaruit spruit. Dit is direk in 
teenstelling met die tydelike en 
noodwendige opportunistiese 
grondslag van die party-politick. 

verlede W(lek <l('ur dr. T. W. 
B. Osborn, Arbeider-L.V., op 'n 
vergadering in Kaapstad ge
doen. Hy het gesO dat hy nie 
bedoel dat partypolitiek heelte
mal afgeskaf moet word nie, 
maar dat die partye moet 
saamwerk in verband met groot 

,Partypolitiek in ons land 
is ons ergste siekte. Dit deur
trek alles - selfs die maat
skaplike en persoonlike lewe. 
En die ergste van allcs is dat 
alma! dit blykbaar geniet", 
het dr. Osborne gese. 

~
slae, bforig on'! k orrespondent. 
1\leer U'l 600 Brandwagt-e het 
die verrigtinge bygewoon en 
'n bedrag van tussen £150 en 
£200 is ingesameL Die blywende wat vir ons ge

f I meenskaplik is, bind saam en 
L.':============~ stuur ons in dieselfde rigting en 

. ~ 

BRITSE RYK WORD GEBUIG 
NA REPUBLIKANISME 

Britse imperialisme is nog fluks hesig om tred te hou met die vry
heidsdrang van onderworpe volke. Deskundiges p raat dan ook al van die 
, Vierde Britee Ryk" wat in wording is en wat bedoel is om aan te pas by 
die moontlikheid dat sommige van die dominiums republieke kan word. 
Hul republikeinsheid sal niks afdoen aan die idee van die Britse Ryk nie, 
so word betoog. In hierdie verhand word veral l n die, Su id-Afrika en Eire 
( lerland) genoem. 

Daur word vf'rWRJr dat die In
diese Ieier Pandlt Nehru by ge
leentheid , ·an die konferensie 
,·an statebondlei<•l"jij wat binne
kort in Londe-n gl'hou staan te 
word, die kw('o;sie van republi
kanisme te berde · gaan bring. 
Sy party se beleld was nog al
tyd om lndie na 'n onafhank
Jike republiek te voer. :\Jet die 
oog op hierdie gebeurli.kheid, 
wat ,·eral deur John Costello, 
M-nte minister van Eire, nou
keurig dop gebou word is Britse 
!ltaatsmanne al glo besig om 'n 
formuJe uit te werk wat <lit vir 
lndie moontlik sui maak om 'n 
republiek te word sonder weg
breking van die Ryk. Dit sal 
dan 'n Ryks\'erband wees son- , 
dl'r dnt Indie getrouheid aan die 
Engelse Koning verskuJdig sal 
wees. 

toon hoe die Britse Ryk ont- ~ ook inderdaad die Ryksbande 
wikkcl het van absolutisme - baie venterk. By beklemtoon In 
wat sy einde gcvind het in die verband daarmee dieselfde ar
Amcrikaanse Vryheidsoorlog - gument wat lord Durham in 
tot 'n stelsel van selfbesturende 1837 ten opsigte van Kanada 
kolonics. Dit was die Tweede gebruik bet, naamlik dat 'n vn
Ryk wat opgehou het om te be- eiste hiervoor is dat die bevol
staan toe die Statebond met ,on- k ing van die dominium soveel 
afhanklike" dominiums in die moontlik Engels moet wees. 
lewe geroep is, wat vera! sy 
beslag in 1926 gekry het. Dit 
was by uitstek die idee van 
Rhodes en Joseph Chamberlain. 

SY KRAG 

Die krag van hierdie Derde 
Ryk, aldus prof. Siegfried, le 
hoofsaaklik in die felt dat die 
!cdc aan dieselfde politieke 
familie behoort, aangesien die 
kontak konstitusioneel maar 
baic los en onbeholpc is. 
Hierdie familicskap bet dan 

1\JOET ENGELS WEES 

,.Die Dominium is 'n praktiese 
ondememing as sy bevolking 
Brits en homogeen is. HuJle is 
dan van nature Iojaal, en wan
neer onafha nk llkheid uitgeroep 
wor d, geskied dit in 'n vriend
skaplike geslndbeid sonder om 
in en ige opsig die morele een
heid van die Britse familie in 
die wereld te bedreig. Australie 
en Nu-Seelaml is hienan die 
beste voorbeelde.'' 

Londen Besig 
Met 'Nuwe 
Formule Vir 
lmperialisme 

\Vanneer 'n dominium egtcr 
uit verskillende volke en rasse 
bestaan, soos IndH! en Suid
Afrika, wat met geweld onder
wcrp is, deug die ld('e van 
dominiale status nie mecr vir 
die veiligheid van die Ryk nie. 
' n Vierde Ryk word 'n nood
&aaklikheid wanneer dominiale
Sbltus uitgebr('i word na Iande 
wat tot die laasgenoemde groep 
behoort." 

VAL IDTl'IEKAAR 

Twee wereldoorloc het daar
benewens gehelp om nuwe aan
trekkingskragte binne die Ryk 
in werking te stel, wat sommige 
van die dominiums wegtrek van 
Europa na Amerika. 'n SkuJ
denaarsvolk SOO!I Brlttanje kan 
ook nie meer die middelpunt 
''an 'n Rykstelsel we-es nie, en 
die feit dat Engeland ook nie 
meer in staat ifil om aileen die 
Britse Ryk te ve-rdcdig nie, dra 

Dr. F. D. du Toit van Zyl. 

gee aan ons dieseltde toekoms
ideaal. Die tydelike en oppor
tunistiese dryf ons uitmekaar. 
Dit lei tot twis en verydcl elke 
poging om die idcaal te verkry 
dcurdat 'n dcel van die volk as 
gevolg van partyskermutsellng 
in die hande van die vyand ge
dry! word. 

GEEX OORLOGSTIGTIXG 

Die krag van die Volksbewe
ging lc juis daarin dat by bo die 
partypolitiek is en sy bchouden
de invloed kan laat geld waar 
en wannecr dit die nodigste is, 
hct .spr. vcrklaar. 

Dit is \"erkeerd om te dink 
dat die O.B. slegs 'n oorlogs
n•rl'lkyn&el was. Die gedagte 
spruit voort omdat die O.B. ge
durcnde die oorlog so 'n akticwe 
rol gcspeel het. Hierdie optrede 
in krisistyd is vansel!sprckend. 
)[uur die O.B. het ook 'n nedes
tuuk. 

Sy taak is om op aile ter
reine ,·an die volkslewe te waak 
en te ,·eg l'ir die volko;belang 
en venll gesien uit <lie oogpunt 
van die meer permant>nte be
lunge van die volk. 'n Poli
:i('ke party kan nog om tak
ti('se redes 'n kompromle aan
gaan, maar 'n Volk.,bt>weging 
kan oor sake soos die Republiek, 
dit nie doen nie. 

<Vervolg op bls. 8 kol. 3) 

,VIERDE RYK" 

Dit is moontlik met die oog 
op hierdie ontwikkeling dat daar 
onlangs 'n artikel van prof. 
Andre Siegfried in die Engelse 
pers gepublisee-r is onder die 
titel ,,'n Vierde Britse Ryk in 
Wording". Daarin word aange-

tot hierdie losmaking by. · 

1 
,,In hierdie omstandighede S.A. Moet 

Setel Word 
Van Ryk 

HUlSE WORD 
AL' TE KLEIN 

Caledon Verbeter 
Steeds. 

Die Ossewabrandwag van Caledon bet van jaar die moot 
bedrag van £200 bymekaar gebring \ir O.B.-dag. Dit is 
meer as wat verlede jaar ingesamel is. 

I 

&kyn dit of die Ryk te groot 
, ·ir Brittan~ geword het om vas 
te hou. Dit moet nog gesien 
word hoe, ·eel daanan behou 
kan word en op watter voor-
waardes. Sy gee'!, sy samestel-
ling, sy omvang en selfs sy mid
(lelpunt sal vanuit ' n nuwe hoek 
hersien moet word." 

SUID-AFRIKA 

Die . veertie-ndaagse O.B.- Die generaalskap het verlede I was 'n moo! samewerking tus-
aand van die Brandwagte van Saterdag die verjaardag van die sen aile politleke groepe. Ook Voortgaandc word daar op ge
Uitenhage is verle-de keer ten O.B. hcrdenk en gedurcnde die dr. Van Zyl het sy dank uitge- wys dat die afgelope twee oorloe 
huise van komdt-e. mev. Van dag 'n basaar gehou wat deur spreek teenoor die eenheid wat getoon het dat die Middellandse 
der Spuy gehou. Omdnt die hfgenl. Max Smuts gcopen is. onder mocilike omstandighcdc Seeroete onbruiltbaar word in 
ledetal so toegeneem bet dat Die fecstelikheid is die aand van jaar tot jaar bul bedrag tye van botsing. Die seeroete 
die boise te klt>in word \Cir voortgesit toe die Gebicdsleier, vermeerder. om die Kaap is daarom vir 
funksies is besluit om voort- genl. dr. F. D. du Toit van Zyl, Na afloop van die vergade- Brittanje van die uite-rste be
nan braaivleisaande te hou. en mnr. J. S. Labuschagne, Afri- ring het vooraanstaande lede lang en ,in geen om .. tandigbede 
Die besluit bet groot byv'al kanerparty-L.V. vir Kliprivier, van die H.N.P. na komdt. Vii- kan Engeland Suid-Mrika ge
gevind by die Iede. 'n vergadering in die stadsaal joen gekom en hul spyt uitge- volglik verwaarloos of prysgee 

Die offisiere van Uitenhage tocgcspreek het. spreek dat bulle nie in die ver- as deel van sy politicke stelsel 
ill vasbeslote om die O.B. ste- Hfkomdt. Kootjie Viljoen, wat gadering die geleentheid gehad ni(': dit is die aungnanplek on
"ig te vestig en te organi- voorgcslt het,_ het sy dank en h~t om die sprekers te bedank der weg na Au!ltralie, lndie, die 
~~eer. CKorr.) 

1 

waarderlng u1tgespreek teenoor me. Hulle het met waardering I Verre Ooste I'D die Persiese 
al die offisiere en Brandwagte gepraat van die gees wat daar Golf. S6 'n oorweging beklem-

c===;;;::::=r::::::::iiw~· :t::::::;;;:i:!O~~ wat hul dee! bygedra het. Daar geot>enbaar is. (Vervolg op bls. 8 kol. 3) 

Suid-Afrika sal binne die Yol
gende 25 jaar die setel wct•s ,·an 
die Britse Ryk, h('t mnr. W. H. 
He-ath, lid van die stadsraad 
,·ir \Vandswortb, verklaar toe 
by in Brittanje aangt>kom het 
na 'n be&oek aan Suid-Afrlka. 

,.Voor daardie tyd", hct by 
gesc, ,sal Brittanje hongcrsnood 
en die grootste industriC!e bot
sing in die gesig staar, asook 
wcrklooshcid soos ons nog nie 
gesien het nie. 

.,Brittanje kan nie aanhou om 
46,000,000 mense te onderhou nie. 
Dit is in ons bande om van 
<lie beHte jong Britte na Suid
Afriku. te &tuur om hul daur te 
\'l'!.tig en die weg ,·oor te berei 
\'ir die setel \"an die Britse 
Ryk." 



' 
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Godsdiens is 
Skadelik Se 

Professor 
SAMEWERKING NODIG VAN 

ALLE ORGANISASIES 
Julian Visser 

Student 
• Mnr. Julia n \'istte r, wat on-

la ng!! u it die tronk losgelnat 
is nadat hy st>s jnar lank op
gt>Siult wa.'l, skryf , ·anjaar sy 
finale B .SC.-ek sam en nan die 
Potchefstroomse Unh·ersiteits-

,.Daa r is nog 'n oor blyfst>l Ynn 
godsdiens in d ie Sowjet \\Ut uit
gewis m oet word dt>ur stelsel
matige, wett>nskaplike anti-gods
dienstige p ropaganda", !lkryf 
prof. S. Tokaref in Die R ooi 
Ster, a mptelike orga:m van d ie 
Russiese leer. 

, Hierdie oorblyfsel van gods
diens het ons sank veel skade 
gedoen d eur d ie seeviert>nde 
Kommunism e in die wiele t e r y. 
Die 11tryd teen die verskillende 
,·ooroordel~ t>n bygelowe is 'n 
uiters beltmgrike tank in d ie 
stryd vir die 'iet;"e n m die K om 
m uni.,me in Ru!llnnd", aldus die 
a rtikel. 

Die Afrikaanse partyverbond sal sy k rag hinnekort waarskyntik moet 
ver sterk deur ' n nuwe verkiesing, en voor .sodanige verkiesing sal hy 'n 
ruimer grondslag van samcwerking moet aankondig om daarop 'n rege
r ing te kan \·estig wat waarlik "'olksverteenwoordigend kan wees, skryf 
, Kaalkop," die skuilnaam van ' n bekende staatkun dige, in Daghreek, in 
' n artikel waarin hy die kwessie Yan politiek e r eorganisasie behandel. 

BLOU DONOU 
WORD ROO/ 
Rusland het die Westerse 

moondhede aile vcrdere scggen
skap oor die Donou-rivier ont
sE! deur saam met sy onderwor
penes 'n voorstel voor die Do
nou-konferensie deur te Joods 
wat bcpaal dat slcgs Iande deur 
wie se gebied die rivier vloei, 
seggenskap oor die rivier mag 
he. Die Russicse verteenwoor
diger het verklaar dat Frank
ryk en Brittanje geen reg het 
om ook seggenskap oor die ri
vier te cis nie. 

DIE 

wcrking moet aankondig om 
daarop 'n regering te kan ves
tig wat waarlik volksvcrteen
woordigend sal wccs. 

,BY NAI\IE" 

H y skryf: Reeds voldcnde bet 
ons ten opsigte van hierdic 
vraagstuk tc kennc gcgcc dat die 
antwoord v ir die oplossing nic 
gesoek moct word in enige be
staande politicke organisasie 
nie, en ook nie in •n hcrsenskim- Met _die oog daarop _sal \"ir
mige eenpartystclscl nie, maar eers die voile steu.n mgerocp 
wei in •n snnm voeging van be- m o':t \~Ord v~n A~raknansc or
staa nde politieke en a nder ver- gamsasaes bmte tlae lwstnande 
wante organi<~asies, in 'n gees partyverbond eon ~\'<'1 . by . na m e 
van 11amewerking en in 'n rig-~ en so~der dubbelsmn~ghcad, al
ting wat afwyk , ·an die Iibera- t:_ms m SO\'f'r h u.llft Ill belnn~
lisme en kommunisme soos de- rike m a te met <ht' !ltantsbelead 
finitief , ·erwerp deur die volks- gem oeid is. 
ui t&praak in die verkiesing. En ten tweedc sal Engels-

. . . sprckende groepe en Afrikaans-
Hteroor kan d te . Afn_kaanse sprekende gccsgenote wat voor

p~rt~-vcr~ond wa.t 1~ dtc ver- been politick georganiscer was 
klCsmg dte oorwmnmg behaal in die Verenigde Suid-Afrikaan
h~t, as gcskikte uitga~gspunt sc en Arbciders;artye, maar wat 
dlCn; . ma~r ~eer us uatgangs- nie mccr gediend is 'tnct die li
punt as dtt me. beralisticsc uitwasse van daar-

Dit sal sy krag binnekort die partyc nie, uitgenooi moct 
waarskynlik moet versterk word om bulsclf, altans voor
deur 'n nuwc vcrkicsing, en !opig, politiclt-sclfstandig te or
v66r sodanige vcrkiesing sal by ganisccr en toe tc tree tot die 
'n ruimer grondslag van same- bcstaande Afriltaanse verbond, 

met toewysing aan bulle van 
parlementerc setels in Volks
raad en Senaat soos wenslik 
geag mag word in onderlinge 
oorleg. 

I STERK REGERIXG 
Sodoende knn 'n sterk e n al

.,y<lige m t>erderheidsregering 
,.f'rkry word wat tog in hoof 
.,nlu~ et>ngc~ind sal wees, sodra 
d ie k unsmatige party,·erdeling 
op d ie ngtergrond gedring is. 

RUSBANK 

Dit sal 'n rcgering wees wat 
sclfs onpopulere, maar nood
saaklike, hervormings sal kan 
dcurvocr, en wat vera! 'n na
sionaal-gcsinde beleid sal kan 
ontwil{kel en toepas sonder om 
die Engelssprekendc dec! van 
Suid-Afrika in die harnns tc ja 

-----

0 Dien as Twet>lingbedde O:F 
e as Een Dubbelbed. 
e Besorg u Volmaakte Slo.apger ief. 
e Verleen ann u Huis 'n Atmos!eer 

• • 
van Nuwerwetsh('id. 
Los u Ruimte-vrnngstuk op . 
Bypassende Stoele Verk rygbuar . 

KONT ANTPRYS £35 5s. 
DEPOSITO .£4/16/· 

E~ 24 PAAI KUE:!'.'TE VAN £1/18/6 , 

Die voordeligste vir enige ~an is 

PHIL liORKEL ~e afbetalingspl~ 

GROOTE KERK-WANDELGANG KAAPSTAD 
POSBUS 2721 OOK BELLVILLE EN PAARL 
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TE ONDERSTEUN EN , DIE O.B." SE NAAM BY 

HULI.E TE ~OEl\1. 

,Skakel A /mal 
In" - Havenga 

Die hoop dat ook dit'~t'ne 

wat nog buite stann ingcska
kel sal word, selfs ook men&e 
wat anders d ink, is <lt•ur m nr. 
N . C. Havenga, l«.>ic r van di t> 
A.P. uitgespreck tot> hy "\er
lede week in <lit' s ta d 'laul, 
Kaapstad, onthaa l is snam 
met a nder r «.>geringslcdt>. 1\lnr. 
H avenga ht>t \erwys mt d it' 
stappe wat reeds gedoen is 
om d ie vt>rdet>ldt>s WCI'r byme
knar te kry l'n bekl~>mtoon 

dat d ie oorwinn ing bchanl is 
as gevolg , ·an .,arne\\ t>rk ing. 

Vooruitsigte 
Goed Vir 

Vrugte 
Die uitvocr van sagtevrugte 

na Amerilta kan nog op groot 
skaal uitgebrci word, het m n r. 
V. van der \Villigen, bcstuurder 
van die Sngtevrugtcraad, ver
klaar nadat hy van Amerika te
rug gekccr het om ondersoek 
in tc stel na die ltanse om die 
afsetgcblcd vir die Unie se sag
tevrugtc tc vergroot. 

Die bemarkingsmoontlikhede 
lyk bale gunstig, bet die be
stuurder gesli, maar dan moct 
danr die nodigc koelruimtc ge
skcp word. Hy het onder mccr 
Kanada, V.S.A., ArgentinW, 
Brasilii' en Chili besoek Suid
Afrika hoef geen ernstige mc
dcdlnging van Argentinie op die 
Amcrikaansc mark te vrces nie, 
hct mnr. Van Willigen gcsa. 

en sonder om die wereld die 
geleentheid te gee om so 'n be
leid uit te kryt as seksioneel of 
reaksioner. ' n Blote herverkie
.,ing daar enteen bled geen 'oor
uitsig op 'n soortgelyke verrui
ming nie. 

Daar moet egter nie gedink 
word aan 'n vereniging ot 
saamsmelting van partye of or
ganisasies n ie: dit veroorsaak 
kompromisae wat tot beginsel
vervalsing aanleiding gee en be
vorder koukus-tirannie! Vol
docnde is 'n gees van samcwcr
king wat die volkseenhcid in 
die politieke organisasle van 
meer waarde sal ag as die volks
verbrokkelende party-voordcel. 

VOORBEELD 
So 'n gees sal wei kan lei tot 

'n politiekc verbond wat stcrk 
genoeg sal wees om tc beant
woord aan die politieke behoefte 
van die tyd. l ets dergeliks het 
tog al dikwels vcrskyn as volke 
in gevaartyc 'n nasionale regc
ring stig deur middel van 'n 
koalisie of anderslns. l et s van 
d ie na rd bestaan ook in die een
heid tusst'n dit' Britse domini
urns, el k met t'ie identlte it, en 
tog nlmnl veren ig teen gemeen
skaplike gevaar . 

Laat dnnr ook in die politick 
'er<.k illf' wees, !nat bulle en die 
orgnni'!asit's wat dna rop berus, 
erkf'n en geeerbiedig word; 
maar !nat bo die verskiUe uit 
ook die ' olk!tet>nheid e rke n en 
bt'liggaam word in ' n \ 'erbond 
in beln ng van Suid-Alrika eer 
ste t'n "·an Alrikanerdom, Afri
kaans- en Ens-elssprekend 
'lanm, n'! volk van Suid-Alrika! 

In 'n vorigc stuk het die skry
wcr met verWYsing na die stryd 
tusscn kapitalisme en sosialis
me 'n stclscl va n behoorlike be-
planning bepleit Vera! in Suid
Afrika met sy n uwe ekonomiese 
ontwikkeling is dit bale nood
saaklik. , l\laar dit sal waarlil{ 
'n sterk regering moet wees wnt 
die toom sal aansit vir hierdit' 
w ilde perd; en so 'n regering 
kan nie eensydig Afrikaans en 
plattelands in sy politiekc ag
tcrgrond wees nie." 

Julian Dawid V1sser 

kollege vir C.H.O. Sy ('erste 
twee jaar bet b y in <lie t ronk 
afgele, en d it noga l m et die 
moeilike hoofvakke wiskunde 
en aardrykskunde - nog 'n 
bewys van die geha lte Afrika
ner wat weens , .('r !>et t een 
Britse imperia lisme in die 
frong gestop is. 

Komdte. Junghans 
.Se Dankie 

Komdte. A. C. Junghans van 
die T nfelbe rg-komma ndo wil 
grnag al hanr Brnn<lwagtc en 
offis iere, vern! V('ldkte., mev. J. 
Smit, wat met onvermoeide 
ywer en trou gewcrk en gebak 
bet vir 0 .8 .-dag sodat die een
beid .£100 kon stor t \'ir O.B.-dag 
en rf'('d'i \roeg in die jaa r ook 
reed., .£5 kon stor t m et Vry
heids dar. Volgende jaar spring 
ons weer nan die werk ! 

• Hulle wat in ons blad 
adverteer, het die 
eerste aanspraak op 
OilS geld! 

Aile lmmigrante · 
Sal Gekeur Word 

Die regering b et by monde van die Minister van Binne
landse Sake, dr. T. E . Donges, aangekondig dat h y voor
nemens is om aile toekomstige immigrante streng t e laat 
keur en dat die staatskema om immigrante na Suid-Afrika 
aan te moedig, laat vaar sal word. Dit beteken <lie 
beeindiging 'an die gebruik van spesiale skepe om immi
grante na die Unie te vervoer. 

Sover administratiewc maat- dadelik in werking te laat tree, 
reels betret, sal allcs moontlik maar aangesien die huidige im
gedoen word om hierdie beleid migrasiewet so opgcstel is dat 

dit buitengewone voorregte aan 
gebore B ritse onderdanc verleen, 

Ook 
Oor 

Rhodesfe 
Besorg 

lmmigrasie 
Nie net Suid-Afrika nie, maar 

ook Rhodesie het bt'slu it om im
m irrnsie in t e k ort. l\lnatreel s 
in dit' verband is reeds gepubli
~<t>er. Die r egering bet h ierdie 
!>tap a a ngt>kondig op aa nbeve
ling van 'n bekende Britse eko
noom. In sy verslag word veral 
\l'rwys no. die t ekort aan wo
ning!l en voedsel. 

sal daar nic vee! in die prak-
tyk uitgcvoer kan word nie. Die 
Minister het te kcnne gegce dat 
by eers aanstaandc jaar die no
dige wetgewing danrvoor sal in-
dien. • 

Intussen word die kontrak 
met die Union Castlc-redery vir 
die gebruik van drie immigran
te-skepe oor 'n paar maande 
beeindig. Die regcring onder
neem egtcr om eers die vrouc en 
kinders van immigrante wat al 
in die land is, asook diegene 
wat reeds klaar reelings in 
Engcland getrc! bet om na die 
Unie tc verbuis, nog onder die 
ou stclscl toe te laat. 
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DIE 0.8.-LEIERS .Ek geniet hul 9eur!'' 
Hoofgenl. ). A. Strauss: II Mnr. R. Noll, 

,_. • Montetlr,. Durbin. 

Temmer van Noordweste 
Hfgenl. J. A. (De Wet) Strauss van Upington b een lie voer wnt hy ~P sy plans pro

, ·an die vooruit!';treweO(l!';te boere in die Noordweste en neem duseer, aan hsy cd··~ di~re te vocr. 
· 1 k ~ 1 b d I Vandag Is y 1c c1enanr van 

'n I~idende aan<lee! m ~ e sa ewereld sowe as. op oer ery- cen van die mo<lcrnstc en voor-
gebaed. lly I!'; dae c&enaar \ ·an een van dte modern~te uitstrcwcmlstc mclkbocrderyc in 
melkerye en frieskuddes In ons land. die land en die cnigstc van sy 

Oranjerivier en die uithanl van 
die twaal myl lange kanaal wat 
nou die Straussburg besproel
ingskema uitmaak. 

Nadat die skcma suksesvol in 

soort in die Noordweste. Hy 
bcskilt oor die rnod<'rnstc ma
sjlncric vir diP melk van die 
ko<'ic en om die mclk af te 
!toe!. Hy wn11 ook cen van die 
cPrste bo1•rt• wnt In dnardie d<'le 

Johannes Alb<'rtus Strauss Is 
op 5 Oktobl'r 11198 op die plans 
Rlctfontcln, Kcnhardt, gebor<~ 

en het in die omgewing g root 
gcword. As knapie van vier 
hct hy graag oorlog gespcel en 
gcdrcig om wcg te loop na die 
kommando van gent. C. R. de 
Wet. Vandaltr dat hy vandag 
nog onder die naam van De 
Wet bckcnd is. As twaalfjarigc 
scun is hy na die Jongens Hocr
skool, Paarl, en later na die 
Vk1oria-Kollegc op Grabam 
stad. 

werking was, is daar toe 'n Be- met !taraltoclskapc begin boer 
s proeiingsraad gekies. Sedert hrt. 

Springbok Sigarette is die 

spil waar my lewe om draai ! 

Ek bet altyd 'o pakkie by my. 

Ek geniet bul geur eo grootte 

eo bulle maak nooit my keel 

Sy ouers, oorspronklik van 
Qdvinia, was baanbrekers in die 
.:-.:oordweste. Sy vader was die 
stlgtcr van die cerste blanke 
skool te Keidebecs, Uplngton. 
Hy wns ook lid van die ou 
Bocrl'bond en h<'l V<'rskillcnde 
kcre daardie d~l van die we
reid op kongrcsse VC'rtcenwoor
dig, 

Die nedersetting St raussburg 
is na die vader vnn genl. 
Strauss vcrnoem. Dit was 'n 
decl van sy plans Vaalkoppies. 
In Hll6 het hy op eic ln lsiaticf 
die besproeiingskcma Strauss
burg aangclc en dit sonder enl
gc staatshulp suksesvol deurge
vocr. As jong seun was gen l. 
Strauss hom behulpsaam met 
die bou van die dam In die 

Russiese Veto 
Rusland het verlcde Wocns

dag vir die 27c kccr gebruik 
gemaak van sy veto-reg. Hy 
het dit gebruik toe hy wou ver
hocd dat C<'ylon lid van die 
V.V.O. word. Dit is d l twaalt
dc keer dat Rusland verhocd 
dat ander Iande !cdc van die 
V.V.O. word. 

Hoofgenl. J. A. Strauss. 

di~ afgelope 25 jaar is genl. 
St rauss onafgebroke voorslttcr 
van hicrdie rand. 

RE"CSE-WAL 
Die raa d bet reeds g root take 

aangepnk. So is daa r 'n nOOil 
wal , ·an 7,260 tree gebou om die 
Strau8!1burg-gronde te be11kerm 
teen vloedwa ter. Dit i!t 'n .. t uk 
werk eni&' va n sy soort i n die 
land. 267,385 kubiek e jattrts 
grond i!; In die wal gewe rk son
der hulp of le nings. D ie -n
deelhouen bet , ·ir alles ge11org. 
Later is die kanaal vergroot a;o
dat die Straussburg-besproel
ingskema ccn van die p roml
nentste is langs die Ornnje
rivier. Alles hct op 'n kontnnt
basis geskicd. 

BOER 
Na voltooiing van die kannal 

hct gcnl. Strauss begin boC'r op 
'n dee! van die besproeilngs
grond. Sy hoofdoel was om al-

84 Wesies Op 
Pail Na .Unie 

Die eerste g rot'p Duitse weeskinders wat deur Soid
Afrikaanse our r' aangeneem f>tal word, bet reedo; uit Duit .. -
land vertrek en o;al waarskynlik op 9 Sept~mber in Kaapstad 
aankom. llulle bel.taan uit 'n groep van Sl wat a lmal onder 
die ouderdom nn 10 jaar io; eo reis onder sorg \·an mnr. 
Schalk Botha, c;f'kreta ris nn die Dietse Kinderfonds, wat 
die w~ies in Dulto;laod gaan uitsoek bet. 

:\fecr as 800 persone In Suid
Afrikn het ingcwllllg om van 
die Dultsc kinders ann te nccm, 
maar voorlopig sal danr ni 
mecr Duitsc wese nn die U nie 
gebring word nie, volgens ' n 
ampl<'like verklarlng. 

I n 'n onderhoud het mnr. 
Botha. vcrklaar dat a ileen gees
tellk en llgganmllke geskikte 
kindC'rs ultg<'sock Is. Die mces
te van hullc het swaar gely 
as gcvolg van die na-oorlogs
ontberings. Baie van die kin
dcrs is ult Pole en Ooa-Duits
land gestoot. Die Russe het 
bulle op oop bcestrokkc gl'laai 
en in die winter van 19i6-47 het 
honderdc kinders op hicrdle ma
nier omgekom. Op ecn van 
die treinc het 400 ult die 600 

, dood gcvrlcs. Baie wat aaam 
met h ul oucrs op d ie t rclne ge-

1aai was, het oucrloos by hul 
bestem ming aangckom ,omdat 
lie ouers hul klere vir die kin
ders gcgee en self verkluim 
hct. 

KEN GEEN VRUGTE 

Va n t waalf k inder& wat 
deur ' n buitela ndsc jocrnalis 
ondervra is, bet nog nie cen 
ooit sjokolade of vrugte in hul 
!ewe get-et of n uwe klere aan
getrck nie. 
Allccn 'n paar kan iets van 

hul ouers onthou. Vir bnie 
maandc lank was bulle aan hul 
eie lot oorgclaat en mocs maar 
self slen om aan die !ewe te 
bly. . 

Die totale koste aan die ske
ma verbonde is minder as £100 
per kind. 

In 1925 Is genl. Strauss met 
mej. Hilda van Hensburg ge
troud. Drie klndcrs is uit die 
huwclik gcbore. Sy het hom in 
t9U ontval. Gctlurcnde 1945 is 
hy W<'er getroud rnt•t mej. Hes
ter Coctzer. 

.\i\IJ>T E 

Reeds vannf 1921 is genl. 
Strauss Vrcderegter en vanaf 
1924 Landbo.nkwnnrrlecrder . 
Vnnn! 1934 tot 1911 wa5 hy lid 
van die Noordwcstl'llke Land
bankrnad. Hy was cen van die 
sligters van die Straussburg
kouperasle. Later het al die 
koopcrasil•s snnmgesmelt en die 
Ornnjc Koopcrasic g<'vorm. 
Ccnl. l:ltrnuss is een van die di
rektt•urc vnn die ondcrneming. 
Hy <lien ook op die dirC'ksie 
van dht C:orclonia-\\'inl<cls Bpk., 
op die Cordonin-skoolrand C'n op 
die Uplngtonse sl<oolkomltee. 

\'F.GTEit . 
Genl. Strauss was <'<'n vnn die 

stigtcrs van die O.B. in danrdie 
gcwcste. Voorheen het hy ak
ticf dccigcnocm ann die pnrty
politlelt en gedurcnde \'Crkic
slngs hom b~ywer vir die .:-.:.P.
kandidaat. 

In die O.B. wns hy cera veld
kornet, dnarna hoofkommnn
dent, toe ccnernnl en tans hoof
generanl. Hy Is 'n hnrde vcgtcr 

~ ruet/1' lila/IS I'Q()J • 
'"~(! . '?!Jr;k 11,s elttfe 

Jfll'lll~tttler st9~reT I 
,,Hulle fJoldotn 
aan die Sporlman 
se smaak." 

HIERDII I'EIT IS aEWYS DIUit 
ONLANGSI! UNII! . OI'NAHIS 
DI!UR ONAFHANK L IKI 
N A V 0 ItS IN G S.ORGANISASIIS. 

Dwarsdcur die Unie het manne 
van aile stand~krynwerkers, 
klerke, maotskappy-direkteure-

ttf ~ WAL oorweidigcnd hul keuse uitge-f/.. . bring op Springbok. Gemtt 
- ' · • Suid-Afrika st Vooraanstaand• 
~ , SiKartt - Probur Sprintbolt 

SPaiNGBoK 
DIE SPORTMAN SE SIGARET 

, Met en softder kurkmondstuli. 

U/~ •~ 

vir die &:lllk wnt hy dien. o~s 
As hoofkommnndant hct gcnl. HELP BULLE WAT ONS HELP. DIE 

Strauss die voorrcg gchnd om ADVERTEEIUlEHS HELP ONS. 
die K.G. na sy aanstelling as 
Icier van diP O.B., vir die cer
st<• kccr <leur die Noordweste 
tc V<'rges<'l. 

-------------------------------·--·-------
VERVOERDIENS 

Gcdurendc 1946 is genl. Vir algemcnr. 1.-aru·eiwcrk ( 11 
Strauss sanm met die O.B.-wag ook n:n·ocr rm1 mcnse tree in 
vcrvolg nn annleidlng van 'n verbindinu met 

J. A. STUAUSS 

PLUDIVF.F 
Dla ..... IP1naa - • I'LUDIT&II 

IU.I\&I • ander I'&ODUJ[ft -
.. IAIU 18: 

C. M. ELOFF EN KJE. 
(~., ... kamp te GICUtloot. Hy is 'n b<'

sonder g<•b!llnmwcrdc persoon 
mnar ook lcmnnd wat nie som
nwr 'n knns vcrby sal laat gann 

P osbus 64 - - T elefoon 9-SSM p A R 0 \ \1 JIOWWMAWK (....... 1JN) .,_ 

om lemand 'n poets te bak nic. 

Kleurlinge Se 
Stryd Om 

Stadsbestuur 
Nic-blanltes Is op 'n V<'rgade

ring van Kleurling-bclastingbe
tnlers \'an Goodwood-Vnsco ver
ledc wr<'k deur 'n sprcker aan
gcmocdig om by die H.N.P. en 
Ossewabrandwag ann te sluit 
ten clndl' lnligtlng in tc win 
wat nuttlg gebrulk lmn word. 

Die \ t•rgndering hl't in ver
bnnd gP:;tnan met die munisipa-

Stem t'ir 

J. H. nonl\1 
Kandidaat in 

MUNISIP ALE VERKIESING 
GOOD WOOD 

Wyk No. 1 

• 
Su•mdag: 

6 SEPTDIBER 
(,·an 8nn. tot 7 om.) 

Stem bus: 
Rooms-Katolieke Kantoor, 
Andersons traat 20, 
Good wood. 

" le V<'rldrsing waarin danr ook 'n * 
paar nie-blnnkcs as kandidatc 
stnan. Die propaganda was ver-

Ek docn 'n beroep op aile 
kiescrs om te sorg dnt hulle 
op 6 September hul :;tern 
uitbring op die n•gtt• kan-. 
didaat. E k het dil' lanst<' 
twec verkicsings gcwcn, 
dien die afgelope vier jaar 

a! gcmlk teen hoofkomdt. H. J. 
Stcyn wle sc O.B.-skap as gogga 
gebruik Is. ,.Ons moct dl<! Her
renvolk op gelyke voet ont
moct", Is in die verband gcs~. a! in die Raad, <'n Is die 

huldlgc ondcrburgcmeestcr. 

Hfkomdt . II. J. STEYN 

Kandidant in Munisipale 
Verkiesing 

GOOD WOOD 
Wyk No. 3 

• 
Stemda~: 6 SEPTE)IBER 
Stembus: 11/ l'. De \ 'illie rs en 'n Sprt'kl'r het hom ook op na

turcllc-stcun beroep om so.am * 
te span vir die ,ultwerplng" 
van die blankcs uit die rand. 
Hfkomdt. Stcyn stnan teen 'n 
nic-blankc imndidaat in Wyk 3. 
Dit Is die dPrdc poging wat van 
Kleurllng·kant nangcwcnd word 
om hlerdlc wyk te verowcr . 

Sal aile gocdgesindl's wnt 
met motors wil h<'lp nsb. * 
met my in verbinding tree. 
Adres: Beaufortstraat 36, 
Good wood - Tclcfoon !l -227 

Din~lestrate, Vasco. 
Sal aile gocdgesinde vri('nde 
wat bercld is om te help en 
om motors to gee, asb. met 
my In vcrblnding tree. 

of 98-~1. 
2S/8/ Z 

(G•plaaa deur II. J . ~teyn, De VUiltta
atra&t, Vuco. Teleroon 95·92112.) 

25/8/48 

I 
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OP GROND VAN 
SULKE INLIGTING! 

Die ontbulling!ol van mnr. F . C. Erasmus, Ministe r van 
Verdediglnl{, in die \ 'Oiksraad verlede week werp 'n interes
sante Jig op sowel die dlktatoriale neigings van die Verenigde 
Pa rty a s die geha lte nn inligting wa t deur sy leiirskare 
spioene aan die regering tydens die oorlog en die jare 
daa rna \·ers trek Is. \Vat indertyd uit genl. Smuts se 
tocsprakc afgelei kon word, naamlik dat by van die Ver
dedigingsmag 'n soort militer e afdeling van sy politieke party 
wou maJ}k, word deur die dokumente blykbaar bevestig . Die 
O.B. hct kort na afloop van die oorlog aangekondig dat genl. 
Smuts net ondcrsteuncrs van sy party tot die Verdedigings
mng gnan toelaat. Nasionaalgesinde burgers van .s;lic land 
sou nie mcer mel wnpcns vertrou word nie. Ons n et toe 
verklaar dat hlerdle hooding gf.'noegsame onden;treping is 
va n die vreemdelingskall \ 'an die regering wat Suid-Afrika 
nege jaar gelede in die oorlog gesleep bet en met sy horde 
spioene jag gemaak het Oil a ile na.~ionaalgesinde clemente. 
Daardle gevolgtrekking blyk nou dokumente r gestaaf te 
wees. Dit betf.'ken niks a ndeN ole as dat die Smuts
pa rty homst>lf so n eemd Yoel t eenoor die gen st igde bevol
king o;deel Yan die la nd dat hy \"ir hom 'n leer moes opbou 
wat \·ir 'n g root deel bestaan het uit elemtnte wie se trou 
in die eer..te plaas nie teenoor Suid-Afrika is ole. 

IXTERXE RINGS 

GAPINGS IN YSTERGORDYN 
VERONTRUS STALl N 

Vir die eerste kf'er in 'n baie lang tyd, bet daar ~·eer herigte oor die 
binneland!o\e toe~tande in Rusland die W e~te b ereik. Die ontevredenhcid 
oor die heer~ende toe!'!tande in Rusland neem lane toe op die kollektiewe 
plase en fabriek'e a~.o~ gevolg van die verhale , ·an RU!'!ooie!oot' !o~Oidate wat die 
weelde van die We p;te rse beskawing leer ken h ct en tot die ge,·ol~rekking 
kom dat toe~tande in Rusland haie swakkt'l' is as in die res van die wert-ld. 

Dlt is die lnligting van die be- . Die owerheid doen alles In sy 
troubarc bind Review of World vermoe om hierdie gevocl van 
Affairs nn aanlelding van waar- ontevredenheid teen te werk. 
neminga en gesprckke met Rus- Bebalwe arrestasi~>s , ·an r root 
se. Dllt die ontevredcnheld op gro~>pe soldate wat te Vf'f'l p raat, 
die plase en fabrlekc broei, word die radio en per11 lnge
word van besondcre belang be- span om oud-sohlute wat us 
skou omdat dit hicr Is waar kr)·p~e,·ancenes teru~tkt"er in 
Rusland se krag 1~. dillkrediet te brin~t deur die op

Daar is egter geen georgani
seerde ontevredenheid nie, be
halwe in die Ukraine. Oral 
heera daar merkbare ontevre
denheid. Misklen moct hierdie 
ontevredenheid beskryf word as 
die merkbare ontwaklng van die 
opcnbare menin&" In Rusland 
wat 30 jaar lank aan bande ge
h1 is. Daar Ia ook 'n afname 
in die vertroue In die regering 
en in die gesag \'an die M.V.D. 
<geheime polisle), aldus die 
blad. 

, GLAD NIE SLEG" 

,·atting te ,·ersprei dat 'n "01-
daat wat toe~laat lllet dat by 
lt-wendig krygsge\·an~e ceneem 
word, 'n , ·erraaier i11. 

GELIKWIDEER 

ONRUS 

'n Ander waarnemer van die 
bind berig dat dit vir hom 
voorkom as'of die Russiese 
volk aa gevolg van jarelange 
verdrukking en blooL~telling 

en ontbering, 'n stadium be
reik het waar hullc nie m'cer 
omgee wat gebcur nie en 
daarom ook nie mccr die ont
sag kocster vir die M.V.D. nie. 

Onlung'i i ~ staking., uit sewen
ti t• n w r<.killende dorpe berig. 
Dit i'l it•t 'l ongewoon t-n ongeoor
loof in Ru.,land. Dit het voor
gckom in Tjumen, ~izne, Ta
gilsk, Kotlas, Klrow en Engels. 
Dan was daar ook landbousta
klngs in Turk~stan en die 
Ul<raine. Dit Is opmerklik dat 
In meeste gevalle daar nie 
streng teen die stakers opge
tree is nic, maar dat hul griewe 
teg<•moct gekom is. Vcrskillen
de van die fabriekshoofde is te-

Hierdi~ party het die bewind in ons land op 4 September 
1939 oorgenecm sonder 'n r egstreekse mandaat van die volk. 
Scs jaar lank hct hy in naam van die volk oorlog gevoer en 
in daardie tyd 'n leer van tienduisende spioene in diens 
geneem om op die gevcstigde inwoner s van die land te 
spiocneer. Sonder openba rlng \ ·an die beskuldigings teen 
bulle het hy honderde f.'erbare Afrikaners In tronke en 
kampe gesmyt op die gf.'tuienls yan sy gehelme spioene en . Ge~em~~IIIH<'I'rde sol date wat 
nuusdraerH. lloe hierdle ,.inllgting" gelyk bet, wor d nou. utt dte leer ontl!laan Is, bet ,veel 
geopenbaar deur een van clie menigte dokumente wat ver- buedr~ om bl.-rdle gevot' te 

. . . ,.e111prea omdnt bulle be!IE'f clat 

Nie meer as tlen pcrscnt 
van die Russiesc soldatc wat 
uit die vreemde tcruggekecr 
het, bewecg tans vry in hul 
cie vaderland nic. Die res Is 
na slawekampc gcstuur waar 
die dodesyfcr sowat 60 per
sent is. Die owerheid hoop 
dat hy op hicrdie manier teen 
1949 die problccm uit die wcg 
gcruim sal M. 

Daar is ook moeilikheid met 
die offisiere wat van d~ West<> 
tcrugkeer. Op cen stadium was 
dit so erg dat aile verlof in 
Duitsland vir ses maandc lank 
stopgesit is. Daar was ook 'n 
tyd toe Russicse offisicrc vcr
bied was om hul verlof in Mos· 
kou deur tc bring. Die r<'gC· 
ring het ook probeer om die 
moeilikheid te voorkom dcur 
hoofsaaklik Aslatiese soldatc na 
Duitsland te stuur in die hoop 
dat die mcer beskaafdc Russc 
in Wes-Rusland, wat hierdie 
Asiate verag nie hul stories sal 
glo nie. 

1 reggestel en die stakcnde wor
kers is in sommlgc gevalle uit
gcnooi om t<>rug tc keer na hul 
werk met die to<>gcwing dat hul
le nic vcrvolg sal word nie. Ann 
sommigc Is ook bctcr bchui
slngstocstandc bcloof. 

brandmg n~·geo;prmg hf.'t. Dit lUI dat ,prof. M. C. Botha daar ook let" a nders bestaan all 
sekretaris va n die .Kultuurraad," sekere voorstelle sou die dinge ugtt>r die ystergordyn. 
gedoen het in ' erband met onderwys. Prof. Botha was nog Daar word i<'flulst~r clat die 
nooi t aan die Kultuurraad of F .A.K. \·erbonde nie, volgens buitewtl rt>ld glad nie 80 811'&' I!! 
sy eie erkennlng! om in te lewe nle. 

Gecn wonder n ie dat daar selfs 'n ondersteuner van 
genl. Smuts in die knmp gcstop was vir ,sondes" wat 'n 
neef met dieselfde naam glo sou gcpleeg bet ! 

Soos on"' sf., d ie doknmf.'nte laat 'n interessante llg va l 
op die soort lnli~ing l\'at honderde Afrikaners tot ~lank 
as ' 'Yf jaar in kampe laat beland eo geldeU.k geru.ineer bet. 
In die Jig daarn n ka n ook die \ ·ersetplegings nq jong 
Afrikaners soos \'a n Blerk en andere beter \·e:rstaan word. 

Stroom Nog 
Gekeer 

Nie 

Die aankondiging van dr . Donges dat die immigrasie
bcleid van die Unie in hersiening gcneem gaan word en dat 
die indiensneming vnn drie spesialc immigrante-skepe r eeds 
opgcsc is, sal in wycr ns Afrikaanse kringe verligting bring . 
Soos die Minister nnngctoon het, het die vinnige instroming 
van vrcemdclinge g<•cn verband gchou met die ekonomiese 
en maatskaplike omstandighede van die land t e midde van 
tnllc tekorte nie - dinge wat ook die Rhodesiesc rcgering 
bewecg het om immigrasie in bande te le. 

Dit wil eKte r 'oorkom of in die praktyk voorlopig nie 
veel te reg sal kom no die aangekondigde nuwe beleid nie. 
Onder die be~taande wetgewing io; die Minister mag teloos om 
die immig rasiestroom te r eguleer . Hy het geen reg om 
gebore Britsc ondcrdane te verbied om die land binne te 
kom nie, behnlwc op grond van die enkele voorwaardes wat 
in die bestanndc wctgcwing opgcneem is, waarvan die belang
rikste is dat immlgrnnte nie vir sekere misdade veroordeel 
was nie, nie ann ongewenste sickles ly nie en in staat is om, 
vir 'n tyd altnns, hulself te onderhou. Origens ka n niemand 
bulle \·crhinde r om die la nd op eie inisia tief binne t e kom nie, 
en volgens die ~linister, het die helfte van die immig rante die 
afgelope jaa r wei op eie inis ia tlef die land binnegekom. 

V.V.O. Vrees 
Depressie 

'n Necrdrukkende prcntjic 
van die onresondc ekonomlese 
tocstand van die w~reld word 
dcur die V.V.O. geskildcr In 'n 
opnamc van die wcrcldekonomle 
vir 194.7. Die vcrslag mank mel
ding van ongcewcnaarde han
dclstckort<', vocdseltekorte so
wei as nywcrhcidstekortc. Die 
verslag kom tot g<>cn gevolg
trckklng nlc, maar gl'e te kcnne 
dnt die voortduur van sulke toc
stande sal lei tot 'n w~rcldde
prcsslc. Terwyl die wtlrt>ld min
der handel dryf, styg die pro
duksle maandelika, aldus die 
vcrslag. 

Vra vir Ons ! 
L.V."a van die Vercnlgde Par

ty in die Skicrelland Is veront
rus oor 'n nuwe ,.kllck-geluid" 
wat hulle op hul telefone boor 
wannccr bulle In 'n gcaprck ver
kccr. Hulle veamocd dat hulle 
afgcluialcr word. 

Volgcns hul beskrywing skyn 
dlt nie 'n aCiulstcry te wees nlc. 
Ecrs wannecr die ,kliek" vcr
gcscl gaan van 'n vcrflouing 
van die gesprl'k, word daar af
gcluistor - vra vir ons, ons 
wcet! 

EIE TUISTES VERBIED 

Baie soldute wat terugkeer uit 
die \Veste is ook verbit>d om na 
hul wonings terug te r uun. 
Agente van die gcheime dicns 
hou aile tcruggekecrde soldatc 
en offisicre dop om vas tc stcl 
of hulle nie stories versprel nic, 
terwyl die demobilisaslc en vcr
plaslngs so gereel word dat dit 
die moeilikheid sal tecnwerk. 
Vir diegcne wat nie bckend is 
met die doeltreffcndhcid van 
hicrdie geheime inligtlng!lagcn
te nie, is dit mocilik om te be
set wat dit betoken OM deur 
die agente dopgehou te word. 

Ten\')l die korrespondent \'an 
die blad besig uno, om m~>t 'n 
hoe oflisier in die Ru!i~>ie~>e It-er 
te g~ls, bet een van hit> rdit' 
'lpiot-ne in 'n luitenantsuniform 
die klliDer binnt- lt'ekom en , .rat
aan die offisier belt'in stel wut 
ewe bedeesd op aandug gestaan 
het \'OOr hierdil' rnindere in 
rang. Laasgenocmde het einde
lik alle papit>re op die offio,irr 
!lie lessenaar deul'!;nuffel. Sorn
rnige teruggekN>rde oflisitrt' 
rnoes uitvind dut bulle vrouen!l 
op hulle spioerwer. 

Die kwessie van ontevreden
heid van die Russiese bcvolking 
Is reeds 'n panr keer deur die 
partyll'idlng besprcck. 'n Paar 
moontlikc oplossings is aange
bi~o>d: die tempo \'an die vyfjaar
plan moet vcrminder word en 
mecr verbruikcrsgoedere nan die 
Russicsc volk bcskikbaar gc
stcl word. Dit sal cgter betoken 
dat die Russlese buitclandsc be
drywighcde tot 'n groot mate 
ingokort en dat nog 2,000,000 
soldate &"cdemobilisccr sal word. 

Stalln ... n sy klick hoop ook 
om die Russe - veral die 
jongen's • tc troos dcur die 
landsgrensc stadig maar seker 
uit tc brei - verkieslik op 
vrccdsnmc wysc. 

VNIE EN 
V. V.O. 

Die name van die afgcvaar
digdes wat Suid-Afrika op die 
V.V.O. In Parys sal vcrteen
woordig, is vcrlcde week aan
gekondig. Die afvaardiging s;u 
stru1n onder Ieiding van mnr. E. 
H. I.ouw, Minister \'an Ekono
mlcse Ontwikkell~. Behalwe 
dio Unicgcsant in Brittanjc, 
Aml•rika en die Unic se gevol
magtigdc minlstl'r In Parys, sal 
mnr. C. te \Vater, die Unie se 
Buitcngcwonc gesant, die af
vaardiging uitmaak. 

Die staking van die gebruik van die drie immigrante
skcpe betekcn ook nie dat hicrdie skepe nou geheel en al vir 
immigrante vcrlore is nie. llulle sal nog va1h die skepe 
gebruik lean m aak, hoewel nou in mededinging met gewone 
passasiers, sodat die getal va n 70,000 wat die Minister vir 
die afgelope jaar genoem bet , seker nie 'n g root dating In 
die volgt-nde twaalf ma ande sal ondergaan nie. 

Verbrande ~~~~.--==~--~~~==~----., 
Dokumen te TIERVLEJ - Ossewabrandwagdag - TIERVLEJ 

Nuwe wetgewing stcl die Minister eers vir aanstaande 
jaar in die vooruitsig, sodnt sy beleid op die vroegste eers 
oor 'n jaar hehoorlik tocgcpas sal kan word. Dit is jammer 
dat die ongt-lf'i; da tum Ya n die \ ·erkiesing nie 'n Ianger eerste 
sitting \·an die pa rlemt-nt moontlik gemaak het nle, want dit 
is non eenmaal di~ beloop van die huidige politieke stelsel 
dat 'n regering na elke nuwe jaar met 'n sterker opposisie t e 
doen bet , sodat die begeerte en weoslikheid om met enigsin!-1 
ingrY)»ende wetgew ing ' oor die dag te kom, by 'n r egering 
elke jaar noodwf.'ndig afneem. On!l wil hoop dat ons in 
hierdie genl 'n uitsondering belewe. 

Die Smutarcgering het tydcns 
sy bcwlnd al begin om lnllg
tlngsdokumcntc te vcrbrand en 
die proses is, volgens die Mi
nister van Verdcdiging, deur of
fisiere voortgeslt nA die vcrkic
sing. Sommige leera ia ectcr 
betyds van die vuur gered, en 
dit was glo elntlik van hulle dat 
genl. Smuta In sy gedagte vcr
lcde week geM het: .,Verbrande 
dokumcnte!'' 

* 

• 
Basaar en Braah·lci!;ll.&nd wor d gf.'bou op 

SATERDAG, 28 AUGUST US 
vanar 3-uur nrn. 

H/ V. PRIXSLOO- E :S HOFliE\'E RWE G 

Spreker: GEt\'L. JV. R . I .. AlJIISCHER 
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BRITSE VOLI{ BESTEE ..... :··· 
. Og1es 

JAARLIKS £800 MILJ. 
AAN DOBBELARY 

Hoe die dobbelgees die Britse 
volk gepak het, blyk uit die 
jongste gegewens wat beskik
baar gestel is. 

Dit word berekt'ln tlnt danr 
in Brittanje elke seisoen gemid
deld £75,000,000 deur die voet
balloterye gehnnteer wor<l en 
dat die weeklikse prysgeld so
wat £20,000 bedra en dat sowat 
een-sesde Yan die Britse bevol
king, of 7,000,000 mense, week
liks ann die voetballoterye deel
neem. 

Dit egtcr is nog maar een 
van die klein dobbcl-onder
ncmings in Engeland. Daar is 
nie mindcr nic as 20 hondewed
rennc-arenas en volgens bere
kcning necm 4,000,000 mense 
clkc week daaraan dee!. Gedu
rende 1946 was die totale ont-

Die voetbalondernemings ai
leen het 150,000 mense in diens 
terwyl 50,000 lieeltyds gcdurcndc 
die naweke werk. Een onder
neming wat weekliks 3,000,000 
koepons uitstuur hct allccn 
11,000 mense in dicns. 

Sedcrt die begin van die jaar 
is daar 'n nuwc bclasting op 
die voetballotcryc gc16 wat on
geveer £30,000,000 aan die 
staatskas sal bcsorg. 

Studente Vra 
Segregasie 

'n Unialc konfcrcnsie van 
Afrikaanssprckende studente 

,·ang!! , ·an die hondewedrenne wat in Bloemfontein vergadcr 
niks minder as £880,000,000 nie. hct, hct hom ten gunste van 
Verder is daar nog bale ander scgregnsic In die akademiese 
maniere van dobbel soos per- sfecr uitgesprcek en 'n beroep 
dewedrenne, Ioterykaartjies, ens. op die rcgering gedoen om 'n 
sodat daar jaarliks £800,000,000 einde tc maak aan die toestand 
aan dobbellary gespandeer wat op sommige universiteite 

word. hecrs. 

Oudstryder 
Boek Aan 

Bemaak 
0.8. 

Daar is 'n we1mge betel'l!kap 
in die toestand van mnr. F. D. 
Conradie, wat al maandelank 
siek le, eers aan die huis van 
sy dogter mev. l\1. G. Vi'iser op 
Stellenbosch en tans in die 
Groote Schuur-Hospitaal, Kaap
stad, Yerneem Die 0.8. 

Mnr. Conradie is 'n republi
keinse burger en oud-stryder uit 
die Twecde Vryhcidsoorlog. Hy 
was lid van die verkenners
korps onder genl. Pict Joubert 

wabrandwag het mnr. Conr!tdie 
hom hartlik vereenselwig met 
hierdie republikeinse volksbe
weging. V66r sy sickte hct hy 
die O.B. gedien as veldkornet 
en kwartiermeester van die 
kommando op Laingsburg -
waar sy trou en ywer 'n inspi
rerende voorbeeld vir sy mede
brandwagte was. 

GESK~"K A.A..~ O.B. 

en het onder gcnl. Cronje en Mnr. Conradie het sy oorlogs
later onder genl. De Wet gedien. herinneringe opgetekcn In die 
Hy is in die WatcrvaldrifgeV'eg bock 1\let Cronje nan die Wes
gewond en is in die ambulans- front. 
wa waarmee hy na die hospi- ,.In my testament gaan ck 
taal vervoer is dcur die Engelse die outeursregte van hierdie 
gevange gcnecm. bock aan die O.B. bemaak", 

Na die bceindiging van die bet mnr. Conradie aan die 
oorlog was mnr. Conradie cen K.G. laat wcct. 
van die bittcrcindcrs wat ver- Hierdie aktiewc en nimmer-
kies het om na Argentinie te I rustende oud-stryder is van 
verhuis omdat hy nic onder die voornemc om die twcede deel 
Britse vlag wou lee! nie. van sy herinneringe vir publi

TERUG 
kasie te voltooi sodra hy sy bed 
verlaat. 

Die O.B. wens mnr. Conradie 
In 1937 het mnr. Conradie en 'n spoedige hcrstel toe en mag 

sy gesin na die Unie terugge- sy kragte voldoende wees om 
kcer. Die sieltte waaraan hy vir a1e nagcslag op te teken nog 
tans Jy is die nawee van 'n 'n brokkie geskiedenis uit 'n 
kwaal in die vrecmde opgedoen. heroiese tydvak waarin hy ge-

Met die koms van die Osse- . Jeef en gestry het. 

• 

'" die 
Nuus ........ 

Sander 
Opposisie? 

Die Franse regering hct bc
sluit om die ander vier !cdc van 
die Westerse Bond - Holland, 
Belgie, Brittanje en Luxem
burg - uit te nooi om dee! te 
necm aan samesprekings vir die 
instelling van 'n Europcsc par-
lement. ' 

Die vraag is of hierdie ,.par
lement" die vorm van die Brit
se parlementere stelsel sal aan
neem; indien wei, wie gaan die 
amptelike opposisic wces en in-

1 dien dit bcpaal is, hoe lank 
: gaan die \Vcstcrse Bond be
staan? 

Ry ksbelange 
Die Cape Times oor beeindi

ging van die immigrasicskema: 
,.Dit is kranksinnige staatsman
skap. Suid-Afrika sc verlies sal 
die wins van andcr dominiums 
wees." 

Darcm tog nog die wins van 
die Ryk, wat hoofsaak was vir 
die vorige bewind, nic waar nie? 

Dear Gesluit 
vir , Vakmanne 

Die aankondiging van min. C. 
R. Swart dat voetballoterye 
deur wetgewing verbied sal 
word, kom as 'n barde slag vir 
voorgcnomc Britse immigrantc 
in diesclfde week waarin dr. 
Donges stopsetting van die im
migrasicskema aangekondig het. 
Voetballoterye in Engeland bet 
llSO,OOO voltydse werkers in 
diens. Dink net hoeveel van 
hierdie ,vakmanne" eersdaag!'l 
na die Unie sou kon gekom,. het 
om die nuwe bedryf te help op
bou met bul gespel'lialiseerde 
kennis! 

Aspoestertjie 
,.Ofskoon sommigc van die 

sake op die parlementcrc ordc· 
lys op 'n party-grondslag bena
der kan word, behoort die na
turelle-vraagstuk as 'n volk
saak aangepak te word," het dr. 
T. W. B. Osborn, L.V., vcrlede 
week gese. 

Ons- vra: \Vaarom 'n as
poestertjie maak van die natu
relle-vraagstuk dcur dit tc ont
ruk aan die hcilsamc werking 
van die partyst~>lscl? Of is dit 
,.sommige van die sake op die 
ordelys" wat eintlik die as
poestertjies is? 

so,ooo Wag ARB E. I DE.RS E.N V.P. 
Op Huise· KRY STRY 

l\lcer as 40,000 aansoek\·orms 
om huisvesting is in die Johan
nesburgse kantoor van die huur
kontroleer ,ontdek" toe 'n nuwe 
amptenaar kort gelede aange
stel is. Die vorms, waarvan 
baie sover terug as 1946 dateer, 
het opgestapel gele op die grond. 
Daar was geen beboorlike in
deksstelsel nie. 

In Kfapstad bevat die wag
lys vir boise reeds meer alii 
11,000 name en sommige hien·an 
is ook nog voor 19t6 daarop ge
plaas. Daar sal glo nou po
gings aangewend word om die 
mense wat sedert 1946 wag, aan 
huise te help. 

Die opposisie-vleuel bestaan
de uit die Verenigde Party en 
die Arbeiderspnrty sal nie saam
wcrk met die pro\insiale ver
kiesin&'s nie, luidens 'n verkin
ring van die bestuur van laas
genoemde ~arty. Die V.P. word 
bcskuldig dat hy sy oorecn
koms verbrcek het deur nie on
langs 'n lid van die Arbeiders 
op die uitvoerende komitee van 
die provinsiale raad van Trans
vaal te benoem nie. Die brcuk 
tussen die twee partye geld ook 
vir munisipale verkicsings. 

As gevolg van die vakaturcs 
wat daar op die uitvocrcnde ko
mitee ontstaan het nadat twee 

Jede daarvan, 'n lid van die Ver
enigde Party en Arbeider, tot 
scnatore lx!noem is, is die Ar
beidcrsparty oor die hoof gesien 
by die nuwe aanstelling en twee 
V.P.-Icde, mnr. B. Bekker, en ?.I. 
A. Donovan, bet lede van die uit
voercnde komitee geword. Die 
V.P. het nic die kandidaat van 
die Arbeidcrs, mnr. M. Rutter, 
ondersteun nie. Die V.P. sou in 
1943 bcloof hct dat vir die duur 
van die huidige provinsiale raad 
cen van die uitvoerende komi
tec-ledc 'n Arbeider sal wees. 

Politiekc waarnemers beskou 
die breuk maar as van tydelikc 
aard. 

Bethlehem 
Se Funksie 

• 
Die Ossewabrandwag van 

Bethlehem is steeds aan die be
wceg onder die ywerige Ieiding 
van hfkomdt. D. Pitout en gaan 
op 28 Augustus 'n funksie hou 
om fondse in te same! vir O.B.
dag. 

Die verrigtinge begin reeds 
om 10.30 vm. in die Kerksaal 
waar 'n basaar gehou word. 
Mev. Bester met haar Boere
orkes sal musiek verskaf. Daar 
sal ook speletjies, skyfskict, ens. 
wees. Gcnl. P. J. Hendriksz van 
Marquard sal om 2.30 nm. 'n 
tocspraak !ewer. Aile vriendc 
en belangstellendes word uitge
nooi om die funksie by te woon 
en te ondersteun. 

WAPENS EN Al\IMUNISIE 
van aile soorte 

Groot voorraad .22-Gewcre 

* }lanie de Villiers, 
Plaza-ToiletNalon, 

\'oortrekkerwe~ 101.' .PAROW 
Tdefoon 98·11161 

2M 8/ TK 

RADIOTRONICS 
(A. Perold en P. Brink) 
Vir herstel en koop van 

E LEKTRIESE APPARAAT 

is Medisyne 
Noodsaaklik 1 
Die Natuurwetemkap 

•e nee! 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE JONGSTE WETEN

SKAPLIKE METODES 
Met Verbueode Ultalae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN I OEFENINGE! 

Die Bardllelddpte Kwale ewtc 
Die wet-up het non UltgeY!Dd d&t 
I04ra 'D ~mette UggMmedeel ekOOD· 
gemaaJt word van 117 glf ot onaulwer· 
Dede, cue etekte verdwyn. Deur dle 
toepaealng van ons wetenskapllke me
toc1ee het dlt nou •n mal<ltk• taU 

geworcL 

Dlt maak nle eaak hOe erneur of 11&11· 
Doudend u lr.waal Ia ole - eelfl .. II 
dlt u cbroules ot ongeneeeltlr. beetem· 
pet. oaar Ia hoop vir u. Geeu medl· 
eyne of oefeulnge beuodlg nle. U 1&1 
onder geeu verpllgtlng etaan ole. Bkryf 
&all one en ventrek volledlre beiOD· 

derbede ID verbaud met u kw&&L 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
Poeboe 1SS8 - llAA.PSTAD 

(Onderncem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkcling en le • 

van kabcls In huise en 
fabrieke) 

Hy wat in ,Die 
0.8." adverteer is 
werd om ondersteun 
te word! 

Hoofstraat BELLVILLE 
Foon 97-91U. 

~~ 

• 
"Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 

Rembrandt is 'n mengsel van 

ryk belee virginiese tabak 

gewaarborg 100% suiwer 

eerstegraadse blaar. 

ROOt VIR KURK GROEN VIR ONGEKURK 

, Die sigaret wat u altoos graag wou rook ". 
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TARIEJI' VIR OEKLASSIFI SEERDE ADVERTENSIES: 

Bol.lhoodeUke Kennl.lgewtngs: 
(Verlowtng, buwellk, geboorte, sterfgeval, 1n memoriam, gelukwenslng, 
ens.) ld. per woord; minimum 3/· per plaalng. Voorultbetaalbaar. VIr 
berballngs 25 pst. afslag. .• 

Bandetsadverrensles: 

Eerste plaslng, 2d. per woord. VIr berballnga 25 pst. a.tslag. 
lnrekeogeld op ,Die O.B." <ver~~kyn weekllka) : 1216 per jaar- of 6/6 per 

6 maande. Voorultbeta.albat>.r. Stuur advertenslegeld, beatelllnga, en tntekengeld 

na. VOOBSLAO (EDliiS.) BPK., Posbus 1411, Kaapstad. 

GEBOORTE 

COF.TZJ':tJ. - Aan John en Betsle 
(ne6 Loock) •n frls dogter op die 7de 
Augustus te Uniondale. Naas die 
Goele Oewer d8!nk aan Suster Ester
hulzen vir haar gewilligheld en 

251811B 

BOl\m, PLA..vrE. EN SAAD 

Goewermentsgesertl!lseerde Oroente· 
eaad: Cbamtenay Wortels, 101-
Detrolt Beet, 516. Skorsl('l!l: Klein Gem, 
81-; Lang Wit Bos, 816; Hubbard 
Groen, 816; Paateipapoentjle, 81·; · Tom 
watson en Wonder waaUemoen, 121-; 
Blaarslaal, 17 /6; :t.larblobe Tamatle· 
~ad, 351 ·; Sulderkruis en Rcliaonce 
Blomkool, 161·: Spltzkopkool, 81- per 
pond. Posvry. K.:M'.B. - PRJ!:l\UERS, 
1" .K. SchoellUU18jloek. 

PATATRANKE.- Sesmaande 83 lb., 
71 ·; 3-maande 83 lb., 81 ·; sesmaande 
toppe, 81· per 1,000; steggles reg Ylr 
plant. Ses- en drleroaande Borrle, 61· 
per 1,000. Gelewer Serpentine. K.M.B. 
Tevredenbeld gewaarborg. - '8. ~
GERBER (C.Isn.), P.K. Hoekwil, 
George. 2817 ITK 

GEl\mNG 

VAN'S OONC&ETE l'BODUCTS 

ALLEBLEI - Waterspoel-rloolstel
lelll, vloerte~la en gepolltoerde ter
razzo-korobul.lopwastarels en a.rtlkels 
essensleel vir gerlet, hlgl~ne en net· 
held. Volle beaonderhede lkrywe:
VAN'S CONORETE PROD(JCTS 
(EDMS.) BPK., Potgleteratraat 2118, 
Pretoria.. 31121TK. 

MEUBELS 
M:EUBELS. - Beter meubela teen 

blllll!.er pryae. Babawaentjles, stoot· 
l!.arretJies, drlewlele, Unoleuma, ta.pyte 
enll. ool!. altyd tn voorraoo. Geen 
Katalogua. Meld waartn u belangstel. 
-VISSEB-M:EUBELS, L&ngstraat 291, 
Kaapata.d. 3/12111. 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo· lngenleurs, Stasleweg, PAROW, 
verl!.oop en berate! Radlo'a en ElektrJeat 
Toestelle. oereglstreerde Elektrlaltelta· 
aannemera. Foon 9-84.36. 

TE KOOP 

,,ATLAS'' - vragmotorbakke., sleep
waens, drulwebakke, ens.. gebou na u 
bestelllng; asook die verpakklng van 
meubels, oprlgting van kantoorr8!kke en 
-afskortings; die bou van houtbulse 
( .. bungalows"). In kort, enig.e soort 
boutwerk word onderneem en uttgevoer 
deur 'n de•kundige vakman. - Ra.ad· 
pleeg NrCK NEETHLDIG, Lady Grey· 
straat, Paarl. Foon 1263. 

SOU'l'. - Brandwagle, ek vra u 
vrlendelike ondersteunlng deur van my 
sout te beatel. A.1, 801·; sneeuwit 
no. 1, 701·; wit no. 2, 601-. per 
ton vry gelaal soul werke. Ad res: 
Komdte mevr. Jlfartle Venter, Possak 
no. 4, Arbeidsloon, Bloemfontein. 

25181TK 

STEENIIlAAIOlASJIENE. - ,,Kleine 
Wohd~r" vir die ma8!k van standaard 
grootte sementstene van 9 dm. x 4. 5116 
dm. x 3 dm. teen £30, of £20 sonder 
voetstuk. Luukse modelle teen £5 
ekstra. V. o. s. Hopetleldstasle. Han
delsnavrae word verwelkom. Om be
sonderhede en lllustrasles skryt aan: 
Kleine Wonder SteenmasJJene (S.A.) 
Agentskllppe. Posbus 18, Hopefield, 
K.P. 18!81T.K. 

Speelskele, bottelvorm teen 3/9; kop· 
skele 416; agtkantlg :>1·; dubbelkop 

' :>!6; een paar muil.,wlngels teen 1116; 
een trekdonkle 51·. - Koos Botba, 
t'.S. Serp~tlne, Dlst. Ooorge. 

4.1818. 

Vir elektrlese- en paraffln-koelkaste; 
paratfirt·, kool· en elektrlese stowe· 
elektriese- en petrol·wasroasjlene · stof: 
suters en polltoerders, roeubels, l!raad
lose, ens. raadpleeg of skryf aa-n 
ELEKTRON-KONTRAKTEVBS, Keer
omstraat 18, Kaapstad. 18181T.K. 

BETREKKING VAKANT 

Hoof: Ysterware en Bou
materiaal 

Aansoeke word ingewag van 
persone met deeglike vorige 
ondervinding van Ysterw'll.re, 
Boumateriaal en Landboubeno
digdhede. Aangename persoon
likheid, organisasievermoe en 
bekwaamheid noodsaaklike ver
eistes. By voorkeur iemand met 
kennis van die boubedryf en 
bouplanne wat advies in hierdie 
verband aan kliente kan ver
skaf. 'n Goeie salaris, wat 
onderling met die suksesvolle 
applikant gereel sal word, is aan 
die pos verbonde. 

Rig aansoeke met vermelding 
van ouderdom en huwelikstaat 
tesame met afskrifte van on
langse getuigskrifte aan: Die 
Bestuurder~ Robertson-Handels
vereniging Bpk., Posbus 7, 
Robertson. 

G.EDROOGDE VRUOTE. - Barry· 
merk gedroogde vrugte posgeld beta.ald 
In Unle In 5 en 10 pond klSsles. Appel- ' 

KLERK BENODIG 

Vir Prokureurskantoor op die 
platteland. Vorige ondervinding 
'n l;lterk aanbeveling. Applikan
te m~et s~ welke salaris hulle 
verlang en die vroegste datum 
wat pligte aanvaar kan word. 
Adresseer: ,Prokureursklerk", 
Posbus 1411, Kaapstad. 

18/8/2 

•••••••••••••••••••••• 
Week Die 

In Oenskou 
••••••••••••• 4 

Die Indiers in Suid-Afrika sal 
aanstaande maand twee Indiers 
na die V.V.O. in Parys stuur 
wanneer die behandeling van 
Indiers in Suid-Afrika ter spra· 
ke kom. Hulle is dr. G. Naiker 
en dr. Y. Dadoo wat .,inligting" 
sal gee aan afgevaardigdes wat 
daarvoor vra. 

Die inwyding van die Voor
trekkermonument sal op 16 De
sember 1949 plaasvind, volgens 
'n besluit van die Sentrale Mo
nument-komitee. AI sal a l die 
werk nog nie klaar wees nie, sal 
die monument nog onthul word. 

Die D enk-voorval is die afge
lope week weer opgediep toe dr. 
D. F. Malan stukke uit die do
kumente voorgelees het. Dr. 
Malan het die vorige regering 
daarvan beskuldig dat hulle be
langrike stukke uit die doku
ment verswyg het ten einde 'n 
wanindruk te laat posvat. 

Die Unie se Buitengewon e 
Ambassadeur, mnr. C. te Water, 
wat verlede week na die buite
land vertrek het, het te kenne 
gegee dat hy sal probeer om 'n 
lening in Amerika te kry om 
te verhoed dat die Unie dit no
dig vind om sy invoer in te 
kort. 

• 
rlnge 3 Diamant 211, Perskes 3 Dia-
mant 2/ 1, Pere 3 Diamant 211, Vye v d d e e w 
4 Diamant 213, Prulmedante 50160 e r e I g I n g as l/8'h, ~syne 3 Diamant 10'hd., Tros· 

~,:i~~e~s Di~';.an~e';!\~nkd~ern~:lie~{:~ ' 
Pryslys verkrygbaar van Robertson-
Handelsvereniglng, Posbus 7, Robert- p 1• 't e k M e e ' 

:;~s~:r:e~:e ~~?~iiSP;~:~;~ 0 I 1e e aSJ 1en 
1 pond pakkles of 613 per 5 pond· • 
klssle posgeld betaald In Unle. Kon· 
tant met bestelllng. Ons stuur ook 
gesulkerde en gedroogde vrugte ten 
behoewe van klienle aan vrlende oorsee. 
Verdere besonderhede verkrygbaar by 
Die Robertson-Haondelsverenlglng, Pos· 
bus 7, Robertson. 41~14. 

Dit~ beskqldiging dat die Smuts-regering die Verdedi
gingsmag gebruik bet as politieke masjien om sy eie party 
te bevoordeel deur dit spioenasiewerk te Iaat doen, is verlede 
Donderdag deur die Minister van Verdediging gedoen toe 
by sy voorneme om die Verdedigingsmag te bervorm en 
alle poJitiek dasruit te weer, in die v6lksraad aangekondig 
h#. Die &lhlister bet uit dokumente voorgelees om sy 
aanklag te staaf. 

HOHNER-MONDFLUIT.JlES: 
ECHO krombalk, 6 dm. lank 
ECHO krombalk, 5 dm. lank 
ECHO krombalk, 4 'h dm. lank 
UNSERE LIEBLINGE -

4'h dm. lank 
Posgeld 6d. op elk. 

BEl,LVILLE·DIENSTE 

lliG 
9/6 
8/6 

8/6 

l'osbu~ ll9 BELLVIJ,J,E 
'2818/1 

KUIJ<.ENS dadellk · verkrygba ... 
Australorps en Leghorns teen £6 per 
100. Kruls teen £5 per 100. Ses weke 
kruls• lrulkens teen £12 lOs. per 100. 
Drie maande oud kruis hennetjies teen 
101· stuk. K.B.A. or K.M.B. waarborg 
sterk kuikens. Beste! dadellk en voor
kom teleurstelllng. H. R. l\lALAN, 
Weltevrede Plulmvee Plaas, PIK. 
Kersttonteln, Paarl. Foon 6203. 

18181T.K. 

200 OPHETAALDE AANDELE In 
Perskor (Die O.B.). Doen aansoek 
by Eerw. w. J. Wentzel, Thaba 'fgJ~/i 

Opreggeteclde Blfrug Leeuhondjles: 
Gebore 2117147 van geregistreerde 
ouers. Vader: ,Maba.ngo," Gereg. No. 
81098. Moeder: .,Dally," Gereg. No. 
76282. Kwaal en waaksa.a.m. Lief vir 
klnders. Reuntjles £8181 ·, tefles 
£717 I·, gel ewer my stasie. - J. Jo'. 
l'otgJeter, Posbus ::;, Petrus Steyn. 

251811 

PATATRANKE. - Drle-roaande W it, 
51- per 1,000; ses-maande 516 per 
1,000. K.M.B. - P. J. BOTHA, 
Hoekwll, George. 

Plaas Fourlesburg distrlk, O.V.S .. 
drle my! van stasie en dorp, 228 
morge en entge roede, pragtlge Iande 
en welveld. Bus en pos da.eliks en 
halt op plaas. Huls en bultegeboue 
modern. Beslgtlglng ultgenoot. Vry 
van onkruld. Besonderbede op aan· 
vraag. Foon 1602, Du Tolt, Rennie. 

18/8/S. 

Die Minister het verklaar dat. 
wat die Smuts-regering in die 
Verdedigingsmag verbrou het, 
herstel sal word en dat die 
skietverenigings op die platte
land weer wapens sal kry soos 
die Verdedigingswet bepaal. D ie 
skietverenigings sal so georga
niseer word dat dit buite die 
politiek staan. 

Spr. het verwys na die doku· 
mente waarop hy onlangs be
slag laat le het. Hieruit .-is dit 
duidellk · dat die Verdedigings
mag gebruik is om te spioeneer. 
Daar is aan die regering ver· 
duidelik hoe die Smuts-regering 
telefoongesprekke laat afluister 
het, hoe daar uittreksels uit pri
vaat brieWe gemaak is en dit 
aan die kabinet voorgele is. 

Die regering het inligting ge
kry dat sekere staatsdokumente 
in opdrag van die vorige rege
ring verbrand is. Die persoon 
wat daarmee belas was het eg
ter moeg geword en omtrent die 
belfte nie verbrand nie. 

RAPPORTEER AAN PARTY 

Dit blyk dat veldm. Smuts ge
durende die oorlog 'n otfisler 

aangestel bet wat regstreeks 
aan hom en aan die h oofsekre
taris van die Smuts-party ver
slag moes doen. Die offisier is 
deur die staat betaal. Die offi
sier was tot 2~ maande voor die 
verkiesing nog in <liens. Van 
sy verslae het in die hande van 
die regering gekom. Hy ver
wys o.a. na die Mynwerkersver
kiesing wat vir die H.N.P. 'n 
nekslag sou gewees het. 

Veldm. Smuts het ook deur 
die Milit~re inligtingsdiens ge
heime dokumente aan 'n aantal 
ander Iande laat stuur en nie
teenstaande die Militere Kode 
bepaal dat lede van die Mag 
hulle buite die politiek moet 
hou, het veldm. Smuts die Mili
tere l nligtingsdiens tot 'n poli
tieke masjien omgeskep wat 
propaganda gemaak het teen 
Afrikaanse organisasies. 

Daar is nog baie ander doku
mente wat onthul kan word, 
het die Minister verklaar, maar 
hy wil dit lieweor nie doen nie 
,.terwille van die vrede in die 
land". 

Groot Laertrek 
Vir Boerejeug 

Die Jeugleier, genl. prof. Dirk van Rooy, bet besluit 
om gedurende die Septemberskoolvakansie 'n opleidings
laertrek vir die offisiere en Iede van die seuns- en dogters
afdelings van die Boerejeug van Gebied A te bou, en wei 
vanaf Vrydag, 24 September, tot 1 Oktober op die plaas 
van boofgeneraal J. A. de Wet Strauss, Vredelus, Upington. 

Laergangers wat per trein laerfooi per lid vir die agt dae 
reis moet op Louisvale-stasie 1 is lp/. of as 'n lid die laer vir 
(digby Upingtonl afstap en minder as agt dae bywoon, be
moet probeer om die oggend taal hy 2/3 per dag of gedeelte 
van 24 September reeds in die van 'n dag. Waar daar meer 
laer te wees. as een kind uit dieselfde huis 

Die Jeugleier, genl. prof. 
Dirk van Rooy. 

Daar sal spesiale aandag aan 
die deeglike opleiding van 
Boere jeugoffisiere g e s k e n k 
word. Aile offisiere word 
dringend versoek om die laer
trek by te woon en om te or
ganiseer dat soveel moontlik 
van hulle onderoffisiere en 
brandwagte ook teenwoordig is. 
Heel kleintjies sal in die laer 
toegelaat word aileen as hulle 
onder sorg van hul ouers kom. 

Persone wat die laertrek wil 
bywoon moet sorg dat hul naam, 
adres, ouderdom en kodenom
mer voor 10 September 1948 
aan generaal Strauss gestuur 
word. Daar moet duidelik ge
meld word wanneer en met wat
ter trein 'n lid sal aankom. Sit
plek vir die terugreis moet 
vroegtydig deur elke lid be
spreek word. 

KOSTE 

Dle reis- en verblyfkoste na 
en in die laer word deur die Jaer
ganger self of deur die Boere
jeugeenheid se kas gedra of as 
'n laerganger dit nie kan bekos
tig nie, kan hy die offisier van 
die plaaslike groot-O.B. versoek 
om dit uit sy ·kas te betaal. Die 

, 

die laer voltyds bywoon, . sal 
daar op die laer vir 'n vermin· 
dering van die laerfooi gereel 
word. · 

Daar baie van die noodsaak· 
likste voorrade wat benodig 
word, op grootskaal onverkryg
baar is, word laergangers drin
gend versoek om sover moontlik 
'n klein voorraad, vera! suiker 
en mieliemeel, saam te bring 
teneinde die laerspens aan j.e 
vul. 

'n Lys van die benodigdhede 
wat elke laerganger moet saam
bring, kan verkry word van die 
plaaslike jeugoffisier. 

UITNODIGING 
Veldkornette moet sorg dat 

hulle vir elke groep van ses 
(of gedeelte daarvan) uit hul af
deling 'n tent en lantern saam
bring, en moet genl. Strauss 
voor 10 September da11-rvan in 
kennis stel. Laergangers wat 
musiekinstrumente het, word 
versoek om dit saam te bring. 

Offisiere word toegelaat om 
lede van die Voortrekkerbewe
ging en ander belangstellendes 
ook na die laertrek uit te nooi, 
terwyl 'n beroep gedoen word 
op groot O.B.-lede om soveel 
moontlik ook die laertrek by t e 
woon. 

Kommuniste 
Suiwer Hul 
Party 

Die Kommunistie&e Party van 
Tsjeggo-Slowakye het aangekon
dig dat die party in die komen
de drie maande gesuiwer sal 
word van persone wat ongewens 
i1. Die 2,000,000 lede van die 
party sal ondervra word en die
gene wat nie voldoende onder
leg is nie sal lidmaatskap ontse 
word. 

Baie van die nuwe Jede van 
die Kommunistiese Party was 
voorheen anti-Kommuniste wat 
blykbaar net by die party aan
gesluit het om hul vel te red. 

,UITGEST,ORWE' RAS 
STERF NOU EERS : 

GEEN VROUE MEE.R 
Die afgelope 100 jaar is daar gemeen dat daar geen 

Strandlopers - die eerste menslike ras met wie J an van 
Riebeeck in aanraking gekom bet in Suid-Afrika - meer 
leef nie. Die laaste oorblywendes is egter in die Namib
Woestyn, Suidwes-Afrika, ontdek toe die Administrateur van 
Suidwes, kol. P. I. Hoogenboudt, en ander persone die gebied 
onlangs besoek bet. 

By Zessfontein het die Hot
tentot-kaptein boodskappers die 
woestyn ingestuur om van die 
Strandlopers te soek sodat hul
le eer aan die Administrateur 
kan bewys. Vyf. van hierdie 
klein oermensies het opgedaag. 
Hulle is donker van k leur en 
openbaar geen teken van kul
tuur of beskawing nie. Hulle 
lewe in die Brandberge en na 
skatting is daar nog sowat 50 
van hierdie eerste bewoners van 
Su{delike Afrika aan die lewe 
- almal mans, sodat hulle vin
nig besig is om uit te sterf. Die 
vyf wat gewaag het om hul ver
skyning te maak, het verklaar 
dat hulle alma! met Damara
melde getroud is. 

Onder die Boesmans van 
daardie streek is hulle bekend 
as .,Dauna-Dauna" wat as dit 
vertaal word, beteken .,Mense 
van die strand in die Woestyn". 

Hulle is besonder primitief en 
lewe van akkedisse, miere, ens. 
en kan tot twee tel. Vir drie 
het hulle 'n woord wat .,baie" 
beteken. Hulle dra ook 'n pyl 
en boog. AI klere wat hul het, 

is 'n velskortjie en 'n velkaros. 
Hulle god is bekend as Damab 
en hulle glo dat as een van 
hulle sterf, hy na Damab gaan 

en in die land van oorvloed 
gaan woon. 
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KLEIN DINGE 
Hulle se 'n mens moet hoog mik en na hoe dinge strewe. 

Dis waar, anders sou jy die naam van Afrikaner skaars 

werd wees. Altyd hoer . . . . . . op, op . . . . . . totdat 

jy die beste bereik - liggaamlik, ekonomies, sosiaal, en 

v~ral geestelik! 

Maar het jy al opgemerk die klein wit wolkies wat 

soms skynbaar so doelloos ronddwaal in die lug? Soms lyk 

dit soos witvliesige lammertjies wat jakker en baljaar, soms 

soos klein engeltjies, maar dis altyd mooi, altyd so wit. 

Soms as die sonsondergang hulle vang, bloos bulle ..... . 

en wat 'n lieflike kleur! Wolkies in die lug, ...... daar 

bo in die lug, klein wolkies wat nie besoedel is deur die 

aardse magte nie. 

Jy weet, maat, ons stap soms rond Iflet bot toe oe! 

Darem maar jammer ne, want kyk net na al die klein dinge 

rondom ons! N ou die middag het ek op die stoep gesit en 

lees toe daar so 'n d~ftige dametjie al op die stoep se 

rand aangestap kom. So netjies lig sy die voetjies op, soos 

'n klein koket kyk sy: dan na die kant, dan na daardie kant. 

Kom Ons G·aan 
Kombu is-toe 

Hannie Ferreira van Twee
rivier stuur die volgendc twee 
reseppies vir maats om te pro
beer (sy se dis baic lekker!): 

LEl\IOENPOEDING 

Bestanddele: 

3 eiers, 
1 K. suiker, 
2 dcsertlepels gelatine, 
1 K. warm water, 
1 K. lemocnsap. 

Metode: 

(1) Klits eiergele en suiker 
baie goed. 

(2) Voeg lemocnsap by die 
geklitste eiergele en suiker. 

(3) Week gelatine in warm 
water en voeg by. 

(4) Roer mengsel in 'n dub
belc kastrol tot dit gaar (dik) 
is. 

(5) Klop die eierwitte styf 
en vou in die mengsel, wanneer 
dit eers 'n bietjie afgekoel is. 

(6) Gooi in nat vorm. 

ART AP PELK OEKIES 

Haar klere pas perfek, die fraaiste kleurskema, modes wat Bestanddele: 

nooit verouder nie. E n ek sit en kyk nog so .... . . ,twit" 

se die voeltjie en daar vlieg sy weg, die bloue lug in. 

0, dis mooi goedjies wat rondom ons is, maar waar 

kry jy iets wat ons Afrikanerjeug klop ? Het jy hulle al 

bekyk ? . . . . . . die rooi wangetjies, die fonkelende oe, die 

4-6 groot gaar artappels, 
bietjie meel om te bind, 
1 Ui, 
2 eiers,. 
2 t. bakpocier, 
sout en pcpcr na smaak. 

Metode: net gekamde haartjies, en dan die glimlaggies? As bulle 

nou maar net so fraai wou bly! Drult die artappcls fyn en ras
pe die uit. Maak nou maar die 
mengsel aan en bak in warm 
vet. Bcdien warm. 

Wie Kan Se? 
1. Weens 'n sekere berig deur 

hom gepubliseer, is 'n Kaapse 
parlementslid gedurende die 
Anglo-Boere-oorlog tot een jaar 
gevangenisstraf veroordcel. Wie 
was dit? 

2. Weet u van '!') uitstaande 
Afrikaanse digter wat oqk we
tens!{aplike, regsgeleerde en, 
skrywer was? 

3. Watter besondere musikale 
gedig i.v.m. naturellclewc ken 
u van hom? 

4. Generaal Kemp is afkom
stig uit 'n arm Boerefamilic en 
het as kind 'n ontberende !ewe 
gely. In watter distrik is hy 
gebore? 

5. Wie was Waarnemende Goe
werneur-Generaal na die dood 
van Sir Patrick Duncan in Julie 
1943. 

6. Wie i~ na die dood van 
Danie Theron aangestel as kap
tein van die Verkenncrskorps? 

7. In watter opsig het hy be
sondere bekendheid verwcrf en 
die lewe vir Lord Kitchener baie 
moeilik gcmaak? 

8. Watter werk het by vrocer 
gedocn? 

9. Vir watter daad het hy die 
Republikeinse medalje ~ir mocd, 
beleid, en trou verwe~f? 

10. Van watter afkoms was 
hy? 

(Antwoorde elders op die 
Bladsy) 

Seegedagtes . 
M. BOSMAN 

Kon ek nou bier maar my tyd 
sittend verdroom, 

As skuimende massas die sande 
omsoom. 

En strale van maanlig my sag
gies begroet 

en dansende golfics my voete 
ontmoet. 

As wasige bloute, 
- geen smorenoo noutea

benoude gedagtes van twyfel 
ontvoer. 

Boerejeugnuus 

KESTELL IS 
HARD BESIG 

Boerejeugveldkornetskappe in 
die platteland vind dit beter om 
i.p.v. net cen groot funksie, 'n 
hele paar afsonderlikes in die 
verskillende wyke te hou -
trouens dis ook die beleid van 
die groot O.B.-kommando's in 
baic plattelandse plekke. 

So vernecm ons van Kestell se 
afdeling dat een groepie van 
nege reeds £2 lOs. ingesamel het. 
Die afdelings Aberfeldy en die 
dorp werk nog aan hul funksies. 
Dis baie mooi, en ons wil vera! 
vir die Benekc-Kleingoed wat so 
fluks is, van harte gelukwens -
Buks en die ander sal hul sok
kles moct optrek in die dorp 
om by te hou! 

Soos ons vroeer reeds gcse 
het, werk hicrdie mctode van 
kleiner, verspreide funksies 
baic goed, ook in die groter 
dorpe en stede, en ons wil af
delings wecreens aanmocdig om 
dit toe te pas. 

Rawson vi lie 
Plesier ig 

' 

'n Geselligheid ter viering van 
die lOde verjaardag van die 
Ossewatrek is deur die Boere
jeug van Rawsonville gereel op 
die plaas van Oom Piet Potjie. 

Hy self was die Ieier van die 
orkes met sy mondfluitjie. 
Hoofkomdt. Rabie het 'n besie
lende tocspraak vir die Boere
jeug gelewer. Die aand is deur
gcbring met volkspele en Oom 
het hecrlik saam met die or
kcs gcsing. 

Uit naam van Rawsonville se 
Boerejcug bcdank ons Oom Pic
tie baie. 

Soms sien jy nog die prag in hul gelaat as bulle groot 

is, soms kom die aaklighede van die lewe en neem die skoon

heid weg. Maar as ons meer wou let op die klein dinge -
jy weet alles begin klein, en as die aaklige kom, begin dit ' 
ook klein. BAANBREKERS Die Boerejeug sowel as die 

groot O.B. het die aand baie 
geniet. (Korr.) 

Laat ons daardie klein mooi dinge raaksien, waardeer 

en ontwikkel, en die klein verkeerde dinge in die kiem .. 
smoor. En dit kan ons doen met die hulp van Een wat as DIE TRIGARDTS. 
'n klein kindjie na di,e aarde gekom het - in 'n stal in die (Vervolg vanaf verlede uitgawe) 

krip van Bethlehem. 

Antwoorde ~p 
1. F. S. Malan, lid vir Malmes-

bury. 
2. Eugene Marais. 
3. Mabalcl. 
4. Wakkerstroom, op 10 Junie 

1872. 
5. Hoofregter N. J. de Wet. 
6. Jack Hindon. 
7. Met die ontsporing van 

Engelse voorradetreine. 

"Wie Kan S ""! e . 
8. Mcsselaar vanaf sy aan

koms in die land (1888) tot die 
Jameson-inval en daarna kon
stabcl. 

9. Hy was een van· die vyf on
verskrokkenes wat die Engelse 
uit die lcwensbelangrike posisie 
by Spioenkop gchou het tot 'vcr
sterkings gestuur is. 

10. Skots. 

Reeds vanaf kindsbeen het 
Carolus (Karel) Trigardt in 'n 
hardc skool grootgeword. Op 
trek was hy die wamaker en 
ambagsman, en feitlik op elke 
bladsy van sy vader se dagboek 
staan sy doen en late opgeteken. 
Hy het alreeds baie gely met 
die afsterw:e van sy vrou en 
twec kinders, maar sy manlike 
hart het geen vrees geken nie, 
en vinger-alleen onderneem hy 
die awontuurlike tog verder 
noordwaarts. 

KOMMUNISTE KOEIKLIERE 

By clke hawe land by en on
derneem handclstogte na die 
binneland. Also ontdek hy die 
Victoriawatervalle reeds 15 jaar 
voor Livingstone, en dring deur 
tot by die groot mere en die 
Rooi See. ORGAN/SEER LAAT MAN 

VERSET GROEI DINGAAN 

Daar is orals tekens van ge
brganiseerde verset teen die 
nuwe apartheid-maatreel van 
die Suid-Afrikaansc Spoorwee 
op die trcine in die Kaapse 
Skicreiland. Verskeie nie
blankes onder wie onderwysers, 
hct die afgelope week doelbe
wus in blanke waens gery en 
geweier om dit te verlaat. Die 
Kommunistiese Party het on
langs die nie-blankes aangehits 
om hullc nie aan die maatreel 
te steur nie. 

Onder die oortreders is daar 
talle fabriekswerkcrs wat 'n uit
tartende houding aanneem. 
Kondukteurs het opdrag om 
nicmand met geweld ult die 
treine te sit nie. 

'n Metode om 'n volwasse per
soon weer te laat groei nada t sy 
groeivermoe tot stilstand gekom 
bet, is deur wetenslmplikes in 
Tokio ontdek. Holle maak ge
bruik van 'n vloeistof wat bulle 
uit die kliere van 'n koei baal 
en dit dan in die mense inspuit. 
' n Jong man van 20 jaar wat 
onder bierdie inspwting deurge
Ioop bet, bet binne vier maande 
meer as twee duim gegroei. Van 
die 45 ander pasiente wat be
handel is, bet slegs ses geen 

In 1840 is Carolus Trigardt 
terug in Lourenco Marques 
maar die kerkhof was al wat 
daar van sy vader se trek kon 
getuig. Op sy trek suidwaai:ts 
gaan hy deur Swasieland, en is 
daar ooggetuie van die laaste 
neerlaag en dood van die ge
vlugte Soeloe-tiran, Dingaan. In 
Mei bereik hy, uitgctecr en gee! 
van die koors, sy volksgenote 
in Natal, en kon hul allerlei 
aardighede toon wat hy uit die 
Coste mecgcbring het. 

LAAST E J ARE 

reaksie getoon nie. Die ander Nog dieselfde jaar is Carolus 
bet maandeliks van 1 tot twee weer getroud in Pietermaritz
sentimeters Ianger geword. burg. Hy gaan vestig hom in 

Ohrigstad waar hy 'n pragtige 
plaas aanle. In 1895 kon hy 
met die voltooide Delagoabaai
spoorwcg, reis om 'n besoek te 
bring aan die klein ke'rkhoffie 
van sy met\se -...1 wattec kontras 
met die moeisame tog wat hy 
die eerste kecr m~s afle om na 
Lourenco Marques te gaan! 

I n sy 90ste jaar het Carolus 
Trigardt te Middelburg (Tvl. ) 
gesterf, d.w.s. toe die Tweede 
Vryheidsoorlog alreeds in voile 
swang was - voorwaar 'n lang 
i)n vrugbare !ewe! 

VR YHEIDS-SIN 

Op eenvoudige wyse het die 
Trigardts groot dinge tot stand 
help bring, nieteenstaande die 
helc onderneming so treurig 
geeindig en vrugteloos geskyn 
het. Vir Potgieter is die weg 
na die Noorde gcbaan, en die 
kcnnis en ondcrvinding van 
Carolus was later vir die Suid
Afrikaanse Rcpubliek van groot 
waarde in hul strewe om deur te 
dring na die see en met die af
bakening van die oosgrcns. 

Die dagboek van Louis 
Trigardt is 'n waardevolle aan
wins vir ons geskiedcnis - ,dit 
is die. romantiek van die daad, 
tc hoek gestel dcur 'n hand 
waaraan die sweet val') die trek
lewe en die ruik van kruit
damp kleef." 

Aileen 'n fiere vryheidssin kon 

Die Groue Een 
H. PROZESKY 

Hans Gimpel sien 'n snaakse 
ding 

Wat nou voor hom, nou agter 
spring; 

Dis soos 'n mens, maar donker 
grys, 

Eh lyk soos Gimpel a lte juis. 

Hans staan en wag daar voor 
die skuur, 

Die Grou Een by hom teen die 
muur. 

Hans loop die strate heen en 
weer, 

Sy maat verlaat hom nimmer 
meer! 

Nou word Hans kwaad, net 
waar hy kom, 

Die Grou Een bly maar dig by 
hom, 

En wat hom nogal terg en pla, 
Die Grou Een, hy maak alles 

na. 

Rocr Hans sy voet, sy lyf, sy 
hand 

Die Grou Een aap hom na, 
astrant, 

En staan Hans hots til op die 
straat, 

Geen voet verroer sy groue 
maat. 

hierdie baanbrekers sulke taai- Dit maak nou Hans van woede 
heid en durf laat openbaar, erv mal, 
tereg verdien hul dan ook 'n ,Wat, booswig, jy bespot my pal! 
ereplek onder die galery van So onbeskaamd vermaak jy 
Suid-Afrikaanse helde. my!" 

• 
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0.8. GEDANK VIR 
SAME WERKING 

,Ek wil dankie se vir die Ossewabrandwag wat gehelt> 
bet om die Yerenigde Party te verslaan. Ons kon nie 
sonder julie bulp klaarkom nie. Ek wil ook my dank uit
spreek teenoor die Ieier \'an die O.B. en elke lid dat bulle 
die daad by die woord gesit en by die Afrikanerparty aan
gesluit bet om die ratte aan die draai te hou," bet mnr. 
J. S. Labuschagne, Afrikanerparty-L.V. vir Kliprhier, 
verlede Saterdagaand op 'n O.B.-vergadering te Caledon 
verklaar. 

Mnr. Labuschagnc bet gese I ke, maar oor onmiddellike 
dat hy aangenaam verras was vraagstukke is ons dit ccns en 
in Natal gedurende sy verkie- daaroor mag ons nic twis nie. 
singsveldtog, aangesien by die ' 
steun van elke Afrikaner, of hy GROTER EENHEID 
O.B., H.N.P., Afrikancrparty of , 
Gryshemp was, gehad bet. Na
tal se bydrae tot die verkiesing 
het die lot van die V.P. beslis. 

Spr. hoop dat daar oor vyf 
jaar 'n bale groter samewerking 
sal wees sodat ons op een plat
form kan staan en die vyand 
storm loop. 

Gebiedsleier, Dr. 
Oor 0. B.- Taak 

<Vervolg van bls. 1 kol. 5) 

PLIO GEDOEN 

onmagtig gestaan het. Daarom 
hct die Ossewabrandwag 'n bc
roep op die nasionaalgesinde 
partye gedoen om saam te 

Die Volksbeweging sal veg staan. Die aanbod van die Os
waar die stryd die felste woed. sewabrandwag in 1943, wat tel
In 1938 was dit teen die broe- kens daarna by tussenverkie
dertwis wat deur botsende par- sings en in 1948 herbaal is, 
tye teweeggebring was. In 1939 waardeur hy beloof bet om sy 
moes hy veg vir ons vryheid met volle gewig in te gooi indien die 
die wapens tot ons beskikking. partye onderling ooreenkom, is 
Ons is nie skaam om voor die welbekend. Die O.B. het geen 
regbank van die volk te ver- setels vir homself gevra nic en 
skyn nie. Daar is 'n Hoer Ge- wou slegs deelnecm aan die 
sag as die van purty-gemuakte stryd met behoud van sy iden
noodregulas ies. Vanaf 1941 tot titcit. Die H.N.P.-leiding wou 
1948 moes hy sorg vir die vroue dit egter nie toelaat nie en selfs 
en kinders van die slagoffcr van teen A.P.-kandidate wat !cdc 
die stryd. En in 1948 moes hy was van die O.B., is beswaar 
ook veg teen die verdeeldhcid gemaak. In die omstandighede 
by die stembus. Laasgenoemde kon die O.B. verskcie wee volg; 
verdien meer aandag. hy kon buitc die stryd staan, of 

Die klein meerderheid oor die 
V.P. wat van Hoer Hand ge
gee is, sprcck met 'n opdrag en 
16 'n sware verantwoordelik
heid op die regering. Die klein 
meerderheid spreek duidelik 
dat ons moet besef dat ons nie 
op eie hulp aileen kan staat 
maak nie en ook ander se hulp 
nodig bet. 

Ons sal nic sommer die leisels hy kon samewerklng afdwing. 
opgooi nie en ons sal so regcer POGINGS TOT' SA.l\IE- Die O.B. het hierdlc laaste stap 
dat ons staande bly. WERKL~G gevolg en kandidate vcrsoek om 

Die Afrlkanerparty sal nie sy plaaslike vredes te sluit. Die 
bestaan regvcrdig as hy nie 'n Geen volksbewcging kon die gevolge van hicrdie vredes was 
groter ecnhcid in hierdie volk imperialistiese beleid van genl. 1 baie duidelik; daarsonder sou 
bring nie. Ons sal probeer om Smuts, wat gedrcig bet om 'n die verkiesing verlore gewces 
gocie Afrikaners wat buite gevaar te word vir die land, het. 

WAT NOU'? 

van Zyl 
politickc partye in ons buidige 
party-bedeling 'n magtige stryd
middel maar juis omdat dit uit 
sy aard verdeel en afstoot, daar
om temeer moet ons ook van an
der middele gcbruil< maak. 

\Vat ons betref, sien ons geen 
bcter strydmiddcl as juis die 
Volksbeweging waarin aile 
nasionaal-voelcndc volksdele 
saamgebind word. Maar dan is 
dit absoluut noodsaaklik dat die 
volksbeweging sy identiteit be
bou. 
Di~ O.B. bet 'n onmiddcllike 

taak. Hy sal deur woord en 
daad 'n gees van welwillend
heid skep waardeur Afrikaans
en Engelssprekendes nader aan 
mekaar getrek kan word. Daar
by moet die Ossewabrandwag 
buite die partypolitiek bly, wcl
willende kritiek uitoefen sonder 
om self na regeringsmag te stre
we. Hy moet egter nie die ge
leentbede laat glip om deur mid
del van bevricnde organisasics 
of partye te werk nie. Dit is 
dan ook om hierdie redc dat die 
Grootraad daarop aandring dat 
O.B.-lede by die A.P. moet aan
sluit om so bul volksplig daar 
ook te doen. 

Die O.B. sal ook moet waak 
dat die mate van samewerking 
tussen politieke organisasies nie 
tot niet gaan nie en sal sy bes 
doen om nog wcier samewcr-
king te verkry. Die samewer-

.. Ons moet ook die ander ver- staan, in te skakcl en nie men- toelaat nie en mocs hom daar
samcl wat nie soos ons dink nic. se na die V.P. ja nie. Mnr. H a- teen skaar. Aangesien die volks
Ek k~n u ?ie versekering gee l vcnga was tot sover grootliks beweging nic as politicke party 
dat d1e emgste rede waarom suksesvol om Afrikanerkragte kan of wil optrec nic, moes hy 
Klasie Havenga weer tot die in te skakel en die volgende na bestaande partye kyk om 
politick toegetree het, is om die taak sal wees om, wanneer die van die gevaar van genl. Smuts 
volk weer bymekaar te maak." V.P. verbrokkel, daardie kragte I ontslac te raak. Die partye 
Ons kan verskil oor sekere sa- , ook in te skakel. was egter so verdeeld dat hulle 

Die verkiesing is gewen, en king moet uitgebrci word tot 
wat nou? Is die taak van die j aile Afrikaners en selfs dicgcne 
O.B. nie nou afgcdaan nie? Ons wat in die V.P. is. 

Alheit Stoot 
Bedrag Op 

Die Ossewabrandwng van Ka
kamas bet reeds £101 vir O.B.
dag bymekaar gt-maak. Daar 
moet nog een funk~ti~ gehou 
word wat die bt'drag ru:m!lienlik 
sal vermeerdt-r. 

Op Saterdag, 14 Augustus, was 
daar 'n funksie op Albeit (dec! 
van Kakamas-kommando>. Al
ma! was baje gcesdriftig en dit 
was vcrblydcnd om te sien dat 
diegene wat nic aan die O.B. 
behoort nie, die funksie byge
woon het. Na aftrek van die 
kostc kon daar mecr as £14 aan 
komdt. G. F. J. van Rensburg 
oorhandig word om by die 
reeds ingcsamelde bedrag van 
die eenheid te voeg. 

Daar word nog 'n funksie op 
Schroder gehou. <Korr.) 

Parlement 
Bespreek 

Begroting 
,.Om halfvyf vanmiddag bet 

die tengerige figuur van dr. T. 
Osborn ,·anaf die dwarsbanke 
\ ·an die Arbeidersparty opge-

Die Skandinawiese Jande 
staan netsoo!! die res van 
Europa in die t~kadu,t'ee 

van die Rw.sie!!e kolos. 
Hoewel ~lein, is bulle 
nogtans in stilte besig om 
so goed as moontlik voor 
te bt'rei vir die onvermy
dt-tike wat n oeer of later 
moet kom. Die foto toon 
'n nantal van die nuutste 
spuitvliegtuie wat deur 
Brittanje aan Noorwee 
verskaf is \'ir sy verdedi-

ging. 

Opbrengs ~taan om die huis om ver
~;koning te vra dat by van 
plan i!> om sy t()espraak by 

die, begroting te bepaal. Dr. ''errassJ·ng 
Osborn het toe swygend en ~ I 
gcduldig gestaan en wag so-
lank 'n stroom lede by i Die O.B.-kommando van Tzit
hom .verbygeskuif, het op J?ad zikamma het op 14 Augustus die 
n~ d~e teekamer. <Aanhalmg ~ vcrjaardag van die O.B. herdenk 
utt dte Cape Argus se parle- en die bcdrag van meer as £30 
mentere verslag ?or die twec- is byeengcbring. 
de dag se begrotmgsdebat.) Die V(;rrigtinge is deur komdt. 

,Dr. D. F. Malan het gese 0. J. Terblanche geopen wat ook 
dat veldm. Smuts op hoogs on- sy spyt uitgespreek het dat genl. 
gewone wyse opgetree het. Die Rademeycr nie aanwesig kon 
begroting is in die t>erste plans wecs nie weens sickte. 
'n finansiele maatreel. Om die Genl. Delport, van Port Eliza
rede is die eerste dag van die beth, wat spesiaal oorgekom het, 
algemene bespreking· in die ver- het 'n l:esielende toespraak gc
lede aan finansiille deskundiges !ewer. Daar is ook 'n basaar 
afgestaan." (Aanhaling uit Die gehou waar allerlei lckkernye 
Burger se parlement~rc verslag te koop aangebied is. Die op
oor die EERSTE dag se begro- brcngs \'an £30 12s. was 'n ver-
tingsdebat.) rassing. (Korr.> 

Britse Ryk 
Word 

Gebuig 
(Vervolg van bls. 1 kol. 4) 

toon die belangrikheid ' 'an die 
Koning se onlanrse besoek aan 
hierdie deel van die wereld." 

,KAN BUIG" 

Die artikel sluit met die hoop 
dat Ierland sc posisie 'n oplos
sing bied vir die Vierde Ryk. 
,.Indien volle verbondenheid on
der die ou vorm van 'n domi
nium nlc meer die beste skyn 
te wees nic, kan 'n soort uitwen
dige verbondenheid bestudeer 
word wat miskien op die lange 
duur sal deug. Engeland weet 
egtt'r hoe om te bnig sonder 
om te brt-ek, en ek persoonlik 
ht>t geloof in die beproefde 
Britse genialiteit", aldus prof. 
Siegfried. 

,.Die O.B." word gedruk deur Pro 
Eccleala-Drukl<ery Beperk, Stellenboech, 
vir die elena.ara en ultgewere: VOOR· 
SLAG (Edma.) Beperk, Groote K erk· 
cebOu 703, Poobua Ull, KerkplelD, 
lltaaootad. 

is 'n soewcrcine onafhanklike Laat daar cgter geen misver
staat en ons beskik oor ons eie stand wees nie. Die O.B. seil 
toekoms. Is dit dan nie genoeg voort onder sy eie vlag bcwus 
nie? l\ly a ntwoord is nee, bet van sy eie rocping. Hy verlang 
spr. vuklaar. Die taak van 'n en cis om bierdie volk te dien. 
volksbt'\\eging eindig nooit, en Sy weg is die van volkseenbeid, 
wat die verkiesingsoorwinning sy mikpunt tlie van 'n gelukkige 
betref, beteken dit alleen dat welvaremle en vrye volk onder 
Afrika ners ,·andag die land re- 'n R('publikt~inse vlag, bet dr. 
get-r - daarvoor is ons dank- Van Zyl onder toejuiging ver
baar en die O.B. bejeen die re- klaar. 
gering met die grootste welwil-
Iendheid en sal alles in sy ver-
moil docn om die regeringstaak 
tc vcrgcmaklik - maar niks 
verhimlt-r dat onnasionale ele
ment.- weer in die toekoms aan 
bewiml kan kom nie. 

Laat ons nie gerus wees nie. 
Allt-t'n wanneer die soewereini
tt-it en absolute onafhanldik
heid van die staat deel geword 
bet van die politieke geloot en 
praktiest beoefening van die 
belt- , ·olk en die bron is van hul 
liefde, trots en verpligtings, 
eers dan kan ons veilig voel. 

HOE DIT BELET'? 

Hoe kan ons dit v•erwC!!enlik 
en verseker dat die land~rt'gt'

ring nie weer val in die hande 
van onnasionale elementt' nie'? 
het spr. gevra. Die antwoord 
le in die stigtingsdoel van dit
Ossewabranclwag, nanmlik (\it> 

samesnoering van Afriknner
kragte bo en buite die party
poli,tiek op grond van tlie per
manente belange van die volk. 
Hoe goed 'n politieke party dit 
ook bedoel, kan hy dit nooit 
doen nie. Uit die aard vnn die 
saak bring die partye ,·erdeeld
heid, veral in 'n land soos Suid
Mrika. 

Ons weet dat regerings onder 
die parlementert> stel~>el gedu
rig wissel omclat et-n regering 
nooit populer gt-not-g is nie. 
Daarvoor Is die kit-serspubliek 
te wispt>lturig. In Suid-Mrika 
kan 'n veramlering van rege
ring bett-ken dat die belange en 
vryheid ' 'a n ons volk weer op 
die spel kom. Ons durf onder 
geen om'!tandighede ons weer 
naby danrdie afgrond waag nie. 
As on11 egtt>r alit-en op die par
typolitit>ke !otryd vertrou om 
ons daar \\t'g te hou, misgis 
ons on<; deeglik. 

BETER STRYDlliDDEL 

Ons redding le daarin om ge
bruik te maak van alle moontli
kc middele. Sekerlik bly die 

Mev. Steyn 
Nederland 

Na 

Mev. (pres.) Steyn het gister
oggend van Zwartkop-lughawe 
na Nederland vertrek, waar sy 
die Unie by koningin Wilhel
mina se jubileum sal verteen
woordlg. Sy word vergesel van 
haar skoonscun en dogter, dr. 
en mev. C. F. Visser, dr. J. P. 
Immelman, van Kaapstad, en 
suster M. M. Groenewald, 
assistent-matrone van die Na
tionale Hospitaal, Bloemfontein. 

Eerste Bloed 
Loop in Tito 

Se Stryd 
Die eerste tekens van verset 

teen die bewioo van Tito in 
Joego-Slawie nadat die Kremlin 
hom gerepudieer bet, bet die 
afgelope week voorgekom toe 
een van die vooraan!ltaande mi
litere leiers onder Tito doodge
skiet is, ,.in 'n poging om oor 
die grens na Roemenie te 
vlug." 

Hy is kol.-genl. Arl!o Yuvano
vich wat sedcrt 1941 tot 1945 
hoof was van die Gencrale Staf. 

Die dood van hierdie militere 
Ieier word In verband gebring 
met die onlangse tocspraak van 
Tito waarin hy sy soldate ge
maan het om ontslac te raak 
van ongewenst~: ielers. Sy dood 
het vir die volk as 'n skok ge
kom omdat alma! gemeen het 
dat hy 'n vertrouellng van Tito 
was. 

Sommigc huldig die mening 
dat hy nie geskict is toe hy oor 
die grcns wou vlug nie, maar 
dat hy in die tronk om die lewe 
gebring is. 




