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Gesinstoelae Aan 
lndiers 

Daar bestaan 'n sterk moont
llkheld dat die reainstoelae aan 
Indli!rs geataak aal word. Die 
anak is reeds deur verskeie 
L. V.'s by die Minister van 
Volkawelayn aanhanglg gemaak. 
Daar beers 'n revoel dat bier
die staatsteun aan lndl~rs nie 
regverdlg kan word nle aolank 
die lndlcrs aanhou om die wet 
te oortrec en volhard In bul 
veraet teen die regerlng nie. 

Kroonstad In 
Feesstemming 

Die O.B.-fees op Kroonstad , ·erlede Saterdag, was 'n 
groot snkses, berlg ons korrespondent. Reeds nnaf nege
uur die more was daar groot drukte op die ,·oetbah eld. 
Dlt is ook die plek waar die K.G., dr. Hans nn Ren~burg, 
sewe jaar gelede inge!iweer is a..<t die hoogste offisier nn 
die Vol.ksbeweging. Die Adjunk-K.G., gent. J. A. Smith, 
was ook aanweslg. 

YOLK SE STAATSIDEE WORD 
BEVEILIG DEUR O.B. 

Die betekenis van die afgelope tien jaar van stryd en die gevolge 
daarvan vir die toekoms is verlede Saterdag te Kroon~tad deur die Kom
mandant-generaal, dr. Hans van Rensburg, bebandel toe by beklemtoon bet 
dat die republikeinse ideaal vir die eerste keer in veertig jaar nou buite 
die partypolitiek setel. Dit bring m ee, bet by gese, dat die ideaal nou 
kon~;ekwent gepropageer kan word en dat die partye met groter gemak kan 
konsentreer op die praktiese vraagstukke van die bede. 

Dr. Van Rensburg bet as volg gepraat: 

ooreenkomate en die r«>volgllke 
toespitsing van nasionale krag
te afgesien of bulle O.B., Afrl
kanerparty of H.N.P. was, is die 
Empire-regering ,·enlaan e n s it 
nasionaalgesinde Afrikanen~ 

vandag in die magspo11iCll. 

'N LES 

Laat dlt tog vir elke Afrikaner 
'n Ies weea en laat ons be!M!f dat 
dit bale maklik 111 om mede
Afrikanen te breek en te be
awadder maar dat aulke ge
meenhede 'n volk nle na die 
boogtes lei nie, doJ na die mOf'
ras. Alleenlik samewerkinJ en 
onderlinge steun kan ona red. 

Geagte kamerade, die ver
swakking van die Afrikaner

dom in hlerdie jarc was ook 
die vcrswakking van die O.B.; 

Ons bet bymekaar gekom om 
die tiende vcrjaardag van die 
Osaewabrandwag te vier en ons 
kan met julsthcld s~ dat hlerdie 
tlcn jaar dlo hoogtc- en die 
laagtepuntc van ons volksbe
staan sedert die vrcdc van 
Vercenlglng gebrlng het. 

As hoogtepunt noem <!k die 
Eeufees van 1938 en die Sim
bollese Oucwatrek met al die 
llefde en die hoopvolle verwag
Ung wat daaruit gcstraal bet -
'n ontwaklng van ons aiel soos 
ons volk dlt seker nog nooit 
tevorc ondervlnd hot nle. Vir 
ons in die O.B. Is die herinne
ring daaraan dubbcl welkom, 
want uit daardie Eeufces en die 
gees van broederllkheid wat 
daarult gestraal bet, Is die Osse
wabrandwag gebore. 

Kort op daardie toppunt van 
volksllefde en volksroerlng het 
die skok gekom! Ons Is In die 
oorlog gedompel en binne enige 
maande is gebore Afrikaners 
sonder aanklag en sonder ver
hoor in hul ele vaderland In die 
lnterneringskampe gegool en 
aes lange jare van vervolging 
en van vertrapping bet gekom. 
En asot dit nie genoeg was dat 
ons teenstanders ons In die 
ellende dompel nie, moes ons 
ook nog vanself die skande op 
ons trek - daar het 'n broeder
twls en 'n skendende veldtog 
van beswaddering gevol&' wat 
die grootste Afrikaner van ons 
geslag ult die volkslewe uit en 
In sy graf In geskinder het met 
die wydvertakte leuen dat hy 
verraad sou gepleeg bet en 
,.Vrymesselaarsbriewe" sou i'e· 
akryt het. 

, en die gesondwordlng van die 
: Afrikanerdom is ook net so on

teenseglik die gesondwordlnr 
van die O.B. Want die Afrlka
nerdom en die Ossewabrand-

Nog 'n Kabinet 
Pro beer 

Voorwaar, die git wat ons ons
self ingegee het was veel erger 
as dl~ wat andere ons aange
daan hct. 

VASTER GROND 

Komdt.-Ge nl. JL van Rensb~ 

gedul. Aan dlo cen kant die Iei
ding dat daar onder gcen omstan
digbede met die medc-Afrika
ners In dlo Ossewabrandwag 
aaamgcwcrk mag word nle, en 
aan die andcr kant die gcvoel 
tussen O.B.'a en kandldate dat 
orals waar daar plaasllke oor
eenkomatc aangegaan kan word 
vir die clndoorwinning, daar 
moet hullo In hemelanaam aan
gegaan word. Dankay aulke 

wag Is so ineengevleg dat nlka 
die een kan raak aonder dat die 
ander geaffekteer word nle. En 
ons wil dit ook glad nic andcra 
sien nle; ons soek ~eoen lewe vir 
die Ossewabrandwag wat nle 
Afrikanerlewe ll nie. Daarmee 
le ons hele stryd verbonde. 

In hierdie tlcn jaar het die 
O.B. swaar slae gely; die massas 
wat Hosanna geskree het, ook 
(Vervolg op bladsy 2 kolom 2) 

,.Die 0.8." word pdruk dear Pn. 
Jl:ccl•J&-Drukller7 Beperlt, 8t.Ueaboeeb 
Ylr die eleaa&re eo uJ~ewen : VOOR 
8LAO (Eclma.) Beperlt, Groote Kerli: 
cebou TOS. ~bua uu. KerltplaiD 
~ 

Die A.K.G., genl. J. A. l'imith. 

Nle aileen was dit die ticnde 
verjaardar van die Ossewa
brandwag nle, maar ook die 
verjaardn~~: van die Adjunk-K.G. 
sodat die Kroonstadse byeen
koms in aile opsigte 'n feestc
llkheld was. 

Gedurcnde die dag was daar 
'n reuse motor-optog en 'n eet
maal In die stampvol stadsaal. 
Sowat 800 mcnsc het na die 
toespraak van die Komman
dant-generaal gelulster. Dit is 
nog nie bekend hocveel geld 
ingesamel Is nle. 

lerland Wil Laaste 
· Band Deurha·al 

'n \\'f'tiiOntwt"rp wat die Iaa!lte 
politleke band tu11sen Ierland 
ea die Brit&e Statebond !ial 
bfff'k, sal e«>n v·an die dae in 
dit" Dail - die Ien;e parl«>mt"nt 
- v·oorgeUI word. Die wetsont
werp bcooJ die herroeping van 
die ultvoerende resag wat be
tr«>kkin&' bet op die Brit"e 
kroon. 

Die eerste minister, John 
Costello, hct onlangs verklaar 
dat Ierland nle mccr lid van die 
Britse Statebond Is nlc. Die 
vcrband met die Britse State
bond sal na. die indienlng van 
die wet, hceltemal simbolies 
wces en lerland sal nie meer die 
Brltse koning raadplceg as hy 
kontlul~re verteenwoordlgers 
aanatel nle. 

Na 'n week van bale groot 
gesukkel het die Republlkein 
Robert Schuman uiteindellk 
daarin geslaag om 'n kablnet in 
Frankryk saam tc stel waarin 
die Soslaliste, wat die regering 
van Andr~ Marie tot 'n val 
gcbring bet, al die sleutelpoate 
vul. 

Aanvankllk het Schuman pro
beer om met die hulp van De 
Gaulle se volgelinge te regeer, 
maar bul voorwaardes om die 
dlstrlksverkiesinga te verhaa.s, 
wou hy nle aanvaar nle, en bet 
by weer teruage.val op die akel
brekende Soalallate. 

Vandag • • • dit wll ons hoop 
en dit kan ons met 'n mate van 
-nymoedigheid ook 86 ••• van
dag staan die Afrika nerdom al
weer met die voet op die vaste 
pad wat uit daardie moeru 
uitlel. 

Ons boef alleenlik die pas af
gelope verkieslng te vergelyk 
met dl~ van 1943. Toe was daar 
sware verdeeldheid en die resul
taat was wat mens kon verwag 
bet. 

STE.LLE.NBOSCH SAME.L 
£562 VIR 0.8.-DAG. IN 

Hlerdie keer was daar weer 
twee paaie wat die volk kon 
volg, en albei van bulle wu aan-

PARTYE RUIL SETELS 
Die onderhandellngll tu11sen 

die Afrikanerparty en H.N.P. In 
\'erba nd met die provlnaiale 
verkiesing!ll In Maart volrende 
jaar, Is In drle provln11ie11 be
kllnk. Net In die Vryataat ll 
die saak nog nle be111l11 nle. 

lede in die provinsiale rade ver
tcenwoordig sal word, en omgc
kccrd. Hierbcncwens sal nog 
'n klompie onveillge setcls ook 
dcur die A.P. betwis word. In 
totaal sal die A.P. dus in Trans
vaal waarskynllk tien, in Kaap
land vyf en in Natal ook vyf 

Na verneem word, sal die aetels betwis. 
A.P. nic weer dieselfde aetels 
as in die parlementare verkie
sing betwla nle, maar 'n plyke 
getal ander relykwaardlre ae
tels, wat sal beteken dat die 
nege aetela wat die A.P. tans In 
die Volkaraad hou, deur H.N.P.-

~fet die 001 op die an;.d bet 
die Afrikanerparty 'n v·f'lrltoJr 
om fonclte · ftll ltapel ptltaar 
wat geopen Ia met 'n bedraJ 1ran 
U,OOO, .-kenk deur vrieode 
aan die RaDd. 

Die Generaalskap van S~ellenboscb en Hottentots-Hoiland het vunjaar 
pragtig gepresteer m et O.B.-dag deur die reuse-bedrng van £562 m 
te snmel. Die kommaudo's van Stellenboscb bet vera) hul in!"amelings in 
die boogte laat skiet deur £437/ 10/ - in te samel. Dit it; ongeve('r £70 
meer as verlede jaar. 

Hottcntots-Holland hct £1215 
ingesamel wat ook meer Is as 
verledc jaar. Die vroue, onder 
flukao komdte. E. de Waal bet 
£100 lngesamel dour mlddel van, 
'n basaar. en wcrkklasse waar 
nuttlrc artlkela gemaak Ia, as
ook deur woekergeld. 

Na die Kwartlermeester van 
Stellenboscb Die O.B. meedeel, 
bet die kommando's reeds £180 
deur mlddel van funkslea en kol
lektes voor 8 Auguatua lnre
aamel. Een vroue-lld bet meer 
as £3 met baar buale lqeaamel. 
Die basaar met O.B.·dar bet 

ruim .£2156 opgelewer waarvan 
die kafec en mlddagetes .U6, 
koek £23, lekkers £18, vlels £40, 
groente £5, handwerk £158, 'n 
meubelverkoplng £62 en 'n raal
kompetisle £3 lngeaamel bet. 
Na aftrek van aile onkoste Ia 
die bedrag van H37 lOs. 2d. ge
etort. 

Die funksle Is gekenmerk deur 
die felt dat bale persone wat 
voorheen vyandlg was teenoor 
die Ouewabrandwag, In 'n gees 
van welwillendheld meerewerll 
bet. 

lndie Skaf 
Engels Af 

Die fflt'rlng van Indie bet be
elolt om die gebrulk dat vakke 
deur mldd~l van Enrels aan Uni
venlte-lte gedoseer word, af te 
skat. Die maatreel sal egter 
eers oor vyf jaar van krag word. 
Dlt word redoen om studcnte 
wat vakke tan11 dtur Dlf'dium 
Enr«>Is neem, 'n kans te gee 
om eera ldaar te maak voordat 
cl.aar oa die eie taa1 oorpakakel 
word. 

' 
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Is Medisyne .. 
Noodsaaklik 1 

DR. VAN RENSBURG OP KROONSTAD 
Die Natuurwetemkap 

' •e nee! 

(Vervolg van bladsy 1 kolom 4)
1 

kaar soos kinder~~ van een fiUDi
lie leer liefkry bet. 

EEN RIOTING 

• 

_j 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTID MET 

DIE JONGSTE Wltl'ltN· 

8KAPLIKE MmODI!'.S 

Met Verbasende Ultalae 

GEEN MEDISYNEl 

GEEN OEFENINGI!ll 

Die llardnekldpte K.wale nl&" 

Die wet-up bet DOU uttcn!Dd dat 
IIOclra •n beonnette ua,.amlldeeJ HooD· 
semaall. word van IY J11 of ooeu!wer· 
Dedt, die elekte verdwyn. Deur dlt 
toepe.11lng van one wetenekapllke me· 
toe!• bet dlt DOU 'D maii.JIIte tuJI 

pword. 

Ott ma&k Die aeak boe ern~tiJ of MoD· 
boudend u kwaal Ia nle - eelf• 81 • 
dlt u cbronlea of onaeneeeUJ< beatem· 
pet. Da&r Ia boop VIr u. ~ medl
eyne of oeteniDJt beDodlJ Die. 0 11&1 
onder geen verpiiJtiDJ 1taan nle. Bkryf 
u.n one en veretrek volledlge beeon· 

derbede ID verban4 met u ltWaal. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 

DIE 

hier in Kroonstad in 1941, het -
soos aile massas wat Hosanna 
skree, - spoedig oorgeslaan na 
ander krete. Bale van diegene 
wat die hardste geskree het, het 
later die fclste ons- in die rug 
gesteek. Maar wat daarvan? 
Die skrecuers is nooit die 
element wat 'n nuwe sending en 
'n nuwe boodskap tot volelnding 
bring nie. 

Maar dis nie almal wat afge
val hct nic! Daar het tenspyte 
van a! die felle slae en die 
bangmaakmaatreels van die oor
logsregering, dui'sende troue en 
taaie Afrikaners, mans en 
vrouens en ook Jeug, standge
hou en die geloof nie vcrloor 
nie. Tien jaar lank het hulle 
aileen die las gedra; die las van 
die lnternerings en van die 
t ronke, van vervolglng dcur die 
owerheid en van versorging van 
die noodlydendes, en vandag, na 
ticn jaar, kan ons met dank
baarheid konstateer dat daar 
uit hierdie stryd gebore is die 
sterkste kameraadskap van 
nasionaalgesinde Afrlkanel'!l wat 
daar in die afgelope veertig jaar 
in ons land geken is. Hierdie 
mense, vanaf Soutpansberg in 
die Noorde tot Kaapstad in die 
Sulde, vanaf die \Veskus van 
Namakwaland tot die Ooskus 
van Natal, bierdle mense bet 
meka.ar leer liefkzy omdat bulle 
mekaar vertrou; en bulle ver-

' trou mekaar omdat bulle me-

RUSBANK 
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BETEKENIS 

Geagte mede-Afrikanertl, u 
kan u nouliks vool'!ltel wat sulke 
kameraadskap en sulke llefde 
en vertroue onder tienduisende 
van Afrikaners, versprei oor die 
ganse land en beproef deur bale 
jare, vir ons volk in die komen
de jare kan beteken. 

Een rcsultaat bet ons In die 
pas afgclope verkiesing gcsien. 
Alma! weet dat die O.B. In bale 
kiesafdcllngs die deurslag gegee 
het; en alma! weet dat deur die 
grootskaalsc bereidwllllgheid 
om hul gewig by die geledere 
van die Afrikanerparty in te 
gooi, die O.B. daardic party, wat 
soos geen ander nic onder die 
invlocd van gcneraal Hertzog 
staan cnorm versterk het. Ook 
wcet alma! dat die verkiesing 
slegs deur samewerking met die 
Afrikanerparty gewen is en dat 
daardie party inderdaad die be
slisscnde setels in die hand bet: 

Ek kan u vertel dat daar elk
geval een Orpnlsasie was -
sonder dat ek wil beweer ons 
was die enlpte - wat dwars
deur die oorloc en sy skolllme
linge konsekwent koert1 gt-bou 
bet, ongeag of die oorlogskanse 
so of sus gestaan bet. Dwan.
deur was by offervaardig, 
dwarsdeur was by republikeins, 
dwal'!ldeur was by aktlvisties en 
tegelyk nle ekstremisties nie. 
Vandag praat alma! van die 
noodsaakllkheid dat Afrlkaans
en Engelssprekende Afrikaners 
moet saamwerk. Ek wil u her
inner dat in die dae van Duin-

Daar is mense wat nou rond
loop en vra: ,Maar hoc kan die 
O.B., wat vir 'n partylose staat 
staan, aansluit by 'n party?" en 
dan bedoel bulle elntlik: ,Hoe I 
kan die O.B. aansluit by die 
Afrikanerparty?" Die antwoord Genl. Steyn Jordaan, bevel
is maklik. voerende offisier te Kroonstad. 

ONS PLIG 

Ons was in 1943 bereid om ons 
plig te doen maar dit was ons 
nie veroorloof nie, behalwe in
sover as ons bereid mag wecs 
om die O.B. te vcrsaak. Dit was 
ons nie bereid om te doen nie 
en ons sal dit ook in die toe
koms nie doen nie. Ons staan 
by die O.B. en \ 'al by die O.B. 
Maar ons was altyd bereld om 
ons plig ook in die partystryd 
te doen, ook In lMS. En In 1948 
was ons deur die verstandlg
heid en reallsme van die A.P. 
veroorloof om 011.11 pUg op die 
een terrein te doen en op die 
ander terrein nie na te laat nie. 
Ons bet ult die isolement ge
breek wat ons in die ,lsmael"
jare van 1941 tot 1947 In die 
gesig gestaar het. 

Geagte mede-Brandwagte, 
dalk kan sommige van u nie 
beset watter gevaar ons bedreig 
het in daardie geisoleerde, af
gehoktc tyd nie. Daarom kan 
ons, as Brandwagte, noolt dank
baar genocg wees aan mnr. 
Havenga en wyle generaal 
Edwin Conroy dat bulle ons ter 
goeder trou en sonder aller
hande kwetsende voorwaardes 
verwelkom het. En ons sal 
daardle waardering op praktiese 
wyse betuig: nie net deur aan 
te sluit by die Afrikanerparty 
nie - dit is die minste, om van 
die ope deur gebruik te maak -
maar deur aktiewe en lojale 
steun deur die woellnge van die 
politleke stryd. 

\VAT IS BEREIK? 

Ek is meer as dankbaar dat 
ons hierdie tiende jaar van ons 
bestaan onder sulkc goeie en 
vcrsekerde omstandlghede tege
moet kan gaan. 

Dog bale van u sal voel: 
maar wat bet die O.B. buite en 
behalwe sy uitbreek uit die 
lsolement in hlerdie tien jaar 
bercik? 

Ek hoef u nle van die stryd 
tc vertel nie . . . van die arres

kerke, op die 16dc Januarie 
1941, die dag na my inswering 
hier, ek op Parys namens die 
O.B. beklemtoon het dat ons nic 
net die Engelssprekende se reg 
erken bet om as volbloed
Afrikaner gereken te word nie. 
Ons bet verdcr gegaan en ges~ 
dat die Engelsprekende presies 
dieselfde pllg het as ons om 
dinge vanuit 'n sulwer Afrikaan
se bril te sien omdat hy his
tories hier gevestig is, nes ons. 

Ons se vandag nog dieselfdc. 

REPUBLIKEINS 

Ongeag of die oorlogskansc so 
of sus geskommel bet, was ons 
republikelns. Ons is dit van
dag nog en sal dit sterf. 

En daar kom ek m.i. op een 
van die grootste gebeurtenissc 
van hierdle tien jaar sc stryd 
en die blywende effck daarvan 
op die volkstryd in die jare wat 
voorl6. 

Die Afrikaner is republikeins 
. . hy kan eenvoudig niks an

ders wees nie. Nie weens bier
die ideologic of daardle ldeolo
gie nle. Bloot omdat hy niks 
anders kan wees nie sondcr om 
onafrlkaans te wees. Ons bet, 
sedert ons Afrikanel'!l geword 
bet sowat 'n bonderd jaar ge
lede, geen ander tradisie gebad 
nie. Dit is ons eie • • • dit en 
niks andel'!l nie. 

PARTYSAAK 

1\laar omdat aJ ons probleme 
In die afgelope jaar of dertig 
mettertyd partyprobleme geword 
bet, bet ook die republikeinse 
ideoaal van die Afrikaner (wat 
met sy partyskap niks te doen 
bet nie; dit is hom aangebore) 
'n partyvraag geword. En vol
gens gelang van sake, of jy aan 
hierdie party of aan daardie 
party beboort bet, bet Jy Jouself 
(of bet ander jou) 'n republikein 
of 'n anti-republlkein genoem. 

In hierdie tieon jaar is daardi~ 
sware onreg wat die republi
kanisme aangedaan is, besig om 
te verdwyn. 

tasies en die herberging van Die .Ossewabrandwag bet ge
voortvlugtige medestryders In word die draer van die Repu
die jare van nood, van die blikeinse Gedagte! Die draer 
Noodhulpfonds en van die trou nle net In vredestyd as dit niks 
wat geen mede-Afrlkaner In die kos om republfkcln te wees en 
stryd verlaat het nie, kortom dlt uit te leef nie - dan Is dlt 
van die O.B. se historlese by- makllk - maar ook in oorlogs
<lrag tot die oorlogsjare nie. i tyd aa die kampe oopataan; nie 

net republikeln as die Koning 
ver is nie - dan is dit makllk 
- maar ook as die Koning In 
ons midde Is; nie net republi
keln as dit nlc verkiesingstyd 
is nie en mens geen stemme 
daardeur verloor nie - dan is 
dit goedkoop - maar ook in 
verkiesingstyd, omdat die O.B. 
nie 'n verkiesingsorganisal!ie is 
nie. 

TWEE DINGE 

En daardcur het twee dinge 
gebeur en albei is in belang van 
hierdie volk en in belang van 
helderheid oor nasionale vraag
stukke. 

In die eel'!lte plaa11 bet die 
Republik<'inse Gedagte (die 
enlg!!te Staatsgedagte wat die 
Afrikaner werklik eie is) 'n 
anker gevind buitekant die 
politieke partye en hul tydelike 
maneuwers en probleme, en 
daardt>ur is die Uepublikeinse 
Gedagte teen tydelike skomme
linge en verkwanseling bale 
beter beskerm as wat in die ver
Iede die geval was. 

En in die tweede plaas is dit 
ook in belang van die nasioniUII
georrienteerde parl)·e dat bulle 
meer realisties en sonder beroep 
op (of teen!) sentiment die 
,brood-en-botter" - vraagstukke 
van die land kan aanpak sonder 
om te voel dat bulle 'n ideaal 
,·an die Afrikanerdom daardeur 
in die agtergrond moet stoot en 
sodoende dit van bale van sy 
krag en aansien beroof. 

HANDE VRYER 

Met ander woorde, deurdat die 
Rcpublikeinse Gedagte in bier
die historiese jarc buitekant die 
partypolitiek 'n anker gevind 
het (naamlik in die Ossewa
brandwag) het die partye hul 
hande vryer om praktiesc pro
bleme van die dag aan te pak, 
en tegelykcrtyd het die Repu
blikeinse ideaal opgehou om Cie 
speelbal van die partygeskarrel 
te word. Wat elke ware repu
blikein tot dankbaarheid be
hoort te stem! 

DEEL VA.""' GESKIEDENIS 

Kortom, geagte mede-Afrika
ners, deur sy konsekwentc hou
ding dwarsdeur die tyd van die 
hoogtepunt van die Eeufees en 
die van die vernedering van die 
vervolging, sowcl as die van die 
beskamcnde episode van laster 
en beswaddering wat teen gene
raal Hertzog en later teen die 
Ossewabrandwag gemik was ... 
dwarsdeur dit alles het die O.B. 
een konsckwente koers gehou, 
ongeag of dit ten voordele of 
ten nadele was. En op bierdie 
wyse bet die Ossewabrandwag 
'n deel van die Afrikaner se ge
skledenis geword . . . 'n deel 
waarop elke egte en regskape 
Afrikaner wat die felte ken, met 
dankbare trots kan terugsien. 

En nic net terugsien nie -
ook vooruitsicn, want die Osse
wabrandwag bet gekom om te 
bly! 

Wol Behaal 69~d. 
'n Rekordprys vir Suid

A!rlkaanse wol op die Kaapse 
mark is die afgelope week be
baa! toe 11 bale AM-wol van 
mnr. G. H. O!wage, van Vie
toria-Wes, teen 69ld. per pond 
verkoop is. Dit was die eerste 
wolveilings van die nuwe 
seisoen. 

Gesaghebbendes meen dat in
dien daar nie oorlog uitbreek 
nie, boere nie hoef te vrees dat 
die prys van wol skielik sal 
daal nie. Daar is nog geen aan
duidings dat die wolmark beslg 
is om 'n versactisingspul\t te 
bereik nie. -
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BUITELANDSE BELE I D NIE 
MEER 'N STRYDPUNT 

'n Groot mate van eenstemmigheid is tussen die twee hoofpartye in 
die parlement geopenbaar ten opsigte van Suid-Afrika se huitelandse beleid 
toe dr. :Malan verlede week die regeriQg se standpunt breedvoerig uiteen
gesit het. Dit is die eer~;te keer ju die Unie se geskiedenis dat die ver-

_skille tussen die partye oor huitelandse sake in bree trekke verdwyn h et, 
en dit kan as 'n aanduiding gesien word van die rypheid van die tyd vir 'n 
reorientasie op politieke gebied. 

Dr. Malan het gepraat oor die wereldtoestand, ons verhouding tot die 
Britse Statehond en Afrika. 
Dit is duidelik dat die wereld 
verdeel is in twce groot blokke 
- 'n kommunisticse en anti
kommunisticse, het by gese. Aan 

Stalin Se 
,Opvolger" 

Oorlede 
Aan die wereld is bekend 

gemaak dat ,die logiese op
volgcr" va n Stalin, die 51-jarige 
Andrei Zhranov, oorlede is. 

Hy was ccn van die vernaam
stc manne in Rusland en was 
onder meer sekretaris van die 
scntrale komitee van die Kom
munisticse Party asook lid van 
die Politburo, die liggaam wat 
die hoogste gesag in Rusland 
bet. Hy was ook die hoof van 
die Kominform, die liggaam wat 
allc Kommunistiese partye in 
die wereld behecr. Daarby was 
by Stalin se regtcrhand en per
soonlike vriend en daar Is ver
wag dat laasgenoemde sc man
tel • op hom sou val. 

Daar word tans gcgis of 
Zhra ,,ov 'n natuurlike dood 
gesterf bet en of hy deur 
Stalin uit die weg geruim Is. 

RANS
VERSEKERI 
'n Eg onafhankllk~ Suld·Afdkaanse 
onderno>mlng wat deskundlce ver
sekerlngsdlen• aanbled - lewens
assuran~le ultge•Jult. 

die een kant staan Amerika as 
wereldmoondheid en aan die 
anderkant Rusland. Spr. is spyt 
dat dit gebeur het, maar Enge
land het as wercldmoondheld 
agteruit gegaan, hoewel pogings 
aangewend is om deur middel 
van 'n Westerse Bond in Europa 
'n derde wereldmag in die lewe 
te roep. Suid-Afrika se sim
patie le by die Westerse Bond 
en hy skaar hom by die anti
kommunistlesc Iande. Wat die 
uitkoms van die stryd gaan 
wees, hang vir 'n groot deel af 
van wat In Duitsland gaan ge
beur, en daarom bet die re
gering gehoor gegee aan die 
Britse versoek om te help met 
die voorsiening van Berlyn. 

STATEBOND 

Wat die Unie se verhouding 
tot die Britse Statebond betref, 
het dr. Malan gese dat die re
gering in 'n besonder vriend
skaplike verhouding tot die lede 
van die Statebond staan, ,maar 
ons doen dit vrywilug en nie on
der dwang nie." Die felt dat spr. 
nle die konferensie van eerste 
minister~~t In Oktober kan by
woon nie, is bloot 'n saak van 
onmoontlikheid en nie van be
ginsel nie. As dit in Suid
Afrika se belang is sal hy so-

AANSE 
SKAPPY 

• BRAND 
MOTOR 

• ONGEVALLE 

• • MARINE, ENS. 
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danlge konferensie en cnigc an
der konferensie bywoon. 

AFRIKA-BELEID 

Voortgaande het dr. Malan 
gese dat Suid-Afrika noue same
werking sal sock met andcr 
Iande in Afrika. Die volke wat 
in Afrika belang bet, en dit 
sluit ook Amcrika in, behoort 
met mekaar te ondcrhandel oor 
'n gemeenskaplike belcid vir 
Afrika. Die rigting waarin ge
werk moet word is die van 'n 
Afrika-bandves. Afrika moet 
beskerm word teen Asiatiese 
indringing. In die verband bet 
reeds vanuit Kenia 'n beroep op 
die Unie gekom om bulp. Dit 
geld ook die vraag of dit in be
lang van Suid-Afrika Is dat in
boorllnge gemiJitariseer word. 

ITALIAANSE KOLONIES 

In verband met Italiaanse 
kolonies in Afrika, het dr. Malan 
verklaar dat die regering ten 
gunste is dat Italiaans-Somali
land en Eritrea onder die man
daat van Italii~ geplaas word 
omdat by daar belang by het. 
Cyrenaica moet onder die man
,daatskap van Brittanje geplaas 
vtord en Fessan onder die man
daatskap van Frankryk. In 
bierdie sienswyse het die Unie 
onafhanklik opgetree op grond 
van ondersoek wat ingestcl is. 
Dit stem toevallig ooreen met 
die mening van Brittanje. 

Genl. Smuts bet ges~ dat by 
met belangstelling na die Eerstc 
Minister geluister het, en kan s~ 
dat hy bly is dat die ver
anderlng van bewind geen ver
andcring van buitelandse bclcid 
teweeggebring bet nie. Die bc
leid wat nou gevolg word, stem 
bale ooreen met die vorigc rc
gering se beleid. 

<Vervolg van bls. 4 kol. 5) 

voorbeeld van 'n land wat deur 
inwendige ..party-polltlckc vcr
deeldheid dodeHk krank geword 
bet. Hierdie inwcndlgc party
politieke verdeeldhcld wat deur 
ekonomiese en maatskaplikc 
faktore vererger word en wat 
weer op bul beurt soslalc en 
materiEHe onbcstcndigheid in die 
hand werk, is nlc tot Frankryk 
beperk nie. Dit is 'n na-oorlog
se krankheid wat In haas alle 
Iande in mccrdere of mindcre 
mate aangetrcf word. In Ameri
ka soek bulle die oorsaak van 
hierdie slckte In kommunistiese 
kiemc terwyl In Rusland die 
skuld vir al hlerdie politieke 
verdeeldheld, soslalc en ekono
miesc onsckerheid aan wanbe
stuur dcur kapitalistiese uit
buiters tocgeskryf word. 

Die na-oorlogse wereld lewer 
voorwaar op internasionale so
wei as op nasionale gebied 'n 
troostclose beeld. Aileen bo
natuurlike magte en die inge
bore aanpassings- en herstel
vcrmoe van enkelinge sowel as 
van volke sal die na-oorlogse 
wereld uit die ellende kan red 
en groter onheile kan bewaar. 
'n Groot Duitse gees het een
maal die woorde gebruik: 'n 
Pesslmls is die enlgste soort 
mls waarop niks groei nie. Dit 
is woordc hierdie wat elke mens 

------------------------• Gl-10» vandag op die hart moet dra. 

,UNIE SAL SUIDWES 
NADER TREK' 

Die hooding van die Unie 
ten opslgte van SWdwes-Afrika 
en die lndiervraagstuk wanneer 
dit op die vergadering van die 
V.V.O. te berde gebring word, 
Is die afgelope week deur die 
Eerste 1\linister, dr. D. F . 
Malan, omlyn. 

wetgewing of andersins. Voor
bereidings word getref wat in 
die loop van die volgende sit
ting deurgevoer &al word. 

Dr. Malan bet verklaar dat die 
regering toe hy opposisic was 
die optrede van veldm. Smuts 
in die algemeen oor hierdic 
twee vraagstukke onderstcun 

BOEREJEUG 
VAN 

CALEDON 
bet. Die inlywing van Suidwcs Die Boerejeug van Caledon bet 
sal daar gelaat word, maar die met O.B.-dag toe die eenheid 
V.V.O. sal sekerlik nie gevra sowat £200 ingesamel bet, £6 5s. 
word of die regering mag in- met bul tafel ingebring. Die 
lyf nie. Daar kan egter sekere kleingoed bet gewoel en ge
stappe gedoen word om Suid- werskaf en bet pragtig gebelp 
wes en die Unie nader aan om die dag 'n sukses te maak.
mekaar te bring, betsy .deur (Korr.) 

D. A. H. A. 
HELP ONS OM TE HELP! 

HIERDIE OE VRA KOS 
e Elke twee minute vandag het iemand in Duitsland 

van honger gesterf. 
• Dit het gister, eergister en verlede maand ook 

gebeur. As u nie help nie, sal dit aanstaande 
maand ook so wees - miskien erger. 

e U bydrae aan GELD, ' 'oedselware, kl~e, skoelte 
e" wol kan duisenede Iewens red! 
Stuur u bydraes aan u hoofkantoor: . 

D.A.H.A. - BLOEDSTRAAT 164, Pretoria 
D.A.H.A. - HOOPSTRAAT 1058, Kaapstad 
D.A.H.A. - HIPPO-GEBOU, Producerstraat, 

Port Eli:r-aheth 
0. V .S.-Noodleniging~komitee, Aliwalstraat 20, 

Bloemfontein 
Johanneshurgse Noodlenigingskomitee, Juta

straat 90, Johannesburg 

KOM VIER FEES! 
GROOT LENTE-FEES 
hy MNR. A. M. IUOSTERT 

op 2 OKTOBER 1948 
RIETBULT - BALFOUR, TRANSVAAL 

• 
KOM KYK HOE WORD 'N HELE OS GEBRAAI! 

KOM EET HOM OP! 
KOM WEN 'N FRIESVERS! 

Skaapvlels, beesvleis en al die ander lekkernye volop. 

GROOT VERSKEIDENHEID VAN 
VERMAAKLIKHEDE! 

VLIEGTUIGRJTTE WORD GEREEL 

KOM! BOERE! KOM!! 
l / 9 / 4 
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NET OM TE KAN 
STRY 

Die parlement het verlede week by monde van die 
opposisie weereens 'n skouspel gebied wat die denkende 
mens laat wonder. 'Dit was tydens die debat oor handel en 
nywerheid dat mnr. Eric Louw, Minister van Ekonomiese 
Sake, wat op die punt gestaan het om na die buiteland te 
vertrek en dus min tyd gehad het om sy werk af te handel, 
deur lede van die opposisie aanhoudend toegewikkel is in 
spinnerakke van partypolitieke haarklowery. Urelank is 
daar toesprake gehou nie oor ekonomiese sake nie, maar oor 
naturelle-beleid, republieke en J ode met die doel om die 
regering by die kiesers in verdenking te bring. 'n Voor
malige minister van ekonomiese sake, mnr. S. F. Waterson, 
het hom onder meer die volgende laat ontval: ,Ons wil 
weet of die Minister sy uitlating in 1943 dat drastiese optrede 
in verband met die J oodse vraagstuk nodig is en dat die 
Jode 'n vreemde en onassimileerbare ras is, teruggetrek het." 
Hierdie lid het in dieselfde toespraak ook versoek dat die 
Eerste Minister aan die raad moet vertel wat nie apartheid 
is nie. Na hom het 'n ander opposisie-lid opgestaan en die 
volgende bydrae tot die debat oor handel en nywerheid 
gelewer: 

,Die Eerste Minister het in 1942 'n volledige ver
klaring betreffende die opmars na 'n republiek gedoen. 
Hierdie verklaring veroorsaak nog aansienlike besorgd
heid. Ek wil nou weet wat die huidige beleid is." 

, Obstruksie" 

Min. Louw het die opposisie uiteindelik verwyt dat hy 
'n beleid van obstruksie volg en met sluiting van die debat 
gedreig. 

Daarmee het hy die vinger geUl op die wesenskwaal van 
die parlementere vorm van staatsbestnur. Die veronder
stelling van staatsbestuur is dat diegene wat daarmee belas 
is, hulle met die grootste erns sal wy aan die belange van 
die land. Die taak van volksverteenwoordigers is om die 
regering by te staan met advies en kritiek sodat hy in staat 
sal wees om die land op die beste wyse te dien. Maar onder 
die huidige stelsel is dit die laaste ding wat by 'n opposisie 
opkom om te doen. Sy taak is om in aile omstandighede die 
regering se werk te bemoeilik, - obstruksle te voer, soos 
min. Louw gese het, want slaag by daarin om die regering 
tot onmag te dwing, bestaan die moontlikheid dat die kiesers 
volgende keet teen die regering sal stem. Daarom dat 
daar tydens die bespreking van handel- en nywerheidsake 
uitgerekte toesprake gehou word oor J ode, naturelle en 
republieke. Waar daar nie strydpunte bestaan nie, moet die 
opposisie dit gaan opdiep uit die jaar toe. En as dit vir hom 
voorkom asof een of ander strydpunt miskien vervaag, dan 
word dit in 'n baie ernstige lig beskou. So was die opposisie 
verskriklik ontsteld om uit die mond van min. Louw te 
verneem dat ontstamde naturelle in die blanke gebiede toe
gelaat sal word om te bly. Met aanhalings is probeer 
bewys dat dit 'n afwyking van vorige beleid sou wees. Mens 
sou wil vra en wat daarvan? Veronderstel die regering het 
eers anders oor die saak gedink en nou tot die insigte van 
die opposisie gekom, dan moes dit 'n saak van groot vreugde 
vir die opposisie gewees het. Dan is dit mos, volgens hul 
insigte, 'n stap in belang van die land! Maar moenie glo 
nie. Soos kalkoene bet die opposisie en sy pers te kere 
gegaan oor hierdie ,verloening" van 'n beleidspunt, asof die 
land die grootste skade aangedoen is. In werklikheid was 
die verontwaardiging omdat die regering na veronderstelling 
nou 'n strydpunt tussen die twee partye laat verlore gaan 
het! 

E.rnstige Soak 

Dieselfde verontwaardiging vind ons terug in 'n hoof
artikel van Die Suiderstem na aanleiding van dr. Van 
Rensburg se verklaring dat die O.B. die d~r van die 
republikeinse ideaal geword bet. Die blad se die O.B. se 
doen en late gr ens aan die belaglike , maar wanneer 'n bewe
ging die vernaamste strydpunt tussen die twee grootste 
partye in die land probeer uitskakel deur hom aan die land 
te probeer opdwing as politieke geleier, da.n is dit nie meer 
'n grap nie." 

Dus, 'n baie ernstige saak wanneer , die vernaamste 
strydpunt" tnssen twee partye verdwyn! 

En dan word dr. Malan uitgedaag om te se of hy daar
mee genoee neem dat die ,vernaamste strydpunt" nou so 
sonder stamp of stoot uit die politieke arena verdwyn- met 
ander woorde, of hy tevrede daarmee is dat die st ry nou nie 
meer sal smaak nie en dat die volk dalk sal begin dink 
aan die moontlikheid van eensgesindheid! Dr. Malan moet 
nou gedwing word om te se dat hy 'n r epubliek wil stig, 
al het hy uitdruklik voor en na die verkiesing verklaar dat 
die verkiesing nie oor die republikeinse strewe gaan nie. 
En dit alles net sodat die partye iets kan he om oor te twis, 
al is dit lets wat nie een van bulle op hierdie tydstip as 
praktiese beleid beskou ole. 

INTfRNASIONALf EN 
NASIONALf ONVRfDf 
· Die wereldgeskiedenis lewer volop voorbeelde van 

ontwrigtende oorloe met hul ellendige naslepe. Volgens 'n 
Franse spreekwoord is t ra.ne die water wat die gouste 
opdroog en die gelukkige aanpassings- en herstelv~rmoe van 
selfs , verpletterde" volke is dan ook historiese werklikhede 
wat die geloof in die toekoms ma.g help versterk. Nog nooit 
egter was die gevolge van 'n oorlog so universeel, so diep
gaande, so onheilspellend en skynbaar ook so eindeloos as 
die van die jongste wereldoorlog. Dit is hierdie nasleep 
wat die na-oorlogse wereld op intem asionale sowel as op 
nasionale gebied so t roosteloos laat lyk. 

skokkend. Toe 'n besoekende 
Brit - en by is geen Kom
munis nie - onlangs oor die 
toestande in die "Old Country" 
gevra is, was sy antwoord: Ona 
is vandag tussen die duiwel 
(Rusland) en die diep blou see 
(Amerika) en ek weet nie of 
Amerika nie 'n groter gevaar 
as Rusland vir ons is nie. 

Hierdie Britse haat in die 
Amerikaanse bloedverwant is 
soortgelyk aan die wrewel van 
'n verarmde en afhanklike ouer 
broer wat vroeer groot rykdom, 
eer en mag besit bet en ook 
daardeur bederf geraak bet, ln 
sy jonger broertjie wat nou 
meteens ryk en magtig geword 
bet en nog nie die takt en be-, 
skawing besit om teenoor sy 
ongelukkige ouer broer met min
der vertoon en luidrugtigheid 
aan sy eie grootheid en rykdom 
te hcrinner sowel as aan die 
hulp wat by reeds aan die ou 
broer verleen bet. Die Ameri
kaner spaar nie genoeg die fyn
gevoeligheid en miskien ook die 
skuldige gewete van die Brit 
nie. 

DIE WESTE TEEN DIE 
OOSTE 

Op internasionale gebied staan 
die wereldgebeure nog altyd in 
die teken van die .,koue oor
log" tussen die Weste en die 
Ooste. Die grenslyn tussen die 
demokratiese of christelike of 
kapitalistiese Weste, of hoe 'n 
mens hierdie Weste ook al 
noem, en die kommunistiese of 
Russiese Ooste loop vandag deur 
Berlyn, Weenen en Belgrado en 
nie, soos voor die jongste 
Wereldoorlog, oos van Pole, 
Tsjeggo-Slowakye en Roemenie 
nie. Die grenslyn bet hom dus 
ten koste van die Weste ver 
weswaarts verskuif. 

H ierdie verskuiwing van 
grenslyn tussen die Weste en 
die Ooste geld nie aileen vir 
Europa nie maar ook vir Asie. 
Die uitskakeling van die Ja
panse mag in Oos-Asie deur 
Amerika gedurende die jongste 
oorlog bet veral die uitbreiding 
van die Kommunisme in daar
die werelddeel tot gevolg gehad. 
In China en in die gebiede ten 
noorde en ten suide van China 
bet die Kommunisme in die 
jongste tyd groot vordering ge
maak. Die wekroep van Asie 
vir die Asiate word ook in Mos
kou gehoor en koloniaalmoond
hede soos Brittanje, Frankryk 
en Nederland bet in hul Oos
Asiatiese besittinge in meer as 
een opsig die terugtog moet 
blaas. Britse, Franse en Neder
landse terugtrekkings en toe
gewings in Birma, Indie, I ndo
China en I ndonesie spreek 'n 
baie duidelike taal. Op die oom
blik moet die B ritte met die 
wapens hul posisie in die ryk 
Maleia probeer handhaaf. 

AI hierdie Westerse terug
trekkings en toegewings in Asie 
kan niks anders beteken as ver
swakking en verslegting van 
die Westerse posisie in Asie nie 
en gevolglik die versterking van 
die mag van 'n Asiatiese moond
heid soos Rusland in daardic 
werelddeel. Die huidige tyde-
like besetting van . Japan deur 
die V.S.A. moet ons nie aileen 
aan Westerse oormag laat dink 
nie maar ook aan die uitskake
ling van 'n bolwerk (Japan) 
wat in die verlede baie daartoe 
bygedra het om die mag van 
die Russiese kolos in die Verre 
Ooste aan bande te le. 

Op die oomblik vind die ,koue 
oorlog" tussen die Weste en die 
Ooste veral in Moskou en Ber
lyn plaas. In hierdie twee hoof
stede word legio langdurige kon
ferensies deur Amerikaanse, 
Britse, Franse en Russiese ver
teenwoordigers gevoer. Oen
skynlik gaan die stryd oor die 
beheer van die Duitse hoofstad 
maar in werklikheid is daar 
veel meer op die spel. Dit is 
maar nog net 'n kragmeting 
meer tussen die Ooste en die 
Weste. Op die oomblik is die 
Moskouse en Berlynse konferen
s ies nog deur ondeurdringbare 
geheimsinnigheid omhul. Dit is 
egter te hope dat hierdie onder
handellnge vir die Weste meer 
sukses sal bring as die onlang
se konferensie oor die Donou 
toe hierdie ailerbelangrikste 
waterweg in 'n Russiese rivier 
omgeskep is. 

ONDERLINGE WRYWINGS 
TUSSEN BONDGENOTE 

/ 

tussen die Weste en die Ooste 
beperk nie. I n die Westerse 
wereld self, sowel as in die 
Kommunistiese wereld is dit nie 
alles maneskyn en rosegeur nie. 
Agter die Ystergordyn is dit nie 
alles kameraadskaplikheid nie 
en onder die Westerse demo
krate is dit ook nie altyd pais 
en vrede nie. Dit is maar na
tuurlik dat daar in die Weste 
sowel as in die Ooste botsende 

Buitelandse 
Oorsig 

Veur Prof. Dr. 
]. A. Wud 

nasionalistiese en partikularis
tiese belange sal wees. Dit is 
ook cg mensllk om vcrdeeld
hcde in die kamp van poten
siele vyande deur 'n vergroot
glas te sien. Vandaar dat die 
skielike dood van 'n Russiese 
generaal, die afspring van 'n 
Russiese onderwyseres uit die 
hoe venster van die Russiese 
konsulaat in New York, geskille 
tussen die Kremlin en Tito van 
Suid-Slawie ens. ens. die ver
beelding en wcnsdenkery in die 
Westerse wereld tot so 'n mate 
prikkel dat die ineenstorting 
van die Russiese kolos reeds as 
voldonge feit in die vooruit ge
stel word. En dit na al die val
se pro{esie wat gedurende die 
afgelope dertig jaar oor die 
Bolsjewistiese Rusland die lig 
gcsien bet! Ook die Russe sien 
in Westerse geskille die hoop
voile tekens van magteloosheid. 

Dit kan egter nie onthou word 
nie dat daar in die Westerse 
sowel as in die Russiese wereld 
groot onderlinge geskille bestaan 
nie. 'n Mens hoef maar net 'n ver
ligte Brit te vra hoe hy teen
oor d ie Amerikaner voel. Die 
haat van die Brit is e~nvoudig 

Ook in Amerika hoef die mens 
nie na New Yorkse !ere en 
Sioniste te gaan nie om daarvan 
oortuig te word dat die Ameri
kaner sy ' minagting vir Britse 
agterlikheid veral op industrieel
tegniese gebied glad nie weg
steek nie. Amerikaners her
inner graag daaraan hoe bulle 
Brittanje in twee wereldoorloe 
van ondergang gered bet en hoe 
die Britte nog nie eers die rente 
op ,hul skulde betaal bet nie. 

Die moeilikhede wat die 
V.S.A. in die na-oorlogse wereld 
al meer en meer onderviJ:>d, laat 
die ou isolasionistiese gees weer 
opflikker. Daar is baie Ameri
kaners wat Europa maar aan sy 
eie lot wil oorlaat en hul aan
dag en energle aan die eie land 
wil bestee. 

INWENDIGE NASIONALE 
VERDEELDHEID 

Na-orlogse wrywings en bot
sings is egter nie tot die vyand
skap tussen die Weste en die 
Ooste of tot onder!inge geskille 
tussen Westerse of Oosterse 
bondgenote beperk nie, maar is 
ook in die nasionale !ewe van 
elke afsonderlike volk duidelik 
sigbaar. Die politieke magte
loosheid van die huidige Frank
ryk is waarskynlik die beste 
(Vervolg op bladsy 3 kolom 3) 

AFRIKANERPARTY 
OPEN BARE VERGADERINGS 

(onder beskerming van die A.P.) 
SAL GEHOU WORD IN DIE 

* 
(1) C.J.V.-SAAL, PAARL: 
op SATERDAG, 11 SEPTEMBER, om 8 
SPREKERS: 

Dr. J an Steyn, L.V. Potchefstroom 

nm . 
• 

Mnr. J. L. V. Liebenberg, L.V. Lydenburg 

* 
(2) STADSAAL, MALMESBURY: 
op VRYDAG, 17 SEPTEMBER, om 8 nm. 
SPREKERS: 

Dr. J an Steyn, L.V. 
Mnr. Koos Bezuidenhout, L.V. Bethal-Middelburg 

* 
(3) STAD~AAL, WELLINGTON: 
op SA'TERDAG, 18 SEPTEMBER, om 8 nm. 
SPREKERS: 

Mnr . ·Harm Oost, L.V. 
Mnr. J . L. V. Liebenberg, L.V. 

• ALLE AFRIKANERS WORD HARTLIK • 
UITGENOOI Internasionale wrywings is eg- 1 

t er nie tot die ,koue oorlog" ~'~~E~~~~s;:::::::;;;;:;;;;:;~~~~~~==~~~~~~~.l 
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.k~~~~~~.~~~~~~~~::.~~~ ·= fsoo~~~;;:sersj A.P. Ondervind 
~;n ~:~~~:~~e~~~~~ge~~n~~~~ :aar::~~u~:~t .:a~k~~;~ne:o~~. Kaa pI and G root 

In 
dat ons roemryk-tragiese ver- op 16 Desember hou. Ek stel 

• ~~~e e~i:a!e~~~ ~~:~~~!~:~~~~-~ ~ek ~~~e:~ta~~ed~:O~t:~~:~ K G 0 To est rom .I n g 
moet word. Persoonlik kan ek bloedJies 'n nuwe ope graf sal p 
nog twee feite meedeel. gereed hou, waarin ons ons poli- e e 

Toe ek in Januarie 1947 daar tieke atguns, ons bltterheid en 
in die Bethlehemse distrik, 'n galbrakery en ve.rvolging en T 1• 
paar myl van Paul Roux, Ill skinderstories en verdagmakery wee In g 
die rigtlng van Kaallaagte-stasie en verdeeldheid van die verlcde 

Invloedryke Engels~prekendes in KaaJ)Stad bet sedert 
die opening van die parlement by die Afrikanerparty aan
gesluit en sodra die organisasie in die haak is, sal takke van 
die Afrikanerpar ty in Engelssprekende woonbuurtes gestig 
word, na mn r. W. R. Laubscher, sekretaris van die party 
in Wes-Kaapland, Die O.B. 1\l ecdeel. 

per motor ry, het ek 'n klompie sal begrawe, en elke Afrikaner 
grafties gesien, met doringdraad wat teenwoordig is, 'n handjievol 
omheln, langs 'n rivierloop. Dit grond In die nuwe graf sal werp 
is graffies van Voortrekker- as simboliek van hartstogtelike 
kindertjies wat daar ter plaatse volksberou oor: ,My eie bydrae 
die asempies moes uitblaas as tot die volksverdeeldheid va.n my 
slagoffertjies van 'n masel- eie Afrlkanerlewc!" 
epedemle, toe een van die trekke Wat se Paul Roux hier van. 
112 jaar gelede daar deurgetrek 
hct. Ek stel myself die vraag 
van watter Voortrekkerleler se 
mense se ou klelntjies rus daar? 
Kan van Paul Roux of Bethle
hemse mense lig op die saak 
werp? Ek doen op aile belang
stellende Afrikaners 'n beroep 
om my met hlerdie nodige na-

NELSPRUIT 
VERRAS 

Die Kommando van Nelspruit 
<Fila 7) het op 7 Augustus 'n 
funksie gehou vir O.B.-dag op 
die eiendom van mnr. L. de 
Villiers. Die opkoms was be
vredigend en die kommando 
moes op sy eie kragte staat 
maak aangesien die buur
kommando's ook op daardie dag 
hul funksle gehou het. Die op
brengs van £56 was 'n verras
sing. 

Niekerkshoop 
Hou 0.8.-Dag 

Die offisiere en Brandwagte 
van Niekerkshoop - kommando 
het op 28 Augustus O.B.-dag ge
vier. Lede van die Nasionale 
sowcl as Verenlgde Party bet 
meegedoen. · 

Die verr igtinge is op die plaas 
van Brandwag J. Fourie gehou 
en hct gestaan onder Ieiding van 
hfkomdt. P. van der Westhuizen. 
Die verigtingc Is met vlaghysing 
en sing van die volkslied geopen 
waarna alma! deelgeneem het 
aan die spele en verkopings. Di~ 
mooi bedrag van £25 is inge
samel. 

Die vroue en aile Brandwagte 
en offisiere wat hul deel bygedra 
het, word hartlik bedank.
fKorr). 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 

Rembrandt is 'n mengsel van 

r yk bele! virginiese ta bak 

c ewaarborg 100% suiwer 

eerste!(Udse blaar. 

ROOI VIR KUP.K GROEN VIR ONGEKURK 

, Die sigaret wat u altoos graag wou• rook '.'. 

Die Ossewabrandwag van 
Tweeling en omgewing hou op 
25 September 'n groot O.B.
dag. Die funksie begin reeds 
om 10 uur vm. en word deur 
genl. P. Badenhorst van 
Harrismith geopen. 

Om 3 uur run. sal die Kom
mandant -generaal, dr . Hans 
van Rensburg, 'n vergadering 
in die Gemeentesaal toespreek 
waarheen aile Afrikaners 
en belangstellendes uitgenooi 
word. 

Eng":lssprekendes wat by die I party, hule glad nie afskrik om 
Party aansluit, bet aangebied by die Afrlkanerparty aan te 
om lede te werf en self die sluit nie omdat bulle in die 
organisasie in die haak te Party 'n brug sien tussen 
kry. Verskeie vooraanstaande Engelssprckendes en Afrikaners. 
Engelssprekendes het ook die 
afgelope tyd met O.B.-offisiere, 
van wic sommige voorsitters is 
van A.P.-takke gesels, en ver
klaar dat die fcit dat O.B.'s 
ook lede is van die Afrikaner-

BETHLEHEM SAMEL 
£140 IN 

In Wes-Kaapland Is daar nou 
reeds 7-l takke van die Afr i
kanerparty. Die algt>lope tyd 
is daar sewe nuwe take in die 
lewe gerot>p, Altesaam is daar 
reeds sest ien Sub-Afdelingsbe
ature. Na verneem word is daar 
in Oos-Kaapland reeds 80 takke 
van die Afrikanerparty, terwyl 
nuwes eersdaags gestig sat 
word. 

WAP ENS EN AMMUNISIE 
Die Bethlehem-kommando van 1 gevind bet. Die mooi bedrag 

die Ossewabrandwag het op van £140 is ingesamel en dit het 
Saterdag, 28 Augustus weer I weereens bewys dat getalsterkte 
,O.B.-dag" gevier op 'n baic nie die groot saak is by die 
aangcname en egte Boere-wyse. Osscwabrandwag nie. Dit is 
Recda van vroeg af was daar dade wat praat. 

van a ile soorte 
Groot voorraad .22-Gewere 

* 
Manie de Villlers, 

P laza-Toiletsalon, 

Genl. Hendriksz. 

'n beroerlng by die Kerksaal 
waar die funksie plaasgevind 
het. Die tannies en niggles het 
weereens getoon dat die Boer
vrou bo aan die lys staan waar 
dit smaaklike eetgeregte betref, 
en die ooms en neefs het nic op 
hulle laat wag om hulle waar
dering daarvan op tasbare wyse 
te betoon nie. Die kele was 
kort-kort droog van die boere
spelctjles waaraan deelgeneem 
kon word. 

TOESPRAAK 

Die opkoms was effens teleur
stellend maar dlt is hoofsaak
lik te wyte aan die groot aantal 
funksies wat die dag hier plaas-

MIDDEL TEEN 
VERLAMMING 
'n Nuwe geneesmiddel teen 

Kinderverlamming word tans in 
Amerika uitgetoets. Die mlddel, 
wat as darvisul bekend is, is 
reeds met welslae gebruik om 
muise wat verlam was, te ge
nees. Daar word nog verder 
nagevors in verband met die 
aanwendin~ daarvan op mense. 

PLUIMVEF 
D11 ._.. h-. - a PLODlTD 
..... • ..._ P80DU&ft ' .. ..._ .. , 

C. M. ELOFF EN KH. 
( ...... ... 

........ ( ...... 71U) ...... 

In die middag is 'n kort maar 
kragtige toespraak gehou deur 
generaal Hendriksz van Mar
quard. Hoofkommandant D. 
Pitout van die plaaslikc kom
mando het voorgesit. 

Voort>"4'kk~rweg lOZA 
Telefoon 98-9161 

PAROW 

28/8/TK 

Die vlagparades is waarge
necm deur die O.B.-wag onder 
Wagkommandant P. Hoffmann. 

RADIOTRONICS 

VERVOERDIENS 
Vir algemenc karweiwerk en 
oo1c vervoer 1•an mense tree in 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbos M - - Telefoon 9-8855 

PA R OW 

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

ELEKTRIESE APPARAAT 

(Onderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwlkkeling en Je 

van kabels in huise en 
fabrleke) 

Hoofstraat BELL VILLE 
Foon 97-9114. 

,HUlSE" • • 

ALBEI IS , H UISE"-'n dak oor die kop, en 
vier mure om die weer buite te hou. Albei be
antwoord aan die hoofdoel van beskutting. Maar 
wat 'n verskil in gerief en gemak I 

So ook met Lewensassuransie. 'n Klein polis 
is ook ,assuransie"-goeie, gesonde dekking. 
Maar, net so min as wat die man wat darem in 
redelike gerief wil woon, hom tevrede lean stel 
met die kleinste en goedkoopste ou huisie, net so 
weinig kan hy geldelike versorgdheid vir homself 
en sy gesin verskaf deur te wil klaarkom met 
sommer net ,;n polis" -en te dikwels vir maar 'n 
deeltjie van die bedrag wat werklik nodig is I 

* 1\.faak SEKER dat daar werleiile gmoeg assuran
sie vir u gesin se behoeftes of vir u eie oudag sal 
wees 

deur 

nog 'n SANLAM-Polis! 
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TA.&IEP VIR OEIU.ASMIFISEERDJ: ADVEBTENSIEII: 

S.A. en Belgie 
Aangekla Oor 

lndiers 

u...-Mllkfl KHUl18cnrtD~a: 
(V~rluwtn1. buwellk, l~boorte, •tert1ev&l, ID memoriam, gelukweo•tog, 
ena.) ld. per woord; mlolmum 3/· per pluiDI. Voorullbet&&Jb&M'. VIr 
b~rballop 2:1 p•t. &C•Ial. 

Baawlda4.-en-Jd: 

Eeme pluiDI, 24. per woorcL VIr llerballop 25 pet. afala«. 
IA~d4 OP ,.Die 0.8." hlll"'ttQ'a Wtelil.l.lb): 12/t per Jaar Of l/1 per 

1 mu.oc!e. Vooru!tbetM.Ibur. lltuur &4YtrUultplcl, be8teJJJDp, • !Dtelleoaeld 
oa VOOILSI.AO (I:D)(S.) BPil., P•bu 1411, llaapet&L 

\Vanneer die V.V.O. vcrgader 
sal Suld-Afrika nie net deur 
Indll! daarvan aangekla word 
dat hy die Indlers in Suid
Afrika nle gocd behandel nie, 
maar ook dat hy die ander nie
blanke rassc awak bchandel en 
teen bulle dlskrimineer. 

OEBOORTE 

PRIN1>LOO. - A&n komdt. eo 
komdte. C. Pl'ln•loo v&n Weutlabron 
'n Crls dot;ter OP 27 AUIUilUI lt4R. 
Albel ~:esond. 8/11118 

VERLOWI~O 

Y.,X DF.R \\,\l.T - \'i\S U\ K. ,
Mnr. en Mtv. c. M. van llyk, van 
Agatel&a11 19, Melville. Joh&nnubur~r. 
maak biermee beken<l die verlowlni van 
bulle oudste dolttr 8arte un Murray, 
Jongsle aeun van l>fov. en wyle Mnr. 
J. L. v&n der W&lt v&n Unlund&lt. 

8/11/1 

IN ~IE'\IOIUA!\1 

ER.,.._:\Il.... - My celldde MUD 
Rasale. ora vltr jou dtrde verJ&&rd~ 
aaam met jou In d le heme!. V&n Jou 
verlangenrle ouera, b~ra en euattt .. 
One ~;un jou die ru.. Totalea..

81911 

BOME, PLANTE EN SAAD 

OonJ~nn"'IAJf'tM'rtlf~rde Oroent&
ll&&d: Ch8onttn&y Wortel•, 10/· 
Detroit BHl, 11/0. !lkorslte: Klelo O~m. 
8/-; L&DI Wll Doll, 8/0; Hubbard 
Groen, 8/8; PuteJpapoentJie, 8/·: Tom 
W&taon c Wonder Wutlemoen, 12/-; 
Blaaralaal, 1711: M&rblobe T&maUe· 
f'l&d, ~/·: 8ulcltrkru18 eo ReUM>ce 
Bl-kool, 181·: 8plukopkool, 81- per 
poocL Po8vry. K.M.B. - PRJ:MJEBS, 
P.K. !ka..ma.uboek. 

GI.,DIOl.l BOI.I.F.: Bcr~mde ,.V&n 
Wav~re:o"·bol, eerate na •ncevoerde, 
gemeot;de kleun, 7 II dosyn: 7/· vir 
besteiiiD(;JI CJ'OlU d&n II d08)"D, ,eeo 
pry•lya. - Kanco ~k•n·&..trs, Poobus 
107, Oudl•ho<~•m. 8t9tTK 

I'ATATRASKF..-Seam&&nde 83 lb., 
7/-: 3·munde 83 lb., 8/-; •eamunde 
toppe, 8/- per 1,000; •tecctea rec vir 
pl&nt. su- en drlem&ande Borrle, 6/· 
per 1,000. Oelewer serpentine. K.M.B. 
Tevredenheld ~:ewaarbor1. - B. II . 
OERBEB (0./tn. ), P.K Hoekwll, 
~rre. 2817/TK 

VAliS Ot; ... t:RTWISEEROE OROt:N 
Tt;s \ .\D: Cbanltnay Wortel, Detroit rn 
•~KIPlleJie Plat Beet, 7/6 lb.; Tom 
W&taon Waat!<moen, 9/0; Hubbard en 
LAD&"''It Bospampoen, 9/-; Ore•nftlllt 
Aaadertt (minimum :1 lb.), 11· lb .. 
an.uty Tam8tle, 34/- lb., 9/· ~ lb. 
Uole Poavry. - Kanco !'ooaadk,.tl..r .... 
Poeblll 107, OUdt.-m. 8/11/TK 

8peeklr.ele. botteiYorm teen 3rt; ll:op
all:ele 4/1; &atk&Dtlg 5/-; dubbelll:op 
Oil; een paar muu.wtncea. teen Oil; 
MD trekclooltle 5/-. - K- .lloUIA, 
l' .11. s.rp.u.e, Diet. Georp. 

VIr elektt1eae- eo par&lrlo-ll:oelkute; 
p&raCfln·, kool- eo elektrleee •towe; 
elektrleae- en petrol-wumujleoe; •tor
•ulen eo pollloerden, meubela, dr&&d· 
lt>ee, eoa. ra&dpleeg or •kryC aan 
ELEKTBON-KONTRAKTEURS, Keer
om•lra&t 18, Kaapal&d. 18/8/T.K. 

•••••••••••••••••••••• 
Die Week 

In Oenskou .............. 

BelgiC sal ook daarvan aan
kla word dat hy teen die Indlese 
bevolkln&' van sy trustgebled in 
Afrika diskrlmlneer. Die be
skuldiglng Is by die V.V.O. lnge
dlcn en die Voogdyraad sal nou 
ondersoek lnstcl. 

Daar word beweer dat han-
Mnr. E. H. Louw, Minister VB!'\ delsdiskrlmlnasie teen die In

Ekonomiese Sake en Mnywcse, d!Crs toegepas word In 'n po&'lng 
bet na Parys vertrek waar by om bulle uit die gcbled te kry. 
die Unle-afvaardiging op die 
V.V.O.-vergadering sal lei. In 
'n pcrsonderhoud het min. Louw 1 '· 

gcs6 dat hy, indicn moontlik, I ' D /k 
persoonlik met die Indiese leiers Q Optrede 

lndrif!ging 
sal gesels oor die lndiese vraag-
stuk in die Unie. Teen 

Pandit Nehru, eerste minister 
van Indie, hct die lndiese parle
ment meegedeel dat sy regering 
niks gaan doen In verband met 
die voorgenome herrocping van 
'n decl van die Unie se wet op 
Ind!Crs nle. Aangcs;cn die In· 
diers In elk geval teen hierdie 
wet gekant was, maak die her
roeplng geen verskil nie, bet 
hy ges~. 

Die Minister van Blnnelandse 
F'>ake. dr. T. E. DOnees, bet in 
die Volksrand verklaar dat daar 
binnekort 'n verklarlng oor die 
Indier-lndrln&'ln&' In Kaapland 
gedoen sal word. 

Volgena berekenlng het daar 
gedurende 19t6 350 elendomme 
van nle-Aalato In die hande van 

Die Transvaalse Landbou-unie ~: 
het op sy kongres 'n besluit aan- ~ndi!!rs oorgegaan. Gedurende 
geneem wat die regering ver- 19t7 was die &'etal 569 wat 'n 
sock om aile Indiers te depor- totale WJlarde van 15U,OOO be
teer. lndlen daar nie nou stappe drae het en &'edurende die eerste 
gedoen word nie, sal die Unie 
deur Oosterse rasse oorstroom kwartaal van vanjaar bet die. 
word is verklaar. aanta1 clendomme wat aan In-

Kol. J. L. Hamman, Ieier van 
die Verenigde Party in die Wet-

dliirs verkoop is 129 beloop. 

AAN LESERS VAN ·,OPSAAL" 
Boerejeugblad, Gebied A. 

In die uitgawe van VUURSLAG vir Augustus-maand 
het u miskien gesien dat OPSAAL ingelyf is by VUURSLAG. 
Graag verduidelik ons net wanrom ons tot so 'n stap oor
gegaan bet. 

Soos u almal weet kos dit vnndag 'n groot som geld om 
'n blad uit te gee. Intekengcldc kan nic mcer laag gehou 
word nie. Indien ons dus voortgcgaan het om OPSAAL 
uit te gee, sou ons noodwendig die intckcngeld moes ver
hoog het. Dit sal veroorsaak het dat lede nie op VUUR· 
SLAG en OPSAAL kon inteken nic. Dit sou teweeggebring 
bet dat u Of op VUURSLAG Of OPSAAL moes ingeteken bet. 
Ons bet die sakie toe oorwecg en tot die gevolgtrekking 
gekom dat ons nie ons kragtc so kan verdeel nie. 'n Groot 
sterk Boerejeugblad kan vir ons baie meer beteken as twee 
afsonderlike kleintjies. 

U moet dus verstaan dat ons nic ,afgesaaJ" het nie, 
maar nou eers werklik ,opgesaal" het. 

Ons wil graag al ons lcde wat ingeteken het op OPSAAL 
en almal wat so g<:trou mecgewcrk bet baie hartlik bedank. 
Ons doen ook hiermee 'n niendelilre beroep op a lmal om 
al u kragte in t e span en net !'!O hartlik mee te help met 
VUURSLAG. Laat ons mekaar sterkmaak en so o ns Boere
_;,ug uitbou tot 'n groot en sterk beweging. 

L esers wat vooruitbetaal hct vir OPSAAL sal voortaan 
(totdat hulle intekengeld verval) VUURSLAG ontvan.g teen 
dieselfde prys. Daarna sal hulle die effens hocr inteken· 
geld van VUURSLAG moet bctaal. Hicroor sal die uitgewers 
van VUURSLAG weer met u skakel. 

Boerejeug, ontbou: In samewerking le ons krag, in 
eenheid ons oorwinning! 

REDAKTJ<;UR, OPSAAL. 

Lesers uat op VUURSLAG t{lil intcken, kan dit doen 
by Boerejeug-hoojkuartier, Posbtl.'l 1059, Pretoria. Die 

· intekengeld i3 3/ 6 per jaar. 

&n rAJ U - W&t.npoei-l1ool1Jtel• 
.~. Yloertell8 en Ctpolltoerde ur
rauo-kombW.Opwul&tel8 eD arull: ... -a. lee I nr ~rid. biKU!De eo Bet 
beld. Volle IM.ondtrbtde •!UJW•:
Y.&.N'S CONCar:TE P&ODt:<m
(I:DliS.) BPK., Potatetentrut 258, 
Pretoria. 1/U/T'Il.. 

&ewende Vergadering van Suid- GAAN ON s r=ID 
wcs-Afrika, is in Pretoria oor- DE R K 1:. K I e u r I·· n ge Sa I 
lcde. Dit bring mee dat daar 

binnekort ·n tussenverkiesing in J MAAK TUSSr=N Voor Beam pte Otjiwarongo gehou sal moet .. 1:. 
word, en dat die Nasionale 

MEUBEL8 ;~r~t~a verwag word, die setel / MM I GRANT£ Moet Skryf 
JO:UBEUI. _ s.ter meubel• teer~ IIC!Ii!!JC!I~ffi!li!~~~!i!i!!IC!Jiii!!f11!1iiE!Ii!!fi!! Die Minister \'aD Binne landse Sake bet maatreiHs bekend Die r<'glstrasle van Kleurlinge 

bUill<er pry... Bab&w&entJifl, •loot k t di t b h immi t a s id karntjlee, drlewlele, linoleum•. t&PYlt • H . n· gemaa wa e s renger e eer van gran e n u - sal In die toekoms noukeurig 
..... ook &ltJd 111 voonuc1. Oeer Y wat m " Ie Afrika beoog. Slegs immlgrante wat deur die r egering dopg<'hou word en aileen 
Jt&talocu-. Meld wurlo u bel&o .. lel 0.8." adverteer )•8 d d -V188J:-.JO:UB&L8, IADI•trut 291 gek eur is, word aangemoedig om te kom. An ere wor Klcurllnge wat ten volle aan die 
Jt&&petad. 81_12_'1_1 werd om ondersteun gewaarsku dat bulle moeillkheid in die Unie mag onder\ind ver(•lstes van die wet voldoen, 

d ' om toegelaat te word of werk te \ind. !lal tocgelaat word om hul name RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemdt 
Radto-tnrenteura, Btutewec. PAROW 
verll:oop eo berate! Radio'• eo Elell.trlee• 
Toeetelle. oereat•treerde 1Ciell:tri81Uita· 
u.ooemen. Fooo t·at:IO -----

TE KOOP 

,. ~TI-.~.\S'' - ,racmotorbaldlf', aleep~ 
w&ena, drulwebakke, eD8., ~tebou n& u 
beatelllns: uook die verpakktor van 
meubel•, oprlslln& van k&ntoorra-kke er 
-arakortln,;a; dle bou v&n bouthult~ 
(.,bunplowa"), In kort enl~e 800rt 
houtwerk .. ·ord ondero~m eo ulll<tvoer 
deur •n detkundiJ:t' vakm&n. - Raad
pleeg :"I( K ::'\ t:t:THI.I:\0, J..ady 0rf')'· 
otraat, Paar1. t 'oun 1103 ____ _ 

KlfiKE!'OS cladellll: verkry1bur. 
Auotralorp~~ eo Leghorna teen £6 per 
100. Krul8 teen £:1 per 100 See weke 
krul8 ku!keo. te~ Ll2 10.. per 100. 
Drle muode oud krul8 hennetJiee tMD 
10/· 8tuk. K.B.A. of K.M.B. Wurborr; 
.tuk kulken.. Be8tel daclellk en voor
kom teleunttlllog. n. R. MALA."i, 
WelteV1'edt Plulmvee Plaas. PJK. 
Keraltonteln, Purl. Poon 1203. 

18/8/T,K. 

PATi\TRI\NKE. - Drle-munde Wit, 
G/· per 1,000; au·munde Iiiii per 
1,000. K.M.I.I. - P. J. B()THA , 
Hoekwll, George. 

2G/8/~ 

!I()UT. - Bro.ndwagle, ek vra u 
vrlendellke onderateunlng deur van m)' 
soul te beslel. A.l, 80/-; eneeuwlt 
no. 1, 70/-: wit no. 2, 60/•, prr 
ton vry gelaal aoulwerke. Adrea: 
Komdte mtV1', !lfarlle Venttr, Poatak 
no. 4, Arbeldaloon, Bloemfontein. 

2~/8/TK 

KTF.E!'>'")Io\AJI.\1.-\!UJE~. - ,.Kleine 
Wonder" vir die maiK v&n ll&ndaard 
arootu •emeotateAe n.n II 4111. x 4 5/11 
4m. x 3 4m. teen .£34, of .£20 1100der 
voetattlll. Luukae modelle teen £5 
eutnr. V.o... HopetleldJtule. liall· 
deJan&vr&e WOt'd verwelll:om Om be
IIOOC!erbede eft 111U1tras1es •kl')'t un: 
K1t'1M WoaMr !:;~~ (M,A.) 
Apllt8kappoo, Pa.bUI 18, llc>petleJd. 

K.P. 18/8/T.K. 

te wor • op die klcserslys te plaas. 
Die medewerking van die Klcurllnge wat op die kiesors-

gesmeerde plaatjle en bak vir 
sowat 25 minute In 'n matlge 

(Vervolg van bladsy 7 kolom 6) oond (350 grade F.). 
(3) Maak soda aan met 'n As jul nou sulkc rcsepples 

bictjie warm melk en voeg by ccrs eenmaal ultgctoets het en 
die slag daarvan ken, maak 

die suikcr, konfyt, en vaniUa. 

Vir Die Dogters: Unlon Castle-groep is in die lya wll kom vir die doel sal 
verband verkry, wat voorkeur voortaan persoonlik voor 'n 
sal gee aan passasiers wat deur maglatraat, kiesbeampte of 'n 
die immigrasie-komitees aan- polisie-beampte moet verskyn 
beveel word. Pogings word ook vir die voltooiing van die 
aangewend om die samewerklng sertlfikaat. 

dan eendag sommer 'n hele 
<•> Voeg by die meel- en klomp en verkoop dlt by die 

botter-mengsel. 

van lugvaartmaatskappy te ver· In die verlcde kon feitlik enige 
kry. persoon as getuie op die vorm 

<5> Rol uit en druk af met skool vir jul Boerejeug-fondse. 
'n cierkelkie. Voornemende immigrante word 

(6) Bak In •n vinnige oond. gewaarsku dat as hule nie ge-
Dis lekker as mens nou twee- bruik maak van die regerin&a· 

twee opmekaar sit met ·n Dan 1.e Theron kanale nie. bulle in gevaar staan 
koffie-vulsel: om as verbode immigrante be· 
Vul~el: Meng l K. botter met (Vervolg van bladay 7 kolom 3) handel te word by bulle aan-

2 K. ven~iersulker. Geur met 1 koms in die Unie of versock sal 
·wet, het Danle Theron dus dub· d · d' k · d 't t. koffie-ekatrak en maak aan wor rm te me Slmum- cpost o bel en dwara Vt'rdienl b 1 ,., k 

met 'n bietjle melk indien nodig. van £250 te etaa · n er -
Vir dl~ wat Jiewer 'n paar DEURSETTINOSVERMO~ gewers in die Unie word ook 

klein sjokolade-koekies wit Hoe gr&a&' sou ona as Boere- versoek om saam te werk deur 
maak, gee ons die volgende re- seuns en ·dogt<'rs nle hlerdie aan die regering hul behocftes 
seppie om vir die tee- of koffie- onverskrokke held persoonllk aan opgeleide werkers voor te 
tafcl te probeer. Jul sal merk wou ken nle! En as ons daar- le. 
dat dlt bale gou en maklik is aan dink dat lndlcn hy nog 

1 en geen meel gebruik nie. geleef het, hy vandag 76 jaar 

8JOKOLADE-KOEKIES onmoontllk nle. 
sou wees, was dlt ook glad nie I 

BeNtunddele : Kom ons dink egter daaraan 
wat hy self &'raa&' sou wou sien 
indien hy no&' &'Clecf het: 6 bllkkle soct kondensmelk. 

1l K. fyn klapper. Dat die jong seuns en dog
ten van on"' volk daardie 
Nt'lfde rnot'd en dt'ursettings
vermoe aaJ openbaar waarvan 

i t. bakpoeier. 
1 K. fyn sjokolade. 

Metode: 
11) ilen& die klapper, 

peeler, en melk. 
(2) Vocg sjokolade by. 
(3) Drup die mengsel 

bak· 
hy .w 'n lewende \'OOrbeeld 
wa11! 

Nle mocd opgee nie, maar 
deurbyt met wat ons ookal aan

in 'n pak! 

Nogr Meer 
lmmigrante 
Nog 1,200 Britse immigrante 

is met die Carnarvon Castle 
op pad na Suid-Afrika. Hierdie 
immigr_p.sicskip sal nog twee 
keer immigrante in Brittanje 
gaan haal voordat die ooreen
koms tussen die maatskappy en 
die regering verval. 

tckE'n sonder die tocsig van 'n 
nmptenaar. Dit was gewoonlik 
agente van een of ander party 
en na beweer word. het baie 
onreelmatighede plaasgevind. 
Agente SOI.L dikwels gehelp het 
om die vorms in te vul en 
Kleurlinge wat nie kon skryf 
nle is gehelp om hul name. 
adre'-se en bcrocp aan te tcken. 

SUID·Af"RIKA.\~SE 
SPOOR WE~ 

VAKATURES VIR 
A~IBAGS~IANNJ<;: 
SUID\\'Jt~S-AFRIKA. 

Appllkltftlfl word tngtwaa- van 
gekwalltl•eerde ~ml•BII:Jmanne vir die 
aanvulllng vaon rtle volt~ende vakaturea 
In Suldwe.·Afrlkl>' 

KETF.f,M A K•;R!I 
TU.IM.:ItMANN•; 
PASSE lUI 
SKil.D~:lUI 

A&noOC"ke moel 1krlfltllk aAn, or 
persoonllk by dle lndlen•ntmlngburo. 
Afdellopbeatuurrltr oe K&otoor, Suld· 
Arrlka&o•~ Spoof\\~, Kaapstad, Kim
berley, Port Ellzabtlb, Ooe·Londeo, 
BlOemfontein, Durban, JohanneJbur<:, 
Pl'etorla or WllldhOc'.k, ,;edoeo ,.ord by 
'lrte volledlge beoood~rbede v&o dlena
voorw&Mdes vukry kao worcL 

W . l1f. ( LARK, 
HooCbestuurder. 

' 

• 
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Wie Kan Se? 
1. \Vatter digbundel van 

Totius is bekroon met die 
Hcrtzogprys? 

2. Waar Is Totlus tans woon
agtig? 

DANIE THERON 
GESNEU\NEL 

1900 
5 SEPT. 

.3. Hoe oud rckcn u was Te Jackson'sdrif naby Johannesburg, staan een van 
G1deon. Scheepers toe hy o~ 18 ons minder bekende dog baie belangrike volksmonumente, 
Jdanduarlek. 1t90~ ?te Graact-Rcmet 

1 
opgerig ter gedagtenis aan die onvergeetlike kaptein van 

oo ges IC IS. I t d d d' A 1 B 1 D . 1 rappor rycrs ge uren e Ie ng o- oer e-oor og, ame 
4. Waar is hy gebore? 1Theron. 

Toe by op 5 September 1900 deur 'n Engelse spioen
Kruger hom in 1898 aan die patrollie in 'n skermutseling geraak en gedood is in die 
Vrystaatse regerlng geleen? Gatsrante naby Potchefstroom, het die Boerevolk •n 

5. Hoekom bet President 

6. Hoe hct dit gckom dat by 
deur die Engclse gevang en 
later ter dood veroordeel is? 

7. Wie was die kaptein van die 
eerste Springbok-boctbalspan 
wat in 1906 na Engeland gcgaan 
bet? 

8. Vir watter kiesafdeling Is 
hy onlangs vcrkies tot lid van 
die Volksraad? 

9. Watter voorval uit die 1906 
toer dlcn onthou te word om
rede die beginsclvastheid wat dit 
openbaar? 

10. Op wattcr ander gcbicd 
bet hy ook baie gedoen? 

(Antwoorde elders op die 

bladsy) 

A.'IITWOORDE OP n\\'IE KA.~ 

8.£?": 

1. Trekkerswec. 
2. Op sy plasie Krugcrsraal 

in die distrik Potchefstroom. 
3. Hy sou op 4 April van daar

die jaar 24 gcword hct. 
4. Op die plaas Roodcpoort in 

die distrik Middelburg, Tvl. 
5. Om hul veldtclcg rafie te 

organiseer. 
6. Hy het ernstig sick geword 

terwyl hy in die Kolonie 
geoppereer het en mocs in 'n 
Boerehuis agterbly om ver
plccg te word tcrwyl sy kom
mando fort is. 

7. Paul Roos. 

8. Stellenbosch. 

9. Mnr. Paul Roos bet nieteen
staande enigc rciilings en ander 
moeililikhedc, gcwcicr om sy 
span op Sondag te laat speel -
iets wat gebruildik in Engeland 
is. 

10. Op onderwysgcbied, veral 
as hoof van die Hoer Jongen
skool te Stcllcnbosch. 

LAERTREKKE IN 
OKTOBER-V AKANSIE 

• 
UPINGTON: 
25 September - 2 Oktober 

KESTELL: 
27 September - 2 Oktober 

en tcaarskynlik nog 
anller waarvan 011s 
nog nie van weet 

nie! 
* \VIE GAAN SAAl\1? 

gevoelige verlies gely. Die tyding van sy dood bet generaal 
De Wet heeltemal ontroer en ons boor die klop van sy groot, 
liefderyke hart, vol van liefde, as hy die volgende omtrent 
Danie Theron te boek stel: 

, Danie Theron is nie meer nie! Sy plaas sal nie 
Ug gevul word nie! Bemlnlike en dapper manne soos 
hy sal daar wei in die wereld wees; maar 'n man met 
&6 nle deugde in een persoon verenig - waar sal ek 
die \ind 'f By het by sy dapperheid groot krygslis besit, 
en was bowendien 'n deurdrywende man. Bet hy 'n 
order gekry, of wou hy iets doeo, dan moes dit, buig 
of breek, uitgevoer word. Aan die hoogste eise ' 'an 'n 
krygsman het Danie Theron beantwoord." 

Die loopbaan van Danic 
Theron was van begin tot end 
onbevlek en gloricryk, en daar
mce het hy eer gcbring aan die 
hele volk waartoe hy behoort 
het. Onder die burgers en of
fisiere was hy cgter nie aileen 
gcrcspekteer en bcwonder nie, 
maar ook as 'n pcrsoonllk~ 
vriend hemin, soos blyk ult die 
aanhaling van gencraal De Wet. 

'N OPSTOPPER 

Op 9 Mci 1872 is Danie Theron 
gebore in die Kaapkolonie waar 
hy opgegroei en 'n goeie onder
wys gcnict hct. Hy het dan 
ook later self , ondcrwys gegec. 
In die vroce ncgentigerjare het 
hy egter na die Transvaal gc
gaan en hom op Krugersdorp 
as wetsagent gcvcstig. 

Hy het bale belang gestel in 
die politieke verwikkelings wat 
die uitlanderkwcssic meegebring 
net, en hct dus ook nie ge
skroom om die redakteur van 
die ,Star", mnr. Monypenny, 'n 
goeie loesing te gee omdat hy 
'n leuenagtige artikel gepubli
seer hct in sy agitasie teen 
President Kruger nie. (Dit 
herinner nogal aan Johan van 
Rensburg!) 

VERKE!'I'NERSKORPS 

BESOEK AAN GENERAAL 

CRONJE 

Generaal Cronjc was reeds, 
nieteenstaande die waarsku
wings van generaal De Wet, vas
gekeer dcur Lord Roberts by 
Perdeberg. Daar was egter nog 
'n moontllkheid om ult te kom 
as Cronje die walaer wou agter
laat en gcbrulk wou maak van 
die opening wat De Wet vir hom 
geskep het deur die Engelsc ult 
sekere poslsies te dryf. Hierdic 
kans het genl. De Wet vir hom 
oopgchou totdat die vyand ook 
vir hom begin omsingel bet en 
hy dus moes terugtrek. 

Tog wou genl. De Wet die 
saak nle opgee nie, want as 
Cronje se hele mag tot oorgawe, 
gcdwing sou word, sou dit die 
helc Bocrcsaak oneindig skadc 
aandocn, vera! waar hul nou 
nog maar aan die begin van die 
stryd gestaan het. Sy laaste 
hoop was Danie Theron. Vir 
hom vra by om mondelings 'n 
rapport na genl. Cronje te neem 
waarin hy aangedul bet hoe 
Cronje sou kon uitkom deur sy 
walaer agter te laat en In die 
nag deur te veg op plekkc waar 
by dan deur De Wet ontmoct 
sou word. 

In sy boek s~ genl. De Wet: 
,Die antwoord wat ek van 

Aan die veldtog teen Jameson 'n held soos Danie Theron kon 
het hy deelgeneem, en met die verwag, het dadelik, fier en 
uitbrcek van die Twcede Vry- duidelik, geklink: 
hcidsoorlog het hy hom dadclik ,Ja, generaal, ck sal gaan!' 
bcywcr vir die oprigting van •n Dit was 'n waagstuk wat ek 
wielryer _ transportgangerskorps vir hom voorgcstcl hct om te 
wat kon sorg vir die verblndings doen soos dit '\lie sou oortref 
tussen poste wat nie telcgra- word in ons hele bloedige 
fica met die onderskeic hoof- stryd nie." 
kwartiere verbind was nie. In In die nagtc van 25 en 26 
September 1899 stel generaal Februarie 1900, Is Danle Theron 
Joubert hom dan ook aan as toe onopgemerk been en terug 
kaptein van hierdie Korps. oor 'n mylbree terrein waarop 

Na Colenso bet hy sy Korps die vyandelike wagte tien tree 
omskep tot die Verkennel'!lkorps van mekaar af opgestel was. 
wat ongeewenaarde hcldedade Toe hy weer by gcnl. De Wet 
i~ die oorlog verrig bet. In kom, was sy brock . aan flenters 
hlerdic Korps is ook manne op- geskeur, e.n. hct d1e

1 
bloed uit 

gelci wat later afsonderlikc on- altwee kmee gcloop · Die ty
derncmings sou loots soos die 1 ding wat hy teruggcbring bet 
Hindon-korps, en M~ars-korps. was egtcr pynlik.: Genl. Cronje 

. kon .gccn gocd m De Wet se 
Die ~ees bckcndc prestasie plan sien nie. Gevolglik moes 

v~n Dam.e Theron is ook cnig in hy hom nog diesclfde na (27 
d1e g~sk1edenis, want slcgs by Feb.) oorgec! g 

-~ 

LEIERS VERJAAR 
In September herdenk ons die verjaardae van ons 

drie leiers: 
4 September: Adj.-Komandant-Generaal J. A. 

Smith. 
18 September: Hoofgeneraal D. J. ' 'an Rooy, ons 

Jeugleier . 
24 September: Kommandant-generaal Hans van 

Rensburg. 
Aan u, ons geliefde leiers, ons hartlike geluk-

f 
wensinge. 

Ook wil ODS 11 hiermee bale dankie se vir die Ieiding 
en praktiese belangstelling in ons Jeugbeweging. 

Insonderheid wil ons ons alombeminde Jeugleier 
bedank vir die groot opofferinge wat hy hom getroos 
in belang van die Boerejeug, en hom verseker van ons 
onkreukbare trou. 

UITKAMP 
(Deur Boerseun T. Combrinck, Potchefstroom) 

Wie hou nie daarvan om 'n 
bietjie die besige stad met sy 
hoe gcbou.:J en woelige atmos
feer vir 'n paar dae, of vir sclfs 
'n paar weke, te verlaat, om 'n 
welverdiende rus te geniet nie? 
Hoe aangenaam is dit nie om 
los te wces ·van verbindingc en 
kwellings in die sakc-w~rcld 

nie? Na 'n periode van hardc 
werk en gewoel, verlang enige 
normale mens tog seker na 'n 
bietjic stllte; stilte waarin jy 
jousclf voor oii stel en nadink of 
jy nog op 'n suiwere en rcgtc 
lcwenspad is; stilte waarin jy 
tckortkomings in jouself as per
soon kan oorweeg om te vcr
beter in die toekoms; stllte 
waarln die brein weer kan rus 
na vcle probleme in die maat
skapllke !ewe wat moet opgclos 
word. Waar kan die stiltc ver
kry word? Persoonllk sou ek 
sG dat 'n rustige kamp langs een 
of ander rivier, die bcstc pick 
daarvoor is. 

In die oggend vrocg word jy 
nle gewek deur die onaangena
mc stadsrumoer nie, maar dcur 
'n tortelduif wat bo in 'n boom 
hulde bring aan die Skepper en 
meehelp om die reeds frisse og
gcnd nog meer op tc helder. 
Wat dit nog aangenamer maak, 
is die feit dat jou tyd jou eie 
is. Daar is geen gcjaag om lte
tyds by jou werk te wees nie, 
en geen lastige smouse om jou 
humeur te bederf nie. 

In plaas van die ge-
durige gedreun van vrag
motors en ander swaar voer
tuie, word die oggendge
sang van 'n trop voi!ls in die 
borne langs die rivicr gehoor. 
Die gcdruis van die water oor 
die klippe, die gcroep van 'n 
wilde eend laer af In die rivier, 
en die basstem van 'n veront
waardigde korhaan agter in die 
veld, help alma! mec om die 
voelkoor te begelei. 'n Bietjie 
later in die dag, val dfe son
besies ook in, en so af en toe 
laat 'n tarentaal hom op 'n 

afstand boor. 
Die hclder koel oggendlug 

vcrvang die bedompigc bcrookte 
lug van die stad. 'n Mens kan 
nou jou Ionge vol trek sonder 
dat jou bors 'n brandpyn op
doen van die stikkendc rook. 
Nou is dit 'n plesier om te !ewe! 

Na ontbyt, kan jy op jou tyd 
gereed maak om tc gaan vis
vang, of swem, en miskien is 
daar 'n klein roeibootjie wat ge
duldig been en weer wieg op 
die klein golfies en jou lok om 
'n bietjie te gaan roe!. Maar 
dalk verkies jy om 'n wandeling 
tc ncem of 'n paar tarcntale te 
gaan skiet vir die pot. Jy kan 
doen net wat jy wil wunneer jy 
wil, - niemand dwing jou om 
iets te doen nic. As jy voel dat 
jy 'n bietjie te goed wcggele 
hct aan die pap en koffie, kan 
jy teen die wal van die rivier 
gaan Hi met 'n bock, of sommer 
in die son I~ en slaap tot tyd en 
wyl dit weer begin hoi raak 
hierbinne. 

ln die stiltc van die veld, tcr
wyl jy visvang, stap, of selfs 
roei, hct jy tyd om sake te oor
pcins. Jy hct tyd om al die, 
wonders van die Skcpper raak 
tc sicn en om dit te waardeer. 
Dan kom jy tot die gevolgtrek
king dat dit wonderlik heerlik 
is om mens te wees - 'n deel
tjic van die groot skcppings
wcrk, hocwcl maar nietig. 

Saans na ete sit jy en ecn 
of twce vriende langs die kamp
vuur en herinnerings van 
vroei.!r dae word een vir een op
gcdicp. As llic breinkaste lceg 
is, ncem elkeen sy musiek
instrument en dan is dit weer 
tyd vir opgewekte liedjies. Later 
slaan dit cgter oor na slaap
deuntjics totdat alma! na bed 
gaan. 

As die vakansie verby is, gaan 
elkecn weer met nuwc mocd, 
Ius en krag die wagtende werk 
tcgcmoet. \Vaar wil jy 'n betcr 
en rustiger vakansic gaan ge-
n~? . 

VIR DIE DOGTERS: 

KOM ONS GAAN 
KOMBU IS-TOE 

Hannie Ferreira skryf vir ons 
dat sy al goed kennis gernaak 
het met koskook en vir haar 
moeder btie help in die huis. 
Dis moo!, Hannie, en akryf 
gerua weer aan ons van alles 
wat jy doen. 

KOFFIE-KOEKIES 

' Bestanddele: 

8 K. meel. 
1 lb. hotter. 
2 K. suikcr. 
1 K appelkooskonfyt. 
1 eetlepel koffic-ckstrak. 
1 pakkie kocksoda. 
H t. vanilla. 

Vcrledc keer het ons 'n le
moenpocding en artappclkoekie
rcscp geplaas wat Hannie ge-
stuur het. Ons vertrou dat die l\'letode: 
van julie wat dit probcer ltet 
suksesvol daarmee was en vir <1> Vryf die hotter in die 

e \'ir besonderhede in!ltlke 
die Upingt~nlaer, sien die 
,·orlge ,,BOEREJEUG.'' 

bet d1e moed bcsit om so 'n 
onderneming te waag en die 
deursettingsvermo~ om dlt te 

die familie 'n verrassing gcgcc meel. 
.SY bevordcring tot komman- bet. Nou ja, vandag beveel sy (2) Meng die suiker, konfyt, 

dant op 23 Julie deur genl. De weer haar Koffie-koekles aan ekstrak, en vanilla. 
volvoer, <VervoiJ op bladay 6 kolom 8) 1- hler Is dlt: (Vervolg op bladsy 6 kolom 2) 
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Volk . Het Gedank 
Aug~ 1901 

SWEER TROU 
Op 8 

In hierdie dae waarin die Ossewatrek en die geboorte

dag van die Ossewabrandwag berdenk word, is dit interes· 

sant om te vemeem dat die datum 8 A ugustus ook midde 

in die Tweede Vrybeidsoorlog (1901) na vore gekom b et 

en wei as 'n dag , ·an danksegging 'ir oorwinnings en volks· 

b eboud, opgevolg deur 'n dag van v erootmoediging 

(9 Augustus). 

In Die Kerkblad van 20 Augustus skryf prof. dr. J. 

D. du Toit (Totius) in verband daarmee en baal aan uit 

die proklamasie wat by in 'n plakboek sedert daardie jare 

bewaar b et. 

Die dankdag (8 Augustus) 1 Laten wy als Regering en Volk, 
was bepaal (1) vir die oorwin- op den dag van verootmoedi
nings oor die vyand behaal, (2) ging en gebed den Heere ern
vir wondervolle bewaring en uit-1 stiglyk vragen en bidden om on!l 
redding, (3) vir God se vader- in staat te stellen om voortaan 
like voorsiening in daaglikse in oru:e Regering en \Vetgc
behocftes, (4) vir misiukking wing altyd en uitsluitend de 
van die vyand, dat hy die land eer en verheerlyking van onze 
nie geheel van graan en vee kon God te bedoelen.'' 
beroof nie, en (5) vir die heer- Dr. Du Toit voeg hieraan toe: 
like gees van voiharding ook by .,Ons meen dat dit die regte 
die vroue en kinders: ,In een tydstip is om hierdie proklama
woord voor de instandhouding sic weer te publiseer. Dit is die 
van ons ais cen volk gedurende weemoedige lig van die ver
een geweldigen stryd van by- Iede wat weer aan 'n vergctc 
kans twec volle jaren, waaruit horison oprys. Die lys van 
duidciyk . blykt dat God geen openbare sondes is onaangena
lust aan ons ondergang hceft, me lektuur. Maar hoc is dit 
maar ons terugkecr tot Hem." vandag? Waar dit ons eintlik 

Dit is 'n belangwekkende teit om te doen is, staan in die ge
dat die Ossewabrandwag di., kursiveerde woorde. Let wei, 
terugkeer tot God, soos ook daar staan in ons Rcgering en 
wcerspieiH in sy leuse en in sy \Vetgewing. Mag die Here voor
oorspronklike gepubliseerde manne en volk daartoe bekrag-

tig!" doelstelling, deel gemaak bet 
van sy strewe. Daarom is die 
tweede dec! van daardie his-
toriese proklamasie, wat sien 
op die dag van verootmocdiging, 
ook opnuut van pas: 

BELYDEXIS 

Schacht Gered 
Van 10 Jaar 

Opsluiting 
Dr. Hjaimar Schacht, voor

mallgc president van die Duitse 
Ryksbank en Hitler se minister 
van finansies, se appei teen die 
vonnis wat die denazifikaslehof 
van Stuttgard hom opge!G het 
nlldat hy deur die Neurenbergse 
hof vrygespreek is, het die afge
lope week geslaag en hy is los
geiaat. Hy was tot tien jaar in 
'n arbeidskamp gevonnis. 

Die uitslag van die hof is met 
'n gejuig van die Duitse volk be
groet. 

Dit !181 m6re 
nege Jaar gelede 
weet. tlat die volk 
in sy duisendtalle 
by l\1 1l n u :n e n t
koppie saamge
drom b.~t 'lm 'n 
eed af te 16 dat 
bulle mekaar se 
hande nie WMlr 
sal los nie. Die 
teit dat b,aie daar
die eed nie gehou 
bet nie, hef dit 
nog nie op nie. 
9 September her
inner ons elke 
jaar daaraan dat 
ontrouheid teen
oor mekaar nie 
net 'n eedverbre
king is nie, maar 
ook 'n volksonde 
soos ons vaders 
dit op 9 Augus
tus 1901 bely bet 
(kyk newegaande 
berlg.) 

Skeepsvrag 
Ongewenstes 
Vir die vierde keer vanjaar 

bet daar In Durban 'n groot 
aantal ongewenste immlgrante 
met die Toscana aangekom. 
Onder bulle is daar 129 ltali
ant>rs terwyl 89 ander persone 
van 14 verskiliende nasionali
teite is. Elf ander persone is 
staatloos. 

Die eerste vrag is gedurende 
Februarie aan wal geslt. Die 
meeste van die immigrante wall 
toc Cipriote. Mnr. Harry Law
rence bet daarna belowe om 
on.dersoek te laat in11tel, maar 
daarvan bet blykbaar net soveel 
gekom a11 rtY beloftes van ,30,000 
huise binne die volgende twaalf 
maande" waarvan die volk 
M'dert 19-14 by herhaling ge
boor bet. 

Gedurende die jongste reis bet 
daar ingewandskoors ann boord 
uitgebreek en die skip is tans 
onder kwarant,yn. 

'N VLIEGTUIG word tans 
deur die Amcrikaanse lugmag 
ontwerp wat 2,000 my! per uur 
op 'n hoogte van tussen 40 en 
60 myl kan bereik. Die plan is 
nog In sy ontwerp-stadlum. 
Die vliegtuig sal drlemaal vin
niger as klank trek. 

NUWE. GE.SIGTE. 
OP CRADOCK 

,Wy willen belydenis voor den 
Heere doen, dat hoewei Hy ons 
sedert ons voiksbestaan keer op 
keer verlost heeft toen wy in 
benauwdheid waren en tot Hem 
riepen, \Vy Hem nochtans ver
laten en andere goden gediend 
hebben, en den Hcere dan 
vragen om ons voik te verlos
sen, en wy wiUen ook onze zon
den niet alleen belydcn, zoodat 
bet by een mondbelydenis blyft, 
die een gruwel Is in het oog van 
God, maar den Heere vragen om 
ons onze zonden recht te leercn 
kennen en ons gewilllg te maken 
die te Iaten, zonder rang en 
klassen van ons volk, en zon
den van allerlei aard, ais daar 
zyn zonden met betrekking tot 
ontheiliging van den Sabbath 
des Heeren, dronkenschap, on
geloof, vorm&"odsdienst, on
trouwheid aan eikander, wapen
aflegging, begeeriykheid, dief
stai, kwaadsprekers met den 
mond, enz., cnz. Doch van meer 
zonden zouden wy niet de 
namen durvcn 
onze zondcn 

nocmen, want 
zyn legionen. 

Die Ossewabrandwag van Cradock bet op 21 Augustus 
die tiende verjaardag van die Ossewabrandwag b erdenk op 
die plaas van mnr. en genie. Max Micbau. Ten spyte van 
die ongunstige weer wat die verrlgtinge in die wiele gery 
het, was die opkoms verblydend en kon die mooi bedrag 
van £35 ingesamel word. 

LOU IS TRICHARDT 
MAAK SUKSES 
VAN 0.8.-DAG 

.. 

' 

'n Geesdriftige skare van ruim 600 Afrikaners uit die 
omgewing van Louis Trichardt bet op 21 Augustus in die 
Bioskoopsaal saam gedrom om na die Kommandant-generaal, 
dr. Hans van Rensburg, te luiste r by geleentbeid van die 
tiende verjaardag van die O.B. Die verrlgtinge Is gelei 
deur genl. Japie Eloff. 

Die verkoping gedurende die 
dag was ' n groot sukses en 
genlf'. mev. A. ~lostert en haar 
flukse heJpsters was verant
woordelik vir die welslae van die 
dag sodat £1150 ingesamel kon 
word. 

Behalwe die K.G. het ook mnr. 
Hendrik van Blerk, wat onlangs 
ult die gevangenls losgelaat is, 
en genl. John Vorster as 
sprekers opgetree. 

Mnr. Van Blerk bet onder 
poot tocjuiging aan die woord 
gekom en gepraat oor die vry
heldstryd van die Afrikaner In 
die tronke en die kampe. Die 
Republikelnse strewe van die 
Afrikaner Is in die Voortrek
kers verteenwoordig wat Louis 
Trlchardt aangelG het, het mnr. 
Van Blerk ges@. Die mcnse wat 
teen die afgelope oorlog gekant 
was, moes met die blote vuls 
teen 'n ystermuur slaan. Die 
Afrikaner moes weer kant kies 
en 6 jaar lank terugslaan. Die ge. 
lcdere van diegene wat hul teen 
die oorlog verset bet, was min 
en hulle was verplig om die 
vryheidsidee van die Afrikaner 
in die kampe en tronke voort 
te sit. 

NOODHULP 
Spr. bet die Ossewabrandwar 

gedank vir die hulp aan die 
athanklikes van die gevangenes 
en gese dat dit vir diegene wat 
agter die tralles was, 'n soet 
druppel in die beker was om 
te weet dat bulle athanklikes 
nle gebrek ly nie. 

Genl. Vorster bet die stryd 
van die O.B. geskets en ver
duidellk waarom hy aan die ver
kiesing in Brakpan declgeneem 
het. Met verwysing na die stryd 
van die O.B. het by ges@ dat in 
die donker dae die K.G. na 
vore getree het en Ieiding aan 
die Ossewabrandwag gegee bet. 
Hy is die natuurlike Icier van 
die gedissiplineerde Afrikaner
dom. Ons kan vandag s@ dat 
ons aan die K.G. gio omdat ons 
hom ken en sy Afrlkanerskap 
nie in twyfel trek nie, bet genl. 
Vorster onder toejulging ver
klaar. 

Die K.G. het onder oor
weldlgende toejuiging aan die 
woord gekom en die politleke 
tocstand behandel. Lede van 
die O.B. slult met vrymoedigbeid 
aan by die Afrikanerparty en 
sluit aan omdat bulle hul gewig 
wil inwerp in die Afrikaner se 
stryd op party-polltieke gebied 
bet die K.G. gesG. 

• 0.8.-DAG-YIERII\'G • 

GOUDINI
KOMM~DO 

I sprcker opgetree tenvyl genl. S. ···--------------------------
1 A. Marais die- verrigtinge geiei 

hct. Die feesreelings is waar
geneem dcur komdt. J. T. Mul-

SATERDAG, 18 SEPT. 
VANAF 9 VM. I 

Kom geniet 'n lekker 
dag o p die plaas van 
nwr. KOOS DE JPET, I 
Houmoed, Rawsonville 
JUKSKEI, SKYFSKIET EN 

TOUTREK 
Braalvleis en Toebroodjies 

te koop!! 

Spreekster: 

DR. ERICA THERON 

om 2 nm. 
Genie. Max :\lichau. 

W E L K 0 M Genl. P. M. du Plessis, staf-
81912 hoof van Gebied B, bet as hoof-

ALMAL 

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

l 
dcr en komdt. J. J. du Preez. 

'n Groot gedeelte van die 
publiek wat van voorneme was 

I om die funksie . by te woon, is 
dcur die siegte weer tuls gehou. 
Dit was egter verblydend om so 
bnie nuwe gesigte te s ien wat 
in llie afgelope jare nooit die 
O.B. tunksies bygewoon bet nle. 
Die kommando voel dankbaar I gcstem tcenoor die buitestan
ders wat mildellk bygedra hct 
tot die fondse. 

Dank kom ook toe aan genie. 
Max Micbau en haar eggenoot 
wat verantwoordelik was vir die 
sukses van die verrigtinge.
<Korr.> 

HOLLAND KRY 
NUWE KONINGIN 

\ 
Prinses Juliana van Nederlande Is eergister in die 

Nieuwe Kerk, Amsterdam, ingebuldig as b eerser en 
Koningin van Nederland en die Nederlandse Ryk. Haar 
moeder, Wilhelmina, bet formeel afstand , ·an die troon 
gedoen, na 'n vyftlgjarige bewind. 

Suid-Afrika se huide aan hand van mev. Steyn te ont
koningin Wilhelmina is twee vang. Onder biyke van aan
dae voor haar aftrede deur mev. doening het koningin Wilhel
(pres.> M. T. Steyn o6rgebring. mina haar dank uitgespreek 
Die twee voiksmoeders hct in- en versoek dat dit aan die 
tlcm saam gesels. Dit was die Atrlkancrvolk oorgebrlng word. 
wens van die konlngin om die Mev. Steyn het ook Maandag 
geskenke en huldeblyk van die plegtigheid op versoek van 
Suid·Afrika persoonlik uit die I koningin Juliana bygewoon. 

• 




