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OUD-MINISTER VAT 
GEHEIME STUK UIT 

KANTOOR SAAM 
Be!olkuldlglngK teen die voormalige ~linist~r van .Justisie, 

mnr. Uarry Lawrence, dat by boogs geheime staato;doku
mente uit ~otaatskantore , ·erwyder bet wat betrekking het 
op dade wat tydens die oorlog sou gepleeg gewees h et, en 
dit ten s&>yte \an herbaalde , ·ersoE"ke nie teruggegee bet 
nie, is , ·erlede Donderdag deur die Minister van .Jus tlsie, 
adv. C. R. Swart gedoen. Mnr. Lawrence het die dokument 
kort daama ultgelewer. 

Een van die lede wat tydens 
die oorlog gelntcrnecr was, mnr. 
D. P. van Hecrden van Preto
ria-\Ves, het mnr. Laf'rence 'n 
,lafaard" gcnocm omdat hy in
terneringsdokumcnte laat ver
brand hct. Hy hct na sy inter
neringsdokumenle gaan sock, en 
kon dit nie vind nlc, hct hy 
gcs~. 

gelree word nie, word aan enlg
icmand in die land die reg ge
gcc om dieselfde te doen. Hicr
op bet mnr. Lawrence gcwag 
gemaak van ,.politieke wrced
heid" en verwys na die voorval 
op Klerksdorp in die begin van 
die oorlog, toe by aangerand is 
en waarin mnr. Wilkens betrok
kc was. ,.Kan ons dit dan nic 
begrawc nic?" hct by gevra. 

Advr Swart het gcse dat daar 
nog baie ander dokumentc nie 
gevlnd 'kan word nie. 

HPollandMse k Wellington En 
ers aa M t D 

Beswaar On agu Oen 
' n A1"lta111e ~n die aan!ltelling 

u n dr. Otto du Plessis as Unlt 
ge88nt In Nederland, word op 
die oombllk In d ie H oUand.e 
pers (f'VOf'r nada t dlt deur 
kommunhlt ieliJUinde blaale Je• 
loods 111. Daar word op r ewy11 
dat d r. Du l,lf'!lllill Duitsgeslnd 
was tyden11 d ie oorlog en gevolg
lik onaannH>mllk vir die B ol
landse volk &ou wees. 

Die H aagschc Dagblad berlg 
in verband dat daar goeic 
grond bestaan om aan te neem 
dat die Ncderlandse regering 
die Unlercgerlng sal versoek 
om nle die aanstclllng te doen 
nie. 

Sapa bcrlg dat 'n beampte van 
die Nederlandse Dcpartement 
van buitelandsc sake ges~ het 
dat sy regerlng nog nle van die 
aanstelllng verwlttlg Is n ie. In
tussen is die opvolgcr van d r. 
Du Plessis as hoofredakteur van 
Die Volksblad reeds benoem. 

ELLIOT 
PRESTEER 

Wellington bet vanJaa r hul 
O.B.-dag op 11 Augu!ttU!I in die 
stadsaal gehou en hul in8&J1Je
llng raak aan die £20G-mf'rk. 

Die verrigtinge is met 'n go
bed deur prof. dr. Greyvcnstein 
gcopcn wat in sy welkomswoord 
verklaar bet dat dit 'n voorreg 
is om te werk vir 'n organlsasle 
wat hom beywer vir die samc
snoering van aile Afrlkancr
kragtc en wie se einddt el 'n 
Rcpubliek is. 

Daarna het genic. dr. Erika 
Theron, Hoofvrou van \Ves
Kaapland, die basaar geopcn. 
Toe dit nog mode was om aan 
die O.B. tc behoort, was almal 
ledc van die O.B., bet sy gt·s~. 
Maar vandag is dit net die gc
hardcs en diegene wat die 
storms getrotseer bet, wat oor
gebly het. Dit is bulle wat van
dag die dracrs is van die rcpu
blikeinsc gedagte van die Afri
kancrdom. 

Daar bet gedurende die dag 
pragtige samewerking gcbccrs 
en bale lcde van die H.N.P. het 
tot die fondse bygedra en die 
funksie bygewoon onder wle cen 
van die party-voorsitters. ., 

Die Boerejeug hct meer as £16 
ingesamcl. 

. Montagu-kommando bet van
jaar die mool bedra1 van £100 
ingesameL Die funksie is op 7 

Die O.B.-kommando van Elliot Augustus gebou. Daar Is nog 
(B2b2) het met hul O.B.-dag- lyste uitstaande 80dat d ie bedrag 
funksie meer as £32 lnreaameL 1 boer sal wees. 
Dit Is bale meer u wat vQrlede \ Na afioop va n die basaar bet 
jaar lngesamel Is. Daar wu I d r. E rika Theron, H oofvrou van 
pragtlge samewerking. die Ossewabrandwag in Wes-

Goed 
Kaapland, d ie aanweslges toege
spreek en d ie tOf'koms taak van 
die O.B. bf'bandeL Daar waa 
heelwat l<'de van die H.N.P. aau
weslr. 

TAAK VAN 
A.P. 

D ie Afrikant'rparty 881 'n poli
tlt"ke tuiste blt d nan dlegene 
wat tot d ie Afr lkane rstandpunt 
ookeer Is en voel da t bulle rue 
dlrtk van d ie V.P. na die H.N.P. 
kan oontap nie, bet mnr. J . L 
V. Llebenberr, hoofsekretaris 
van d ie Afr ikanerparty, ve rlede 
Sattrda,aand op die P aarl ver
klaar , toe by en dr. J an Steyn 
(A.P ., P otebeflltroom ) 'n ver
gadf'ring onder voorsltterskap 
van mnr. Max Smuts toege
llprtek bet. 

Dr. Steyn bet verklaar dat 
wa nnter renL Smuts hom van 
d ie polltlek ~nttrek, die V.P. 
881 dh!lntf'creer. Die Afrikaner
party wle 11e deure oop~~taan vlr 
a lmal 1181 dan 'n taak M wat 
reen ander party kaa Yervul 
ole. 

(Vervolg van kolom 4) 

dlt te vernletig voordat d lt deur 
die nuwo bewind gesien kon 
word nle. 

Die fcit dat !cdc van die vo
rlgc rcgering van die mccs gc
hclmc dokumcntc met hullc 
sab.mgenecm en bale andcr laat 
vcrbrand het nadat hullc vcr
slaan is, is nie :n saak waaroor 
Jiggles hecn gcstap kan word 
nie, en is 'n !cit wat bockdclc 
sprcck teen die lnkwlslsle van 
die oorlogsbewind. 

\ 'RAGl\JOTORS VOL 

Mnr. D. J. G. van den Hcever 
hl't gc~ dat die dag nA die 
bedanklng van die kabinet daar 

WAS SMUTS.BEWIND 
IN EIE INLIGTING , 

Seke re Ieite In die jongste 
tyd m Of'fl dus tot die vortae 
r trerinr d f'urgedrinc bet wat 
hom IIY flelf vertroue ten op
!llg'te van 'n onpartydige ge
r etrtf'llke verboor laat kwyt
raak b t t. 

VE RDERE VOORBEELD 

Tydens .y vernleUgende aan
val op mnr. Lawrence bet adv. 
Swart nog 'n voorbeeld aange
haal van die gehalte inligtlng 
waarmee die vor lge regering 
hom tot vervolginr van lands
burgers laat opwek bet. Hy 
het voorgclees uit 'n dokument 
wat hom In die hand geval bet 
waarin ene E. K. du Plessis 
verslag gedocn bet van die J eug
beweging van die Ossewabrand
wag wat toe 40 takke sou gehad 
bet. Adv. Swart se seun sou 
aan hom geskryt bet dat by 
op 'n lnspeksletog wll gaan om 
al hierdic takkc to besock. Adv. 
Swart se seun was dtstyd!l nege 
Jaar oud en in Kaap~~tad op 
skool tydens die parlement
alttlng! 

Mnr. Harry Lawrence. 

die ene bcdrywlghl'id by die 
Uniegebou was. Jly bet per
Aoonlik daarbt>en gegaan, en 
oral bet by net brandende pa
piere gerulk. Daar was n·ag
moton wat met 11tapels leggers 
wecrt . .ry bet. 

Mnr. Lawrence bet ontken dat 
h7 verantwoordcllk waa vir die 
verbranding van dokumente, 
maar het erken dat hy In besit 
van 'n geheime staatsdokument 
is. Hy bet dit kort daarna aan 
die Minister sc kantoor oorhan
dlg, waarop dlt ieblyk het dat 
hy twee afskrlfte beslt bet 
waarop aangeteken staan ,\_op 
Secret". 

Daar is op gewys dat die Wet 
op Staatsgeheime voorslening 
maak vir 'n vc*nls van twee 
jaar tronkstraf in geval waar 
private pcrsone staatsdokumen
te In hut bcsit bet. 

"WREEDHEIO" 

Kol. J . Wilkens hct in die 
verband gevra wat die Minister 
gaan doen in verband met die 
aaak, want indien daar nle op-

GESKOK? Moontlike Rede 
Waarom ,E.Ieksie
Bom' Gebere Is 

Beskuldigings teen die vorige Ministe r van Justisie, mnr. H. G. 
Lawrence, dat b y hoogs gebeime l'taat !!>dokum ente uit sy k antoor verwyder en 
in hesit gebou bet nu die bedunking van die k ahinet, b et weereens die aan
dag gevestig op d ie hofsuak wut in voorhereiding was teen le iers ~·an die 
Ost"ewabrandwag. Die hetrokke dokumcnt gaan, volgens beskrywing van 
die Minister , oor sp ioenusie, sabola !4ie en sedisie tydens die oorlog 
lPNl sek ere persone. Nu verneem word, is dit bier te doen om die stukke 
wut inligtin g hevut teen le ier s ~·an die 0 l'lsewabrandwag en wat saamgE'l'lld 
was met die hedoeling om ' n Suid-Afrikuanse Neurenherg-ver boor te luut 
()laas~ind. 

In die lig van hlerdie soort 
lnllgting waarop die Smut.s
regering vi r 'n g root decl sy 
saak sou moes voorberel bet, 
skyn dit nle onwaarskynllk te 
wees nie dat die regerlng se 
rcgsadviseurs hom sou aange
raai bet om Hewer nle met die 
saak voort te gaan nle, en dat 
die regerlng na sulke advies ge
lulster bet. 

D ie naam van dr. Bans van 
Ren!tburg is inder t)'d ook ge
noem en die gedagte wall tOt' 
clat d ie verboor k ort \'Oor die 
verkjesing sou open om hoof
~nklik te dien as verkieAin&!l 
propa(anda teen die oppo!ii!liif'
kombinasle. 

Daar is indertyd bale gegis 
oor die r<'de waarom die Smuts
bcwind nle met die plan voort
gegaan bet nie. Sommlge bet 
gemeen dat die weiering van dr. 
Malan om met die O.B. saam te 
werk lets daarmee te doen ge
had bet. Andere was weer die 
menlng totgedaan dat genl. 

Mev. Steyn 
Terug 

Mev. (pres.) M. T. Steyn, wat 
as spcsialc afgesant Suid-Afrika 
verteenwoordig bet by die lnhul
diging van koningin J uliana, bet 
die naweek In Pretoria aangc
kom. 'n Ere-wag van Voorlrek
kers bet haar by die lugbawe 
In Pretoria ontmoet. 

Sy bet die lang reis beeltemal 
goed deurstaan. 

Smuts van oordeel wu da t so 
'n optrede te skor sou klink 
In d ie ore van 'n w~reld by 
wie by jui!! op duardi~ t)d!itip 
in Engeland gtpleit bet vir 
versoenin1 mf't voon nallre vy
a nde, en na homtelf verwys bet 
as voorbeeld , ·an wat groot
mOf'digheld kan doen. Die 
regering sou, · volgcns hlerdie 
V.:lrkJaring; ook Sterk &etwyfeJ 
het aan die polltleke waarde van 
vcrvolging van mcnse wat teen 
'n oorlog gewaarsku en gewerk 
hct op 'n stadium wanneer al
mal die nutteloosheld van daar
dle oorlog begin lnslen het en 
die onhellige verbond met Rus
land beslg was om - dalk nog 
tydens die verboor - op 'n 
derde w~reldoorlog ult tc loop. 

GESKRIK 

Dlt wll t gtf'r nou voorkom 
of 11 111 IH'lan~rrikllte rtde , ·ir die 
wt'erhoudlng van die \'l'rhoor 
moontlik dlt bewus wording by 
till' regerln~t wall \ "aft die onbe
t roubwtrbeld ,·an AY oorlog!llnl lg
tlnr - ..oo11 duldellk Apretk uit 
dit s«-nuwf't'agtlge ,·erbranding 
va n dokumt nte wa t oorlogslnlig
ting be\'8t. H lerdle onbetroubaar-

held Is tewens ook gedeeltf'llk 
al deur die lede van die huldlre 
regering aan die kaak restel 
met enkele aanbalinp uit doku
mente wat die vlamme vry,e
spring be t. I ndien die Smuts 
regering geglo bet dat sy inlig
ting korrek was, sou daar geen 
rede vir hom bestaan bet om 

(Vervolg In kolom 5) 

VRYSTAAT TOON 
GROOT OPLEWING 

Die sametrekklng van die Ossewabrandwag op 
Kroonstad wat 'n r euse sukse~J wa~J, bet die groot 

, bedrag van £500 opgelewer. \ 'en;keie ander kom
. man do's in die Vry~;taat bet ret-dK ook hul fonksies 

gehou en almal bet besonder goed gevaar. So het 
Wesselsbron onder Ieiding n o "mdt. Attie Prlnsloo 
£113 an die Gebiedskas gestuur. Bt-tblf'bem bet £150 
ingesamel en Seneka l £70. Ha rrl!tmith h f't bul bedrag 
opgestoot t-ot £80 f'D die C. R. de Wet-kommando van 
Vryburg onder komdte. Raai Oberboizer, bet die mooi 
bedrag no £90 gein. 

In vergelyklng met n rlede jaar is daar 'n bale 
groot , ·ooruitgang vir die O.B. ln die Vrystaat . 

• 
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O.V.S. ONTHAAL LEIERS 
OP FEESTELIKE WYSE 

NUWE IDEES VAN 
O.B. WAG NOG 

OP TOEPASSING • 
4 SEPTEMBER - die dag waarop die Ossewabrandwag van die Vry

staat die verjaardag van die Beweging1 sy Leier, sy Adjwtk-leier en Jeugleicr 
te Kroonstad gevier het, was gekenmerk deur groot feestelikheid. Aldric 
die leiers verjaar in September, en ' n groot skare het hulle die oggend op 
die voetbalterrein ontvang. 

Op Woensdag, 8 September, bet die O.B.-kommaado's 
van Ceres 'n geslaagde funksie in die s tadsaal gereel. Die 
insameling was bemoedigend en die volle bedrag sal later 
bekend gemaak word. 

Die aand bet die aanwesiges 
onder voorsitterskap van hoof
generaal P. R. Retief vergader 
en bet genl. J . de Vos van Kaap
stad wat vir die geleentheid uit
genooi was, die rede gevoer. 
Tcnspyte van die swaar buic 
r een en hacl wat uitgesak bet 
en bale van die boere in alleryl 
na hul afgeleij plase in die koue 
Bokkeveld en elders laat terug
jaag bet, was die opkoms goed. 

nasionaJe beleid in teenstelllng 
tot 'n partybcJeid moontllk 
maak. Die gedurige kom-en
gaan ' 'an partyregerings met 
bot'K'nde opva ttings werk awak
be id en nasionale onve ilighe l.d in 
die hand. Die deursnee kicser 
spandeer waarskynlik een helfte 
van sy !ewe as ondersteuner van 
'n rcgering en die ander helfte 
as die ondersteuner van 'n oppo
sic. Die voortdurende konstruk
ticwe meehelp aan die opbou 
van 'n nasionale beleid vir die 
hcle volk word deur die party
pQiitieke verdeeldheid vcrhoed. 

Ds. C. G. S. Steyn bet met 
skriflesing en gebed voorgegaan, 
waarna ons gewilde Gebicdsvrou' 
genie. mev. C. Meyer, die ere
gaste verwelkom bet In 'n toe
spraak wat kort-kort onder
breek is met toejulging. Die 
Adjunk-K.G., genl J. A. Smith 
bet intieme herinnerlngs uit d ie 
verlede meegedeel en die K.G. 
groot !of toegeswaal. 

Hierna het 'n aanskoulike 
motoroptog van 'n my! lank ge-

volg na die stadsaal waar 400 
gaste clke beskikbare plek aan 
die ryk belaaide tafels ingcncem 
bet. Nadat dr. J. M. de Wet 
die tafclgcbcd ~oen bet, bet 
komdt. Ferrelta, wat as sere
moniemeester opgetree bet, die 
gasto onder wie die burge
meester en burgemeestersvrou
welkom geheet. 

Oom Gordon Tomlinson wat 
die helldronk op die Ossewa
brandwag ingestel bet, bet 'n 
kort oorsig van die geskicdenis 
van die Volksbeweging in die af
gelopc ticn jaar gegee, prettige 

insidentjles gcskilder dog ook 
ernstia gcpraat oor die k r isis
tye wat ons cen na die ander 
die hoof moes bled. 

HEILDRO:SKE 

Prof. F. J. Labuschagne bet 
die heildronk ingestel op die 
J euglelcr, prof. Dirk van Rooy, 
en bet met hoe lof gepraat van 
die sterk krag wat die O.B. in 
die persoon van genl. Van Rooy 
bet. Adv. John Vorster bet on
der dawcrende toejuiging aan 
die woord gekom toe hy die heil
dronk op die Adjunk K.G., genl. 
J. A. Smith ingestel bet. Prof. 
H. M. van der Westhuyscn bet 

••••••••••••••••••••••• 
Genie. mev. C. 1\feyer en 
hfkomdt. Vale Ferreira. - ondef 
wie se bekwame organisasie die 
O.V.S. in die Vrystaat grootliks 

opgelewe bet. 

•••••••••••••••••••••• die heildronk op die K.G., dr. 
Hans van Rensburg, lngestel. 
Sy tocspraak is telkens gcesdr if
tig toegejuig. Hy bet die hoop 
uitgespreek dat die K.G. eerlank 
op die hoogste sport In die poli
ticke lewe van ons volk sal wees. 
,Niks sal en kan hom keer in 
sy gang daarheen nle" bet by 
besluit. Genie. Meyer bet nou 
met groot waafderlng gept"aat 
van die vroue van genera.alskap 
C7 wat onder Jeiding van hoof
kommandante mev. H a rry F er
reira, so hard gewerk bet om 
van die dag so 'n reuse sukses 
te maak. As blyk van waar
dcring bet sy aan Kmdte. F e r
reira 'n geskenk oorhandig. Aan 
genie. Meyef en mev. prof. van 
Rooy is elk 'n ruiker oorhandig. 

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

HIERDIE OE VRA KOS 
• Elke twee minute vandag bet iemand in Dultsland 

van bonger gesterf. 
• Dit bet gister, eergister en verlede maand ook 

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

• U bydrae aan GELD, voedselware, klere, skoene 
en wol kan duisenede lewens red! 
Stuur u bydraes aan u hoofkantoor: . 

D.A.H.A. - BLQ.EDSTRAAT 164, Pretoria 
D.A.H.A.- HOOPSTRAAT 105B, Kaapstad 
D.A.H.A. - HIPPO-GEBOU, Producerstraat, 

Port Elizabeth 
0 . V .S.-Noodlenigingskomitee, Aliwalstraat 20, 

Bloemfontein 
Johaunesburgse Noodlenigingskomitee, Juta-

• straat 90, Johannesburg 

MOOI BEDRAE 
Met nog kollektelyste uit

staandc word gerekcn dat die 
totale inkomste van hicrdie dag 
mccr as £500 opgelewer b et. 
Ook aan die K .G. kon namens 
die Gebied 'n handige kontant-

skenking oorhandig word as 'n 
verjaardaggcskcnk. 'n Vul wat 
deur genl. H. J. du T oit van 
F ouriesburg geskenk is, bet die 
mooi bedrag van £30 opgclewer 
en 'n goue halssnoer met O.B.
wapen £31. Mev. Johan Slab
bert met haar ywerige helpsters 
bet die mooi bcdrag van £28 
ge-in met verkoop van koffie 
en tee. Studente van die 
U.K.O.V.S. het £20 ingesamel 
met die verkoop van vlagglcs 
aan d ie motors en £20 vir O.B.
wapentjies. 
Genl. Steyn Jordaan en al sy 

offisiere verdien groot lot vir al 
b ulle opofferinge om van die dag 
so 'n groot sukses te maak. 
Wat vera! vermelding vcrdien 
Is die pragtigc wyse waarop 

Genl. de Vos bet o.a. daarop 
gewys dat die Ossewabrandwag 
in die pas afgelope eerste tien 
jaar van sy bcstaan onder Iei
ding van dr. Van Rensburg 
nuwe gcdaglcs in die volkslewc 
ingcdra bet. Dis !deale en gc
dagtes van soveel waarde dat 
hulle in die toekoms nie ver
onagsaam kan word nie: volks
eenheid, die partylose regerings
vorm, Afrikaanse sosialisme, be
roepsvcrtcenwoordiging. Hicrdie 
idees sal prakties toegepas en 
uitgcvoer moet word. Daarmcc 
Is nog nie eens begin nle. 

NASIONALE BE LE ID 

I.P.V. PARTYBELE ID 

Veral bet die spreker betoog 
dat ' n staatsvorm gevlnd moet 
word wat die uitlewing van 'n 

•••••••••••••••••••••• 
Die Week 

In Oenskou .............. 
Die volgende sitting van die 

parJement sal op Zl J anuarie 
1949 begin, voJgens 'n besluit van 
die regering. Die datum is nou 
reeds aangekondig sodut ampte
nare hul los ies vooruit kan reel. 
Dit is moontllk dat die aanstaan
de sitting onderbreek sal word 
deur die Provinsiale verkiesings 
wat op 9 Maart plaasvind. 

die stadsaal met blomme ver- Die Uitsaaikorporasle sal deur 
sier was. Dit was waarllk 'n die regering versoek word om 
Ius vir die oog om tc aanskou, handelsuitsaaidienste in te stel. 
en hiervoor was veral verant- Benewens die A. en B.-program
woordelik mev. dr. J. M. ; me sal dap.r ook 'n C.-sender in-
Donges. gestel word vir programme wat 

TOESPRAKE deur of namcns adver teerders 
In die middag bet prof. Van uitgesaa.i word. Die programme 

Rooy van die A.K.G. besiclende sal moet voldocn aan die Kor
toesprakc voor 'n gcesdriftige porasie se vcreistes, volgens 'n 
gehoor gelewer. Dit was vir amptelike aankondiging. 
ons 'n bale groot bcmoediging 

Dr. Malan bet in die Volks
raad aangckondig dat by nie die 
Rykskonfcrensie in Oktober kan 
bywoon nic. Indien daar 98.kc 

PARTYREGERINGS IS SWAK 
REGERINGS 

Selfs die sterkste regering on
der die huidige stelscl, bet die 
spreker beklemtoon, staan swak. 
Die gewaande krag van d ie 
Smuts-regering kon hom nie red 
nie; deste onveiliger is die posi
sie van die huidige reger ing. 
Sells in die grondwet van die 
Verenigde State van Amerika 
word dieselfde oorheersende rol 
n ic aan politiekc partye toege
ken soos dit In Suid-Afrika die 
geval is n ie. Dis noodsaaklik 
om in rigting van 'n volksrege
ring te bewccg; dit wil die O.B. 
doen. 

TOEKOMSTAAK VIR O.B. 

Die sprekcr bet aangetoon dat 
d ie oorlog wat die O.B. se be
staan betrcf, 'n toevalligheid 
was. Die oorlog is tans verby, 
dog die woelinge in die groot 
stede van die Unie, d ie k risis
toestand waarin die wereld vcr
keer sal, wat Suid-Afrika be
tref, die bcstaan van 'n organi
sasie soos die O.B. 'n lewens
vereistc maak. Die beskermJug 
van die bevolking veral in die 
groot stede, die handbawing van 
die republikelnse ideaal en die 
nastrewe va n sy staatkundige 
opva ttings bJy die O.B. se groot 
toekoml!taak. 

Kommuniste 
Vervolg 

Priesters 
'n Onbekende aantal nonnc en 

priesters is deur die polisie in 
Tsjeggo-Slowakye in hegtenis 
gcneem, volgens 'n berig uit 
praag. Die aanklag teen bulle 
was dat bulle teen die belange 
van die staat sou opgetree bet. 

om die A.K.G. na 'n lang tyd 
van siekte en rus weer te boor. 
Die oortuigendc wysc waarop by 
die. noodsaaklikhcid van die 
voortbestaan van die O.B. ge
skilder hct sal elkeen 'n spoor
slag wees. 

Hfgenl. Japie van der Merwe 
wat in die middag voorgesit 
het bet d ie aanwflsiges gevra om 
'n oomblik op tP. staan uit mede-

van besondere belang besprcek Die bocre van die Westelike 
word, sal mnr. Eric Louw, wat Provinsie sal vanjaar 'n agter
die vergadering van die V.V.O. skot van meer as £600,000 vir hul 
bywoon, In Londen aandoen om sagtevrugte ontvang, na in 

lye met die familic van wylc 
genl. A. F. Schmidt van Bloem
fontein. 

In die aand het die K.G. en 
adv. J ohn Vorster voor 'n vol 
stadsaal ':lpgetrce onder voor
sitterskap van genl. Steyn Jor
daan. Die K.G. is staande lang
durig toegejuig toe by aan die 
woord gckom bet. Adv. Vorster 
wat noua1 'n liefling by a11e 
Brandwagte geword het het soos 
gewoonlik groot geesdrif verwek. 
In 'n kragtige toespraak bet by 
die O.B. se toekomstaak behan
del en met vers en kapittel aan
getoon dat die ou VrystaatRe 
Republlek Partyloos w as en da t 
sy P resident met gesag beklee 
was. Vir hierdie ideaal stry die 
Otlsewabrandwag en sal by aan
bou atry totdat by oorwin. -
(Korr). 

die bycenkoms by te woon. 1 Kaapstad bekend gcmaak is. 

DIE KIESKEURIGE )IAN 
GAAN VIR SY KLERE NA 

ADDERLEYSTRAAT 134 

omdat hy t()eet 
dat hy u:aarde vir 

sy geld kry. 

• 
SO PAS 'N UIT· 
STEKENDE SNYER 
VAN DIE V ASTE· 
LAND IN DIENS 

GENEEM. 

KAAPSTAD 
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SPRE.KE.RS STE.L 0.8. SE. Ortodokse jode 
SAAK GLASHE.L'DE.R Stryk - ~lag Voor 

Gedurende die oorlog het die O.B. die koers duidelik aangedui. By 
monde van die K.G. het hy presies voorspel wat sou geheur as die enigste 
wal teen Kommunisme vernietig word. Die 0.8. was toe reg en bewys daar
van is dat daar nou uit Engeland self pogings aangewend word om weereens 
in Duitsland ' n wal op te werp teen die Kommunism e, he t die Adjunk K.G., 
genl. J. A. Smith, tydens die 0.8.-fees op Kroonstad verklau. 

Dlt is nou tyd dat die onrcg 
wat daar tydcns die oorlogsjare 
gepleeg is, hcrstel word. Hon
derde mensc is onskuldig in 
tronke en kampe gegooi en 
daardie mense moct vcrgocd 
word vir die onrcg wat hulle 
aangedoen is. 

Genl. John Vors ter . 

Die tyd bet ook aangebreek 
dat daar 'n einde gemaak word 
aan die ' 'er trapplng , ·an mense 
wa t tyde n!l die oorlog gewaar
sku bet teen d ie vernietig ing 
va n Duit&land. Eric Holm bv. 
het dit sy Christelike pllg be
skou om te waarsku teen die 
vernietiging van Duitsland wat 
sal lei tot wereldoorheersing 
deur die Kommunisme. As hy 
gesondig hct, dan het ek ook 
gesondig - ek het bale sterker 
dinge teen die Britse Ryk en 
J an Smuts gese. Daarom kan 

Vir persoonlike frisheid 

en betowerende welriekendheid 

u die antwoord 

KWV 
·reukwater 

EN 

·Iaven tel 
PRODUKTE VAN SUID-AFRIKA 

fn/111a Suld-A{rikoo,.. Olatrlbuftrden • 
H. J. NIEHAUS (EDMS.) BEPE P.K 

Poabua 2108, Kupstod. 
Po1bua •l, Johannesburc. 

----------------~ 

ck vandag die regering vra: Dit is vcrstaanbaar dat mense 
Jaat vir Eric Holm uit d ie tronk in die buiteland die O.B. nie ver
of sit vir J. A. Smith saam met staan nic, maar dit is onver
hom daar, het genl. Smith vcr- klaarbaar dat daar nog Afrika
klaar. ners is wat se dat hulle nie 

GE !'o.'L. VORSTER 

, Ek k on vanaand in die 
volksraad in Kaapstad gewees 
het, as ek bere id was om seke re 
beginsels prys te gee, maar ek 
sien nie kans om die kamernad
skap van die Ossewa brandwag 
vir 150 setels te verruil nie" bet 
genL John Vorster van Brak
pan verklaar. 

Die Ossewabrandwag is in 
1938 gebore met die boodskap: 
,Jou broer, jou mede-Atrikaner 

is nie noodwendig 'n verraaier 
omdat by aan 'n a nder organi
sasie, 'n ander party behoort nie. 
Dit is die liefde vir die bloed en 
e n bodem wa t die deurslag gee.'' 
Hierdie gees het die O.B. nog 
altyd probeer vertolk. 

ALI\1AL AFRIKAANS 

Voorheen is daar rusie ge
maak omdat bedoelings in twy
fel getrek is. Daar is gese die 
O.B. skakel met die vyand van 
die Afrikaner. Kan die Afri
kaner nie besef dat die tyd 
aangcbreek het om te se: 

, Die Afrikanerparty is 'n 
Afrikaanse party met 'n Afri
kaanse Ieier, mnr. Havenga; 
eweneens is die H .N.P. 'n Afri
kaanse party met 'n Afrikaanse 
Ieier, dr. Malan; dog ook ewen
eens is die O.B. 'n Afrikaner
organisasie met 'n Afrikaanse 
Ieier, dr. Van Rensburg," het 
adv. Vorster gevra. ,Op die 
wyse kan ons saamwerk en die 
toekoms van ons volk verseker. 
Daar is mense wat van ons ver
skil, maar hulle moet glo dat 
ons dit we! meen met die volk, 
dat hierdie beweging ons na aan 
die hart le en dat ons dit nooit 
sal laat staan nie omdat ons tuis 
voel daarin,'' het spr. besluit. 

PROF. VAN ROOY 

Die Jeugleier van die Ossewa
brandwag, genl. prof. D. J. van 
Rooy, het verklaar dat daar nog 
bale mense in die land is wat 
se dat die O.B. vir hulle onver
klaarbaar is, maar is dit nie om
dat hierdie mense nog vergif is 
deur 'n lewensuitkyk wa t saam 
met die Britse vlag bierbeen 
oorgewaai bet nie? bet spr. ge-
vra. 

weet wat die O.B. wil nie. ,,Kon 
bulle nie in d ie sewe oorlogsja re 
u it die dade van die beweging 
gesien bet waa rvoor die O.B. 
staan nie? 

DE l\IOKRATE EN 
DEMOKRATE 

Die mense wat die O.B. be· 
skuldig dat hy die Duitse Nasio
naal-sosialismc heelhuids oorge
neem hct, bcroem hulle daarop 
dat hullc demok'rate is. Dit is 
wonderlik wic vandag alma! 
demokratc is. Sclfs die Russe 
is vandag dcmokrate en in die 
naam van die demokrasie is 
Suid-Afril<a ook afgencem. Dit 
is duidclik dat daar · dcmokrate 

Gent. P rof. D. J . va n Rooy. 

en demokratc is net soos daar 
nasionaal-sosiallstc en nas!o
naal-sosiallstc was. 

Wanncer die Duitscr gepraat 
hct van l!cfde vir die bodem en 
volk, dan hct dit ook by ons in
slag gehad. Maar die O.B. bet 
teruggegaan na die volksverlede, 
en as ons praat va n die gesag
staat dan dink ons aan die s ta te 
van Pa ul Kruger en l\larthinus 
Steyn - manne wat regeer bet 
in d ie nouste voeling met hul 
volk. Dan dink ons aan 'n staat 
waar dinge gedoen word in be
la ng van die volk en nie in die 
belang va n 'n party nie, bet 
genl. Va n Rooy ve r'klaar. 

Cadman-Volgelinge 
Wil Inkom by A.P. 

Die Cape Times berig dat 'n tak van die Sentrale Groep 
planne beraam om by die Afrikanerparty aan te tduit. Mnr. 
L. B. Klopper van Oos-Londen, wat met die verkiesing 'n 
kandidaat van die Sentrale Groep was, sou in Kaapstad 
gewees bet om samesprekings met verteenwoordigers van 
die Afrikanerparty te \'oer. 

Die Ieier van die Sentrale 
Groep, sen. Miles Cadman, so
wei as ver teenwoordigers van 
die A.P. het geweier om enige 
kommentaar oor die saak te 
!ewer. 

I n 'n onderhoud met die poli
tieke korrespondent van die 
Cape Times het mnr. Klopper 
verklaar dat hy 'n aansienlike 

gevolg in Oos-Londen het en dat 
bale van die mense oud-soldate 
is. Toe by daarop geW)·s is dat 
lede van d ie Ossewabrandwag 
ook lede van die A.P . is, en dat 
bulle snaakse k ombersmaats 
sal uitmaak, het mnr. Klopper 
gese: ,,Die Su id-Afrikaanse poli
tick bet nog a ltyd eienaardige 
kombersmaa ts opgelewer." 

Linkse Godloses 
Ongelowige en gelowige Jode bet , soos nou aan die lig 

kom, 'n kwaai botsing by die opstelling van die vrybeids
verklaring van bul Palestynse s taat Israel in ~lei hierdie 
jaar gehad oor die vraag of die naam van God daarin 
opgeneem moet word of nie. Dit was meer as 'n strydpunt 
oor 'a woord - daarin was ook opgesluit die vraag watter 
groep die seggenskap in die nuwe Joodse staa.t sal he. Die 
uitslag was, wat die formulering betref, 'n kompromis, wat 
natuu\lik 'n aanduiding is ~at die ongelowige rigting uitein
delik deurslaggewend sal wees. 

Toe die proklamasie geformu
Ieer is, het rabbi Fishman na
rnens die Ortodokse Jode gevra 
dat die woord ,Elohenu" (die 
Here) gebruik moet word. Hier
teen het die Sosialistiese ver
teenwoordigers heftig beswaar 
gemaak en hulle uitgespreek 

Vuurslag Een 
Jaar Oud 

Vuurslag, die maandblad van 
die Boerejeug, was vcrlede 
maand een jaar oud en hct 
reeds sy tweede jaargang inge
gaan. Die eerste uitgawe van 
die blad in Augustus 1947 is toe 
nog get ik en afgerol. Tans bc
s!aan die blad agt bladsye en 
verskyn in gedrukte vorm. 
Hierin word daar van tyd tot 
tyd voorligting aan die Bocre
jeug en offisiere verskaf sodat 
die blad eintlik onmisbaar is in 
elke huis waar daar !cdc van die 
Boerejeug is. Vuurslag kan van
af P osbus 1059, Pretoria bcstel 
word en die intek engeld is 3/6 
per jaar. 

teen cnigc uitdrukking van 
godsdicnstige bclydenis. Die 
cerste minister, Ben-Gurion het 
hierop voorgestel dat die naam 
.,Rots van Israel" gebruik moet 
word. ,Elkeen va n ons glo op 
sy cie manier in die ,Rots van 
Is rael' soos by dit verstaan. Ek 
weet wat d ie Rots va n Israel 
is waarop ek staat maak. Ek 
is oortuig dat rabbi Fishman 
goed weet waarin by glo, te~ 

wyl ek weet op watter manier 
my Sot.iali!ot iese vriende hierdie 
term vertolk.'' 

Ten spytc van verdere be
swaar van die kant van linksge
sinde Jode is die eerste minister 
sc vac term uiteindelik aan
vaar. Elkcen verstaan daar
ondcr wat hy wil. 

By die vcrtaling van die pro
klamasic in Engels het die hoof
vcrtalcr na heclwat beraadsla
ging die term ,Rots van Israel" 
laat vaar ten gunste van die 
bcnaming wat Fisherman oor
spronkl!k voorgestel het ,om
dat nie-Jode dit anders nie sal 
verstaan nie". Die teks in He
breeus, met sy kompromis, is 
egtcr die amptelike. 

Hulle werk sackens 

IMt u keel ••• sack.ens met u beursie ! 

Probeer vandac 'n pakkle KOMMANDOJ 

111 Pakklft ••n 10. lO, SO. Mtt or aondtr Kurk. 
.................. u. .. .-.......... ~~~n~ 



BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 15 SEPTEMBER 1948 

DIE O.B., WOENSDAG, 15 SEPTEMBER 1948 Brief aan My Partyvriend · 

HERSIENING ·VAN WANNEER 'N STELSEL NIE 
ONS GRONDWET < MEER DEUG 

Met beelwat bitte en gevoelsdrywery bet die Opposisie
party in die parlement die uitlating van dr. Malan dat die 
Unie-grondwet verander kan word met 'n gewone meerder
beid, beveg. Dit is nie soseer 'n kwessie van reg nie, maar 
van sedelikbeid, is betoog. Van verskeie kant is dan ook 
toegegee dat dr. Malan wanneer by se dat die parlement 
oppermagtig is, die reg aan sy kant het, aangesien ons 'n 
Unie bet en nie 'n federasie wat op onderlinge kontrak 
berus nie. Slegs in laasgenoemde geval kan die optrede 
van die wetgewende liggaam deur 'n hof getoets word. 

Ons wil nie veel se oor die juridiese of morele aspekte 
van die saak nie. Ons bet voile simpatie met die Eerste 
Minister se standpunt dat 'n nageslag nie deur sy voor
geslag gebind kan word nie. O.B.-sprekers, soos o.a. prof. 
L. J. du Plessis, het dan lank gelede al op die noodsaak
likheid van 'n buigbare grondwet gewys. 'n Volk is 'n 
organiese gemeenskap wat groei en ontwikkel en dit is net 
so belaglik om die toekomstige staatsvorme puntsgewys te 
bevries by wyse van tweederde-meerderheidsbepalings as wat 
dit is om 'n groeiende kind te dwing om dieselfde nommer 
skoene lewenslank te dra. Per slot van sake is die grond
wet maar net 'n kanalisering van staatsfunksies, en nie 'n 
kontrak tussen volk en owerbeid waarin die een teen die 
ander beskerm word nie - altans so behoort dit te wees. 
Die owerheid in 'n ware volksregering is nie 'n hoed wat in 
hierdie of daardie winkel gekoop en opgesit word nie. Dit 
is deel van die volk soos die kop deel is van die liggaam. 
Dif is die volk in 'n besondere funksie. 

VREEMD AAN VOLK 

Waar jy nie 'n ware volksregering het nie, soos in die 
dae toe konings of keisers hul gesag met gehuurde troepe 
op onderworpe volke afgedwing bet, was dit nodig dat die 
volk se regte vasgele word in - dikwels eensydige -
kontrakte of vredesverdrae, waarvan daar ook 'n aantal voor
beelde in Suid-Afrika bestaan. Maar ook onder die Britse 
parlementere stelsel is die moontlikheid daar dat 'n volk 
betas kan word met 'n regering wat totaal vreemd van die 
volk staan, soos ons dit in die afgelope nege jaar in ons 
land beleef het. En as 'n mens daaraan dink hoe aile partye 
maar gedurig mekaar beskuldig van partybelang bo volks
belang te plaas, dan is dit hoogs te betwyfel of mens onder 
hierdie stelsel ooit 'n ware volksregering kan kry, om die een
voudige rede dat 'n party terwille van sy bewindsbehoud 
dikwels deur die opposisie gedwing word om sy volksoor
tuiging op die agtergrond te skuif - die tirannie van die 
partysweep, het dr. Malan dit eenmaal genoem. In so 'n 
stelsel sal die volk tot 'n' mate beskerm moet word deur 'n 
moeilik buigbare grondwet omdat die volk en die party
bewind eintlik los van mekaar staan of kan staan. 

En dit is hier waar ons meen dat 'n waarskuwing nie 
onvanpas sal wees nie. Veral in Suid-Afrika met sy 
gemengde volke, waar die twee partye, wat deur die par
lementere konstitusie vereis word, hul teenstelling in twee 
lojaliteite soek, kan dit gevaarlike gevolge inhou wanneer 
ingegrawe regte met blote partymeerderhede opgehef kan 

' ~ord. Met 'n nasionale regering aan bewind, soos ons tans 
bet, hoef daar natuurlik geen vrees te bestaan dat die volk 
geweld aangedoen sal word nie. Inteendeel is dit juis die 
bedoeling van dr. Malan om die volk se regte in groter mate 
te beveilig, maar die stelsel is nou eenmaal 'n draaiende 
wiel, en solank dit gehandhaaf word, sal die dag lcom wan
neer die huidige opposisie weer bo sal wees en dr. Malan 
se party onder. En as die voorbeeld eers gestel is dat 
gewaarborgde regte met gewone meerderhede weggeneem 
kan word, kan mens jou enigsins voorstel waar dit gaan 
eindig. Elke party sal dan die grondwet so wysig .. deur uit
breiding of wegneming van stemreg dat die posisie van een 
van die twee partye uiteindelik onaantasbaa.r sal wees, en 
bier sal veral die spreekwoord geld: wie laaste lag, lag die 
lekkerste. 

MAAK ALLES NUUT 

Soos reeds gese, het ons voile instemming met dr. Malan 
se vertolking, maar indien daar oorgegaan word tot toe
passing van daa.rdie vertolking, sal dit nodig wees dat die 
hele konstitusionele posisie van die Unie deeglik in hersiening 
geneem word. Die staatsgesag sal uitgeruk moet word uit 
die wentelgang van die partypolitiek en geplaas word op 'n 
voetstuk waar dit in werklikheid volksgesag sal wees. 

As uitgangspunt vir so 'n verandering kan dien die 
geda.gte dat die volk sowel in sy arbeidende hoedanigheid 
as in sy nasionale hoedanigheid verteenwoordig moet wees 
in die staatsbestuur. Benewens 'n nasionale verteenwoordi
ging in die vorm van 'n volksraad moet daar dan ook wees 
'n beroepsverteenwoordiging, wat die plek kan inneem van 
die huidige senaat wat niks anders is nie as 'n duplikaat 
van die volksraad en dus ge_en nuwe lig op wetgewende 
maatrei=Hs werp nie. Deur boonop aan die beroepe 'n groot 
mate van selfbestuur toe te ken, en die regering onafhank-

Geagte Vriend, 

Soos ek Jaaste keer ge
skryf het, wil ek hierdie 
keer verder ingaan op die vraag 
of die Ossewabrandwag nog 
moet voortgaan na die ver
kiesingsoorwinning. Ek het toe 
d..ie beeld gebruik van die huise 
en die partystelsel vergelyk met 
'n bouvalligc huis, en bcklem
toon dat ons alma! na 'n nuwe 
woning moet verhuis, sonder dat 
lede van die partye agtergelaat 
moet word. Ek wil nou eers 
aantoon tot watter mate van 
verval die partystelsel gekom 
het, en dan sal dit vanself dui
delik word dat 26 Mei nog geen 
oplossing vir ons vraagstukke 
bied nie, hoewel dit 'n groot ver
Jigting gebring het. Vooraf wil 
ek net op een puntjie wys, en 
dit is dat ons volk in 1924 met 
die nasionale oorwinning ook 
gejuig het dat" dit verby is met 
die Empire-magte in ons land. 
Daar is toe spottendcr wys gese 
dat as mens oor tien jaar nog 
'n ,.Sap" wil sien, jy nou een in 
'n glaskis moet sit vir bewaring. 
Tien jaar later was die imperiale 
magte al weer so sterk dat 'n 
uit en uit Sap-oorwinning afge
weer kon word alleen deur 
koalisie en uiteindelike same
smelting, en in 1989 bet die 
imperiale magte die teuels van 
die land weer heeltemal aileen 
in hande gehad. Dit het toe 
vir baie van ons gelyk of dit 
gedaan was met nasionalisme. 
Vera! in 1943 het baie van ons 
seker aan 'n glaskis vir nasio
nalismc gedink, en tog, in 1948 
regecr ons weer! 

GEEN BLYWENDE BEWIND 

Maar as ons in 192t nie 'n 
blywende oorwinning bebaal bet 
nie, en genl. Smuts bet in 1948 
nie 'n blywende oorwinning 
behaal nie, dan moet dit duide
lik wees dat binne die buidige 
stelsel daar geen blywende be
wind van 'n ~esondere party 
moontlik is nie. Dit is 'n wiel 
wat draai, al deur maar draai e9 
draai, sodat wat vandag bo is, 
more weer onder is. En dit is 
die partystelsel inderdaad. Ook 
in Engeland is dit die geval. In 
die jare 1865 tot 1905 was daar 
tien regeringsveranderings . in 
Brittanje. Die wiel bet gemid
deld elke vier jaar sy sirkel vol
tooi. Ons hoef nie eens te praat 
van die paarmaandelikse rond
omtalies in Frankryk nie of van 
die voor-Salazar-tydperk in Por
tugal waar daar in sestien jaar 
48 regeringsveranderings was -
'n gemiddeld van byna drie per 
jaar! 

• 0.8.-DAG-VIERING • 

GOUDINI
KOMMANDO 

SATERDAG, 18 SEPT. 
VANAF 9 ~f. 

Kom geniet 'n lekker 
dag op die plaas van 
mnr. KOOS DE WET, 
Houmoed, Rawsonville 
JUKSKEI, SKYFSKIET EN 

TOUTREK 

Braaivleis en Toebroodjies 
te koop!! 

Spreekster: 
DR·. ERICA THERON 

llk te maa.k van die volksraad, sal die partypolitiek van om 2 om. 
sy teelaa.rde ontneem word en 'n na.tuurlike hongerdood 
sterf, sonder dat die een of ander diktator eers op die toneel A L M A L W E L K 0 M 

8/ 9/ 2 moet verskyn soos in Europese Iande gebeur het. ! ___________ _ 

SONDER O:E 

Om in die aangesig van bier
die feite te hoop dat ons huidige 
nasionale bewind nooit weer on
der sal kom nie, is die hoop 
van 'n man sonder oe dat hy 
weer sal sien - dit is in stryd 
met die wese van die saak. 

Om te verhoed dat ons land 
weer in die hande van jingo
clemente val, is dit dus nood
saaklik dat ons betyds 'n beter 
stelsel van volkseenheid kry 
wat sal waarbor~ dat die lands
regering - wie dit ookal mag 
wees - 'n blywende nasionale 
karaktcr sal dra. 

DIE TOETS 

En nou kom ek by die vraag 
in hoever die huidige stelsel 'n 
bouval is - in hoever is dit 'n 
instrument wat nie meer aan sy 
doe! beantwoord nie. Die toets 
hiervoor is baie eenvoudig. Vra 
maar net of dit in staat is om 
groot vraagstukke van aktuele 
betekenis op te los. As dit kan, 
dan is die stelsel goed, as dit 
nie kan nie, deug by nie. As 
'n huis nie meer skuiling bied 
nie, maar die elemente van die 
natuur toelaat om jou meubels 
te bederf, dan deug hy nie mcer 
nie. Dan word dit tyd dat jy 
'n ander huis bou. Ek sal nie 
pro beer om self . uitspraak te 
gee oor die vraag of die party
stelsel nie groot vraagstukke 
kan oplos nie. Ek stel. vooraan
staande politici aan die woord 
wat clke dag met die dinge te 
doen hct, mense wie se oordeel 
ons, wat hierdie sake betref, nie 
die minste twyfel aan kan trek 
nic. 

BUITE PARTYPOLITIEK 

Aan opposisiekant het dr. T. 
W. B. Osborn 'n paar weke ge
lede gepleit dat die naturelle
vraagstuk uit die partypolitiek 
gehaal moet word en op 'n breer 
grondslag van samewerking 
aangepak moet word. Slegs 
sekE;re aangeleenthede moet op 
die parlementere ordelys bly, 
het hierdie parlementslid betoog, 
maar groot vraagstukke moet op 
'n ander manier aangepak word. 

Bietjic meer as 'n jaar gelede 
het dr. Malan sowel as Jeiers 
van die Vercnigde Party geplcit 
dat die kleurvraagstuk buite 
die partypolitiek gehou moet 
word. Dr. Malan se woorde, 
soos opgeteken in Hansard, bet 
as volg gelui toe hy gepleit het 
dat die Indier-kwessie deur die 
partye gesamentlik aangepak 
moes word: 

,TIRANNIE" 

,,As jy dit sou doen dan lig 
jy die bele saak uit die party
politieke arena. Dan maak jy 

daarvan 'n nasionale saak. 
Dan skakel jy uit by die be
spreking daarvan, by. die oor
weging daarvan, a!Je party
gevoel ep. jy skakel uit die 
bebaal van aile partyvoordeel; 
met.ander woorde jy maak die 
verskillende partye wat bier is 
daardeur los van die tirannie 
van die partysweep. Jy stel 
bulle in vryheid om die saak 
te beskou en te handel oor
eenkomstig bulle eie oortui
ging_en die oortuiging van hul 
kiesers.'' 

DUUR MEUBELS 

Nou wil ek aan jou vra: As 
jy en elke lid van jou familie 
saamstem dat dit nodig geword 
het dat jy jou duur meubels uit 
jou buis verwyder omdat bulle 
binne daardie huis aan verwaar
losing blootgestel is, is dit dan 
nog 'n buis wat die moeite werd 
is om in te woon? Moet jy dan 
nie maar al jou meubels, klein 
en groot, uit daardie buis ver
wyder na 'n woning waar die 
reen nie meer deur die dak val 
nie? 

Wanneer 'n huis in so 'n 
toestand van verval is dat 
alma! saamstem dat jou 
duur meubels daaruit ge
haal moet word, dan het 
dit tyd geword dat jy oortrek na 
'n ander huis. Wanneer almal 
saamstem dat jou groot vraag
stukke nie meer binne die party
stelsel opgelos kan word nie, 
dan bet dit tyd geword dat jy 
'n ander stelsel invoer wat sowel 
die groot as die klein vraag
stukke kan oplos. 

En dit is wat die Ossewa
brandwag aan die volk wil ver
duidelik - dat ons 'n ander stel
sel nodig het wat waarlik 'n 
volksregering sal wees en daar
om in staat om met gesament
like kragte die groot vraag
stukke aan te pak. 

Uitgowe Aan 
lmmigronte 
Die immigrasie-skema wat die 

Smuts-regering begin bet, bet 
tot drie weke gelede Suid-Afrika 
£235,000 gekos, na in die Volks
raad bekend gemaak is. Die 
reiskoste van die immigrante is 
nie betaal nie maar aan vyf 
immigrante is voorskotte ter 
waarde van £21 gegee. 

Tot op 81 1\laart bet daar 
86,000 volwasse immigrante en 
11,000 minderjarige immigrante 
die land ingekom. 

Marshallhulp Kry 
Militere Kleur 

Tot watter mate die wereld
toestand gespanne geraak bet 
in die afgelope maande, blyk uit 
die verandering van die Ame
rikaanse beleid ten opsigte van 
die Marsball-bulpplan aan 
Europa. 'n Jaar gelede was een 
van die boofvoorwaardes van 
die hulp dat die geld nie aange
wend mag word vir die vervaar
diging of aankoop van wapen-' 
tuig nie. Tans word Frankryk 
uitdruklik vanuit Washington 
aangemoedig om minstens een
derde van sy lening te gebruik 
vir die aankoop van wapens in 
Brittanje. 

Die advies lui dat Frankryk 
ligte wapens self moet vervaar
dig en die res van Brittanje 
moet invoer waarvoor nie in 
franke betaal moet word nie, 
maar in dollar. Die doe! bier
van is nie net om Brittanje ook 
te laat baat aan dollars nie, 
maar om die verdediging van 
Europa militer te versterk. Die 
Britse fabrieke word deur die 
Amerikaners as minder vatbaar 
vir grootskaalse stakings beskou 
as di~ van die Franse waar die 
Kommuniste 'n baie sterk vat 
op die werkers het. 
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Blankheid Aileen 
Is Geen Grond 

Mnr. Dion Kempff, Amster
dam, skryf: Dikwels lees of 
boor ons die standpunt: gelyk
stelling of uitwissing van die 
kleurskeidslyn sal lei tot die 
ondergang van blank Suid
Afrika. Nou spreek dit vanself 
dat ek nie daarvoor wil pleit 
om die kleurskeidslyn weg te 
neem nie. Maar ons moet tog 
daarop let met watter bedoeling 
en op watter grond sodanige 
stelling gemaak word. 

Ek wll vandag 'n stelling 
vooropstel wat miskien radi
kaal klink en vir baie onaan
vaarbaar skyn, maar wat tog by 
verantwoordelike nadenke blyk 
waar te wees. Dit is naamlik: 
die voortbestaan van blank 
Suid-Afrika is assodanig, son
der nadere aa nduiding of moti
ver ing, geen reg of geen r ede 
vir die handha.wing van die 
kleurskeidslyn nie. 

Hiermee wil ek dit se, dat die 
blanke bevolkingsgroep nie moet 
reken dat net omdat dit juis 
blank is, dit sekere regte en 
voorregte bet nie. Dit klink 
miskien sterk en revolusioner 
vir sake en verhoudinge in Suid
Afrika, maar as ons nie bereid 
is om hierdie stelling met sy 
konsekwensies te aanvaar nie, 
dan moet ons nie verbaas wees 
as die nie-blanke ons gaan wan
trou en ook gaan probeer om 
ons ,heerskappy" te vernietig 
nie. Want dan bet ons bevoor
regte 'posisie geen grond vir be
staan nie, en ons verdien om 
onder te g{tan. 

Nie dat ons blankes is, gee 
ons reg van bestaan en reg op 
die posisie wat ons beklee nie. 
Maar as verantwoordelike 
blankes bet ons dit en besit 
ons ook die taak en ~ping om 

DANK 
Hfkomdt. H. J. Steyn, Vasco, 

skryf: Laat my toe om deur 
middel van u blad my hartlike 
dank uit te spreek aan alma! 
wat my so fluks bygestaan bet 
tydens die munisipale verkie
sing in Goodwood. Dat ek die 
paal gehaal bet, is vir 'n groot 
mate toe te skryf aan die 
vriende wat my gehelp bet met 
vervoer en die moeilike organi
sasiewerk wat daarmee ge
paard gegaan bet. 

in S.A. te regeer en op te tree 
as voogde van die nie-blanke. 
En by verantwoordelike blankes 
bedoel ons dat ons moet besef 
dat ons dan aileen ons posisie 
mag en kan handhaaf as ons 
draers is van iets wat die nie
blanke nie of nog nie bet nie. 
Van 'n voog kan mens verwag 
dat hy die meerde.-e, vera! gees
telike meerdere is van die een 
wat onder sy voogdyskap is. 

D us aileen as ons besef dat 
ons draers is van geestelike 
waardes wat die nie-blankes n ie 
bet nie, dan bet ons reg op ons 
posisie en voortbestaan. Wan
neer met die blankes ook h ierdie 
geestelike waardes ten onder 
gaan, dan mag ons praat van 
voortbestaan van blank S.A. 
Maar as ons draers van hier<lie 
geestelike waardes is, dan moet 
ons ook uitdraers daarvan wees 
- dis ons roeping en plig in 
S.A., ook teenoor die nie
blankes. 

Wat hierdie geestelike waar
des is, is byna onnodig om te 
se. Maar tog wil ek die ver
naamste noem: die Christelike 
gods<liens. Hier het ons as 
blankes die ontsaglike verant
woordelikheid om die Christe
like godsdiens uit te dra en aan 
die nie-blankes te bring. Daar
voor is nodig dat die Jig van 
die Evangelic ook persoonlik 
in ons hart en !ewe skyn - hoe 
kan ons dit anders uitdra? -
en dat ons hele !ewe, ook teen
ocr die nie-blanke daarvan ge
tuig en dat ons roepingsbewus 
uitgaan om aan bulle die Evan
gelic van Christus te bring. 

Hierdie is nie net voorreg nie 
maar ook plig. Ons noem ens
self ,voogde" en regverdig ons 
posisie so. Maar dan moet ons 
handelwyse in ooreenstemming 
daarmee wees. So nie, dan 
word die· voogdyskap dalk van 
ons weggeneem, en dit. ook deur 
ons eie skuld. 

KOMMUNIS 
ONTSLAAN 

Brittanje raak tans ontslae 
van aile Kommuniste in hoe en 
vertroulike staatsbetrekkings. 
Die afgelope week is dr. C. Bull, 
wat betrokke was by atoom
navorsing, van sy pos onthef. 
Hy het £1,000 per jaar gekry. 
Die speurders bet uitgevind dat 
hy gedurende die oorlog 'n lid 
van die Kommunistiese Party 
was. 

e vm DIE STUDENT, J oernalis, Reisiger -

Die Nuwe Draagbare 

, CORONA" -TIKMASJIEN 
vergemaklik al u skryfwerk, hanteer maklik, 

in 'n def tige dra-kassie. 
PRYS £26/10/ - Kontant 

ALLE KANTOORBENODIGDHEDE VOORRADIG 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 322, 

ADDERLEYSTRAAT - KAAPSTAD. 
Tel ef oon 2·7071 

&RILLE 
• 

Bring o oogarts se voonkrlf vir brllle na ons. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

, Die Voortrekker.-ApteelC 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Be8oek ona of skryf om Besonderbede. 

! 
................. ' 
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 
' 

Lid van V.P. 
Oom Ga ndhi, Kaapstad, sk ryf: 

Ek wil net 'n dankbare feit on
der die aandag van u lesers 
bring na aanleiding van die baie 
briewe van en oor ,.Neef Nico" 
van Stellenbosch. Hy skrywe 
mos ook in Die Suiderstem 
waarin hy dit ondubbelsinnig 
stel dat hy 'n lid van die Ver
enigde Party is, en dus saam 
met ,Oupa John" wydsbeen oor 
die see staan. Ek het hom mos 
gese hy is 'n ,Nico" sonder die 
neef! Sulke oues soos hy moet 
maar wakkerloop, want baie 
van ons lees mos meer as een 
koerant en word sy soort se 
draad gou-gou gevang. Ek hoop 
u lesers sal hom nou vir goed 
laat staan, want met hom is dit 
myns insiens 'n geval van bot
ter aan die galg. 

(Die korrespondensie oor 
,Neef Nico" se stellings is, soos 
in ons vorige uitgawe aange
kondig, afgesluit, maar aange
sien hierdie Ieser Jig werp op die 
identiteit van die briefskrywer 
wat help om sy standpunt beter 
te verstaan, het die redaksie 
besluit om dit toe te laat. -
Red.) 

- l 

Soldate Met 
Doodvonnisse 

Losgelaat 
Sedert die begin van die jaar 

is vier blankes en een kleurling 
uit die tronk, en sewentien 
blankes en een kleurling uit die 
militere kasernes losgelaat. 
H olle is gedurende die. oorlog 
deur die krygsrade gevonnis. 

Onder die blankes wat ver
lede maand losgelaat is, was 
daar 'n blanke soldaat wat 
weens verkragting ter dood 
veroordeel was en 'n ander 
blanke wat weens 'n soort
gelyke misdaad tot 15 jaar 
veroordeel was. 'n Kleurling 
wat weens moord ter dood 
veroordeel was, is gedurende 
Mei losgelaat. Van die res is 
ongeveer die helfte deur die 
ou regering losgelaat. 

In die parlement bet min. 
Swart gese dat hy bulle losge
laat bet omdat bulle die misdade 
gepleeg het onder spanning van 
die oorlog. 

Veelsydige 
Gebruik Van 

· Suiker 
.. '.- ! 

Suiker het nou 'n nuwe waar
de gekry as gevolg van uit
vindings waardeur dit omge
skep word in 'n wit gekristal
liseerde stof (levulinic) wat nie 
net 'n nuwe geneesmlddel is nie, 
maar ook vir verskeie ander 
doeleindes aangewend word. 

Hierdie nuwe stof sal gebruik 
word by verdowingsmiddels, by 
die maak van seep en om 'n 
vloeistof te maak wat verhoed 
dat die water in die koeler van 
'n motor ys. Dit kan ook ge
bruik word in gevalle van hoe 
bloeddruk. 

Dieselfde stof kan ook uit 
steenkool en petroleum vervaar
dig word. Suiker het egter die 
voordeel dat dit gekweek word 
en nie gedaan kan raak soos 
steenkool nie. 

Verwag Moskou In 
Italie Moeilikheid? 
Dit is heeltemal moontlik dat die wereld se aandag in 

die volgende weke vir 'n verandering op Italie toegespits 
sal word. Die parlement open vandag en een van die maat
reels wat die regering beoog is om die Kommuniste se beheer 
oor die vakbonde te beperk en stakings te bemoeilik. 

Onthou sal word dat Kom
muniste in Julie 'n landswye 
staking bewerkstellig het waar
aan 8 miljoen werkers deelge
neem het. Dit het gevolg op 
die sluipmoordpoging op die 
Kommunistiese Ieier Togliat ti, 
en is na 'n paar dae weer afge-
las. ' 

Die voorgenome maatreeJs 
gaan deur die Kommuniste he
wig beveg word, en die feit dat 
Moskou ewe skielik 'n dringen

In Brittanje 
Se Belong 

Gesien uit die standpunt va n 
B r ittanje is dit ba ie belangrik 
dat Suid'-Afrika deel bly van 
die Britse Statebond omdat 
Brittanje groot liks na Afrika 
opsien om weer sy vooroorlogse 
mag te her win, bet mnr. Frank 
Owen, redakteur van die Lon
dense Da ily Mail, verlede week 
in Suid-Afrika verklaar. 

de versoek aan die Westerse 
moondhede gerig het om die 
Italiaanse koloniale vraagstuk 
voor 15 September te bespreek, 
staan moontlik in verband met 
verwikkelings wat in ItaliEi deur 
Moskou verwag word. Dat die 
Kommuniste selfs 'n geweldda
dige staatsgreep uiteindelik sal 
probeer, is 'n feit wat buite
landse waarnemers geruime tyd • 
gelede al onderstreep bet. Een 
waarnemer bet indertyd vert.el 
van hoe daar onder Ieiding van 
..Rooms-Katolieke priesters wa
pens en ammunisie in die ge
heim versamel word vir verde
diging teen die verwagte Kom
munistiese aanslag. 

Brittanje is nie meer in staat 
om sy tradisionele rol te speel 
as voorsiener van Iewensbela ng
rike middele aan die R yk nie 
vanwee tekorte, bet by daaraan 
toegevoeg. 

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

I 
U kry feitlik die mooiste 

verskeidenheid 

• 
PLUIMVEF 

....... .,.._ - a PLUUITJD 
IUlUI8 • ..... PMODUII:D ..., 

.. .... Ia: 

C. M. ELOFF EN Kll 
( ..... , llpll 

MAQMAQ (hUaa '7J.U) ]1-· 

RADIOTRONICS 
(A. P erold en P . Brink) 

Vir herstel en k oop van 

ELEKTRIESE APPARAAT 

(Qnderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkeling en le 

van kabels in huise en 
f abrieke) 

Hoofstraat • BELL VILLE 
Foon 97-9114. .• 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgen, Grafsteenmaker s, 

Begrafnisversekeraan 

Bloemfontein - Pretoria 
1M Takke ,, 

Wasbare Tabberds 
iBY 

Die M o de w ink e l 

~- PARO~ 

BARTELS' I 

se pryse is verlaag! 
PAS INGEKOM: 

1,000 LB. 
DROP AU.F.RHANOE 

(Liquorice Allsorts) 
1/ 8 per lb. 

1,000 LB. 
TURKSE I~KE~';Yurtinv~·~~1'"1 

(Turkish Delight) 
1/2 per lb. 

BARTELS' 
IENIGSTE ADRESSE: 

Pleinstraat 96-98 
Kerkstraat 9 

KOM VIER FEES! 
GROOT LENTE-FEES 
by MNR. A. M. MOSTERT 

op 2 OKTOBER 1948 
RIETBULT - BALFOUR, TRANSVAAL 

• 
KOM KYK HOE WORD 'N HELE OS GEBRAAI! 

KOM EET HOM OP! 
KOM WEN 'N FRIESVERS! 

Skaapvleis, beesvleis en al die ander lekkernye volop. 

GROOT VERSKEIDENHEID VAN 
VERMAAKLIKHEDE ! 

VLIEGTUIGRITTE WORD GEREEL 

KOMI BOERE! KOMI! 
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B~lllle a:-.ewmre: 
(Verlowlng, buwellk, ceboorte, atertceval, In memoriam, celukwenalnc, 
tnt.) 1d. per woord; m!nlmum 3/- per plutng. Voorultbeta&lb&ar. Vir 
berb&Unp 2:1 pet. atalac. 

BeM•.,..ven.aae.: 
Eeme plulnr, 2c1. per woord. Vir berb&lmp 211 pet. atalaC. 

latelleD(e14 op .,Die O.B." (venk7a weeklll<l): 12/8 per Ja&r of tl/tl per 

1 m&&Dde. Voorultbet8elbu.r. Stuur a<tverteulepkl, ~ a mt.aeoceld 
u VOOJI8LAO (.EDMS.) BPK., Poellua lUl, Kaape&acl. 

83 Duitse Wesies Vind 
Nuwe Tuiste in Unie 

GEBOORTE 

K~fFFER.-Aan Generae.l en Mev. 
S. J. Kamtter, Mlddelatraa.t, Bellville, 
'n tria aeun op 9 deeer. Albel we!. 

1~/9/lB 

HUWELIK 

STEENKAMP - NIEUWOUOT. -
Hlermee went ont bekend te maak dat 
ons twee Netta., dogter van mnr. en 
mev. Q. Nleuwoudt van Ceres, en 
Swne.v Steenkamp van Vaalhoek, Cal
vlnla, trou D.V. In die N.O. Kerk, Die 
Strand, op Saterdag, 2 Oktober om 
3 n.m. Geen reteptle. oeen kaartj!ea. 
Telegramme en Ktlukwenalngt: P/a 
mnr. P. Ollvler, Terhoevenatraat, Die 
Strand. 16/9/1B 

IN ME~IORLUI 

THERON. - Dlerb&arlte a kat, more 
Ia Jy 21 j&ar en vier dlt aaam met 
die Engeleakare. Ont tal maar net 
aUI weea. Dlt wat God• wU om Jou 
op te r~p vlr IY dlent. - Vader, 
Maeder, Comple, Max en Euodtao. 
M&Juba, Vlctorlutraat, Bellville. 

161-e/1 

BENODIG 

OJlGANlSEEROER - OEBIED F 
Noord-Trann&&l 

Ongetroude Jong man met goele 
ondervlnd!ng van O.B.-organlaaalewerk, 
moet • n goele tpreker wett - moet 'n 
ele motor beelt. Salarla £36 per maand 
plue relekolte. Skryt aan: Die Star
hoof, Poabut 1230, PRETORIA. 

151911 

BOME, PLANTE EN SAAD 

Ooewerment•retertlflteerde Groeot&
laad: Chlmtenay Wortelt, 10/
D~trolt Beet, 11/6. Skortlet: Klein Gem, 
8/·: Lang Wit Boa, 8/6; Hubbard 
Groen, 8/6; PaatelpapoentJle, 8/·; Tom 
Watton en Wonder Waatlemoen, 12/·: 
Blaartlaal, 17/6; Marblobe Tamat!e· 
Mad, 35/·; Sulc!erkrult en Relta.nce 
Blomkool, 16/·; Spltzkopkool, 8/- per 
pend. Potvry. K.M\B. - PBEMJEJlS, 
P .K. 8eboemalleboek. 

GLADIOLI BOLLE: Beroemc!e .,Van 
Waveren"·bol, eerate n& lnrevoerde, 
gemengde kleure, 7/tl dotyn; 7/· vir 
bettelllnc• KrQter dan 5 dosyn, geen 
pryalyt. -· Kanro Saadkwdoert, Posbua 
107, Oudttboom. 8/11/TK 

I'ATATRANBE.-Seamaande 83 lb., 
T/-: 3-ID&&l'c!• 83 lb., 8/-; taamaa.nde 
toppe, 11- per 1,000; ttegglet reg vtr 
plant. Sea- en drlemaande Borrle, 6/ · 
per 1,000. Oelewer Serpentine. K.M.B. 
Tevredenbeld rewaarborg. - B. H. 
GEaBJ:Jl (0./a.), P.K. H~kwU, 
Qeowce. 2817/TK 

VABS OESEBTJFISEEJlDE GROEN· 
TESAAD: Chantenay Wortel, Detroit en 
Eclptleae Pial Beet, 7/6 lb. ; Tom 
Watton Waatlemoen, 9/ 8; Hubbard en 
Langwlt Bospampoen, 9/-; Greenttalt 
Saaderte (minimum 5 lb.), 1/- lb.; 
Beauty Tamatle, 30/- lb.. 9/- V. lb. 
Unle Poavry. - KM•o t!&a4kwekt1'8, 
PoebUI 107, Oudtlboon>. 8/9/TK 

GEMENG 

VAN'S OONCIUCTII P&ODUOT8 

AI.J.JtRI JC1 - WatertPCMl·riOOlttel· 
Mia, Yloertelll In IIPOiltoerde ter
rauo·lr.ombulaopWUtatela en artllr.ela 
-DIIlMl vir &erltf, hJ«IIne en Det· 
beld. vou.. lleeonderbiCie tlr.rywe :
T~ OONO~ PBODVOTS 
(IED1118.) JIU'K., Pot&leterttraat 2118, 
Prewrla. 8/12/TL 

IIEUBELS 
JIIEUBZL8. - Beter meubell teen 

llllllkll' p..,.._ Babawaentll•, •toot· 
lll:arrltJI•, drlewltlt, ltDOleumt, tapJte 
till. oek altJd tD Yoorraad. ae.n 
K&talorua. Meld waa.rtn u bela.nptel. 
-V188Ea-KZUB:&L8, Lazlptrut 2111, 
J[aapet&d. 1/12/11. 

RADIO 

LOUW lEX LOUW, die Beroemde 
lt&dlo-lnpnleurt, Bt&llewe&, PAROW, 
nrltoop en bentel Radio'• en &lelrtrtue 
Toeetelle. oerertatreerdl l:lelttrtllttlt.l· 
ll&lllltiDU'L :J'ooa e-8486. 

VIr dle beate en duldellklte luld
tPrekerdlenste op enlge plek, aaook vlr 
vereterkera, luldlprekera, mlkroCone en 
parte - groot en klelnhandel 1kryf 
aan: P. D. S~ltJTS RADIO (EIENS.) 
BPK., Hoofttraat 287, Paarl. Foon 7~5. 

15/9/{8 

'rE KOOP 

.,ATLAS" - ....,......otorbakke, lleep
waens, drulwebakke, ene., gebou na u 
bettelllng; atook c!le verpakklng van 
meubell, oprlgtlng van kantoorra-kke en 
-afakortlnsa; dle bou van hollt.bulse 
( .. buogalowt"). In kort, enlge aoort 
boutwerk word onderneem en ult~tevoer 
deur 'n dukunc!lKe vakman. - Raad· 
pleeg NJOK NEETHLINO, l.&cly OrtJ
ttr&at, Paarl. Foon U53. 

AJI'JUl[ANEBSKAPJ!:: Nog 'n pa&r 
pragUge ronderlb·rammetJlet oor teen 
£3 atuk; Hn vlertand teen H / 10/ -. 
K.M.B., V.O.S. - Die Bronv!Jd.-
8toetery, Posbut 90, Oraart-Relnet. 

1:1/11/18 

Oerert•~rde Sborthom-llul, { Ja&r, 
ult Tukula Hero by Hulop Pancake, 
geteel deur Hatting, Motkop. Pry• HO. 
- A. c. 010\'C£, Rlettonteln, Beth&!. 

1~/9/18 

J'ARAFIEN·ENGINS: Etn Ruston
Hornsby 3 p.k. U2/ 10/- ; ttn Ruston
Hornsby 1%-2 p.k. £~ - altwee In 
ultstekende toestand; t~n aentrlrugale 
pomp byna nuut, 2 dm. In- en ultlaat, 
£10; ~en slnf<dam, sesttg dulsend gel
lings, £40 - or naaste aanbod. K.M.B., 
V.O.S. - Die Bronvtlet-Stoeteey, Pol
bus 90, Graaff-Reinet. 16/9/1B 

Drie-en-tagtig Duitse wesies bet die afgelope week 'n nuwe tuiste in 
Suid-Afrika gevind. Hulle is die eerste groep Duitse wese wat verlede 
week onder beskerming van die Dietse Kinderfonds in Kaapstad aangekom 
bet. 

l'ATATRANKE. - Drle·maande Wit, 
~1- per 1,000; aes-maande ~/6 per 
1,000. K.M.B. - 1'. J, BOTHA, 
Hoekwll, George. 

26/8/4. 

SOUT. - Brandwagte, ek vra u 
vrlendellke ondersteunlng deur van my 
lout te bestel. A.1, 80/-; sneeuwlt 
no. 1, 70/-; wit no. 2, 60/-, per 
ton vry gelaal soutwerke. Adrea: 
Komdte mevr. lllartte Venter, Possak 
no. {, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

2:1/8/TK 

8TEENMAA.IDlA8JIENE. - .,Kleine 
Wonder" vir dle maa.k Y&D ttandaard 
grootte aementstene van II dm. x { :1/18 
dm. x 3 dm. teen £30, or £20 aonder 
voetstuiL Luukae modelle teen £:1 
e!utra. V.o.s. Hopetteldstule. Ran
delsnavrae word verwelkom. Om be
eonderbtde eo llluelraalea akry! aan: 
KJeiDe Wonder St«Dmu~ (8 • .&.) 
.&centakappe, Posbue 18, Hopefleld, 
K.P. 18/8/T.K. 

Speel.lkele, bottelvorm teen 8/9; kop
akele 4/tl; agtkaotlg :1/-: dubbelkop 
5/tl; een p&ar mul.lawlngel.l teen 0/6; 
een trekdOnltle 5/-. - K- BoU., 
P.S. s.p.tme, Dllt. Qeoqe, 

'18/8. 

Vlr elektrlese- en paraffln-koelkaate; 
paraffin-, kool- en elektrleae etowe; 
elektriese- eo petrol-wasmaaJlene; atot
aulera en polltoerdera, meubela, draad
loae, ens. raadpleeg of akryt a111n 
ELEKTBON-KONTBAKTEUBS, Keer
omstraat 18, Kaapstad. 18/8/T.K. 

•••••••••••••••••••••• 
Advertensies 
Kom te Laat 

Die administrasie van 
Voorslag ontvang dikwels 
advertensies op die 1\laandag 
voor poblikasie van ons blad, 
wanneer dit te laat is om dit 
op te neem. Voornemende ad
verteerders moet asseblief 
daarop let dat adl'ertensies 
ons nie later nie as die Vry
ilag voor publlkasie moet be
reik. 

•••••••••••••••••••••• 

Gesinstoelae 
In die afgelope boekjaar is 

daar gesinstoelae aan 94{) blanke 
gesinne en aan 1,603 Aslate
gesinne betaal terwyl 600 kleur
linggesinne hulp ontvang bet. 

Aan Asiate is daar £17,000 uit
betaal terwyl daar aan blankes 
£18,000 uitbetaal is. 

Hul nuwe ouers het van wyd 
en syd na Kaapstad gekom om 
hul aangenome klnders af te 
haal, terwyl die res van die 
Duitaertjies na Pretoria is waar 
bulle hul nuwe ouers ontmoet 
het. Mev. dr. D. F. Malan het 

Trekker Besig 
Afri kanerbees 
Te Verdring 
Daar is in die jongste tyd 

sterk sprake dat die Alrikaner
bees be!lig is om op die agter
grond geskuif te word, aan die 
eenkant deur uitheemse vleis
rallse en aan die anderkant deur 
die motor-trekker. Kenners van 
beeste beweer dat die Afrikaner 
in die verlede boofsaaklik vir sy 
trekhoedanighede geteel Is, en 
dat minder aandag aan vleis 
gegee is. Met die toenemende 
meganisasie vah die landbou 
word hy nou uit hierdie afde
Jing ge1toot na die vlelsmark, 
waar by moet meeding met uit
heemse vleisrasse wat op die 
oombllk 'n aansienlike voor
sprong op hom het. 

Daar word dus gemeen dat 
tensy telers daarin kan slaag 
om van die Afrikaner 'n goeie 
vleisbees te teel, hierdie sierlike 
lnheemse ras uiteindelik sal ver
dwyn. Gelukkig is daar glo al 
'n paar telers in die land wat 
begin het om hulle op hierdie 
aspek toe te le. 

UITENHAGE 
Sf FUN KSIE 

Die Uitcnhagc-kommando bet 
hul pcriodicke O.B.-aand hierdie 
keer op die plaas van Brand 
wag, J. H. Snetler, Buffelsfon 
tein, Kruisrivier, in die vorm 
van 'n braaivleisaand gehou 
Die aanwesiges het bulle ver 
Iustig in volkspele, braaivleis en 
daar was ook aangename mu 
sick. 'n Moo! bcdraggie Is in 
gesamel. 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIEF BlEB IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) Bpk., 
Posbus Hll, 

KAAPSTAD. 

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

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

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

NAAM.: ........ ·<·:N~~. ~~.Ad~~~. b;. iii~ici~'ii~;~; ................... . 

POSADRES: ······························································ 
······························································ 
······························································ 

····················································· 
Ht~ndte1«mfng. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/ 6 per halfjaar. 
Voeg tJUeblie/ Kommi3aie btl plattela~e tieka. 

ook 'n dogtertjie van vyf jaar 
aangeneem. 

By hul aankoms in Kaapstad 
het hulle vrolike Duitse en Afrl
kaanse liedjies (wat bulle op die 
skip geleer het) gesing. Oor 
die algemeen het hulle nie te 
sleg daar uitgesien nie, hoewel 
'n bietjie maer en bleek, terwyl 
alma! nie ewe goed geklee was 
nie. Baie van bulle bet vir die 
eerstemaal op die skip kennis 
gemaak met vrugte. 

~DSKIEN ~lEER 

Daar was meer as 3,000 aan
soeke van pleegouers. Of daar 
later meer kinders ingebring sal 
word, sal daarvan afhang hoe 
bierdie groepie aanpas. Van 
Doitse kant is daar egter heel
wat teensin op hierdie stadium 
om bul kindertjie8 weg te gee. 
Stories dat die Britte die kin
ders vir slawediens wil ge
bruik, bet, na verklaar word, 
ook heelwat teenstand van 
Duitse kant uitgelok. 

In Kaapstad bet 'n plaaslike 
weduwee, na verklaar word on
der 'n misverstand, een van die 
Duitsertjies sonder toestemming 
kom wegneem. Nadat die an
der al met die trein vertrek bet, 
is die kind in haar woonstel 
opgespoor en toe per motor na 
Pretoria geneem. 

,ACHTUNG" 

Die Engelse pers bet oor die 
algemcen beelwat simpatieke 
publisltelt aan die aankoms van 
die kinders gewy, hoewel som
mige verslaggewers dit blyk
baar nle kon help om die Duit
se karakter van die kinders so 
terloops te onderstreep nie, soos 
blyk uit die volgende manier 
waarop 'n Kaapstadse middag
blad sy berlg aanvoor: 

, ,Achtung', bet 'n klein vaal
kop-seuntjie geskreeu toe die 
fotograwe gereed maak om 
portrette te neem van die 83 
Duitse wesies wat vandag in die 
Winchester Castle aangekom 
het." 

GAAN NA 
PALESTINA 

Mecr as 2,000 Jode bet die 
afgelope tyd ongemerk uit Suid
Afrika verdwyn om in Palestina 
te gaan veg, volgens 'n berig 
uit Nairobi. Een lugvaartmaat
skappy word glo verantwoorde
lik gehou vir die vervoer van 
die Jode. 

;,Elke Sigaret 'n Meesterstuk " 
Rembrandt-kartonne van 50 
is in beperkte hoeveelhede 
beskikbaar. Hierdie dosies 
is hand-vervaardig en met 
die grootste sorgverpak deur 
ons eie dogters-hardwerk-

end en trots daarop! 
' 

/Zwtbrruuft 
ROOt VIR KUR~ GROEN VIR ONGEKURK 

,Die sigaret wat u a/toos graag wou rook." 
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ONDANKS BETER TOESTANDE BRITSE BEWIND LAAT 
GESAG NIE ONDERMYN •• 

HET WERK·VERMOE VERSLEG Dat die Britse koloniale regering heelwat drastieser 
kan optree teenoor Indiers wat sy gesag ondermyn as die 
Unie-regering, blyk uit 'n hofsaak verlede week waarin 'n 
lndie~redaktenr op aanklag van sedisie met £45 beboet is 
vir sekere ar tikels wat by teen die regering geskryf bet. 

Terwyl die · Britse pers met groot propagandaberigte 
dle skyn probeer opwerp dat die produksie in Brittanje 
geweldig toegeneem bet en dat die Britse toekoms roos
kleuriger is as voorbeen, sit die Britse regering met die 
bande in die hare omdat by weet dat dit nie 'n juiste weer
gawe van die toestand is nie en .dat die produksievermoe van 
elke arbeider om een of ander onverklaarbare rede ge«laal 
bet. • 

Die verboogde produksie is 
aileen te danke aan die groter 
getaUe mense wat in diens is 
en omdat die nywerbede tot 'n 
boer mate gemeganiseer word. 

Die regering besef dat hil'!rdie 
toestand van sake nie op die 
lang duur geduld kan word nie 
en dat daar iets gedoen moet 
word om die produksievermoe 
van die arbeiders, wat baie laer 
is as 12 jaar gelede, op te stoot. 
Dit is vera! die probleem waar
mee sir Stafford Cripps hom 
besig hou. 

Die Londense korrespondent 
van die Cape Times verklaar dat 
die lede van die regering wat 
van tyd tot tyd daarop wys hoe 
die produksie vermeerder het, 
die werklike toedrag van sake 
uit die oog verloor en deur ~inks
gesinde koerante hierin aange
moedig word. 

AGTERUITGANG 

Die onafhanklike en gesagheb
bende Britse blad, Economist, 
verklaar dat met die ingang van 

Kommuniste Ly 
Nederlaag Op 

Britse Kongres 
'n Poging van die Kommunis

tiese Party in Brittanje die af
gelope week om beheer oor die 
Britse vakbonde te kry toe die 
vakbondkongres te Margate ge
hou is, is verydel. Hulle bet 
probeer om 'n sterk verteen
woordiging op die hoofraad van 
die vakbonde te kry en om deur 
miadel van strydvrae die anti
kommuniste onder mekaar • te 
verdeel. 

Die strydvrae het gegaan oor 
die wereldfederasie van Vak
bonde en oor die vakbondtoe
stande in Berlyn en Griekeland. 
AI drie die voorstclle van die 
Kommuniste, wat in hierdie ver
band ingedien is, is· afgestem. 
Die leiers van die Kommuniste 
was veral John Horner en A. 
Cohen. 

Augustus slegs 58.1 persent van 
die beoogde steenkool-produksie 
vir 1948 geproduseer is. Die 
grootste gedeelte van die ver
hoogde steenkoolproduksie was 
van 'n minderwaardigde gehalte. 

Die Britse regering is ook nie 
te gretig om statistieke te publi
seer waarin die produksievermoe 
van die arbeiders aangetoon 
word nie. Volgens die nie
amptelike indekssyfers van Lon
den en Cambridge was da.'lr 
sedert 1935 tot middel 1947 'n 
geweldige agteruitgang in die 
produksievermoe. ln die bou
bedryf bet die arbeidsvermoe 
met 82 persent verminder, in die 
<tbemiese bedryf bet dit met 27 
persent verminder, in die steen
koolbedryt met 18.6 persent ter
wyl dit in die staalbedryf met 
meer as tien persent afgeneem 
bet. 

TABAK BO 

Slegs ten opsigte van voedsel, 
tabak, elektriesc krag en kle-

Stemkoors In 
V.S.A. Op 
Ongelee Tyd 

Meer as 90,000,000 Amerika
ners bo 21 jaar gaan op 2 No
vember na die stembus om hul 
stemme uit te bring oor die ver
kiesing van 'n president, onder
president en goewerneurs vir 
die verskillende state. 

Hoewel daar 90,u00,000 stem
geregtigdes is, word verwag dat 
nie mcer as 50,000,000 mense hul 
stemme sal uitbring nie. Die 
vernaamste stryd sal woed tus
sen Thomas Dewey, die Repu
blikeinse kandidaat en Harry 
Truman die Demokraat vir die 
presidentskap. Dewey word 
oor die algemeen as die waar
skynlike winner beskou. 

Die verkiesingskoors het die 
Nadat hierdie taktiek misluk Amerikaanse volk gepak op 'n 

bet, was hul kans om 'n sterk ongelee tyd wanneer die hele 
verteenwoordiging op die hoof- vr-ereld in spanning verkeer oor 
raad te verkry, ook tot niet. <iie agressiewe beleid van Rus
Daar is net een Kommunis ver- land, en daar na groot besten
kies. Twee van die vier ander digheid in die Weste gesoek 
kandidate was heel onder aan word te midde van die een 
die lys nadat die stemme getcl Franse kabinetskrisis op die an-
is. • der. 

. 
Politieke Maatreelln 
Skole W~s Vir l{inders 

Nadelig 
Die dubbel-mediumordonnansie wat die Verenigde Party 

in Transvaal ingevoer bet om politieke redes, was 'n hope
lose mislukking volgens die bevinding van nege onderwys
deskundiges wat bul bevinding grond op rapporte van 
inspekteurs. 

D ie toepassing van die ordon
nansie bet die gesindbeid teen
oor die ander taal benadeel, dit 
bet die peil van die bekwaam
heid in die vakke verlaag en 
daarby bet dit die kense van die 
vakke nadelig belnvloed. 

Hierdie rapport is verlede 

week voor die Transvaalse Pro
vinsiale Raad gele. 

Die ernstige moeilikhede wat 
die toepassing van die ordon
nansie meebring het die komi
tee oortuig dat dit in sy huidige 
vorm nie deug nie. Die komitee 
spreek hom uit ten gunste van 
onderrig in die moedertaal. 

Brittanje Se . . 

WerkersSkep 
Vraagstuk 

rasie was daar verhoogde pro
duksievermoe per werker. Eien
aardig genoeg het die produksie
vermoe per arbeider ten opsigte 
van tabak met "21.9 persent toe
geneem. 

Verder moet in aggeneem 
word dat die aantal ure per 
werksweek ook gedurende die 
afgelope jare verminder het, en 
dat nuwe toerusting ook die 
werk van die arbeiders makliker 
gemaak het. Nogtans het dit 
nie gehelp om die produksiever
moe te verhoog nie. 

Die Britse regering is van 
voorneme om 'n nuwe veldtog 
onder die arbeiders te loods om 
dit aan hulle tuis te bring dat 
bulle meer belang moet stel in 
hul werlf en dat die welvaart 
van die nywerheid die welvaart 
van Brittanje beteken. 

Die Kroon het ses aanklagte 
teen hom ingebring, en hy hct 
skuld erken op drie. Die hof 
het vera! aandag geskenk aan 
die volgende sinne wat hy ge-
skryf het: · 

,Die regcring het die eerste 
geleentheid aangegryp om sy 
gemene daad te pleeg. Inder
daad lyk die toestand vir stu
dente van die kolonie se poli
ticke verlede in die afgelope 
twee geslagte nie net belaglik 
nie, maar gewoonweg skyn
heilig. 

,Dit is duidelik dat hierdie 
regering baie meer belang daar
in stel om die Indicrs onder
ling te verdeel as in hul ver
eniging met ander burgers van 
die kolonie." 

Vee! erger dinge as hierdie 
word elke Sondag op die Kaap
stadse parade en in Durban 
teenoor die staatsbewind kwyt

geraak. 

Net fentiende 
Van Britte 
Gaan Kerktoe 

D ie Kerklike bywoning in 
Brittanje bet die afgelope half
eeu met sowat 70 persent at
geneem. Dit is die gevolgtrek
king wat daar in Brittanje 
gemaak is na aanleidlng van 
statistieke. 

Die statistieke vir die kerke 
in York is as volg: In 1899 
bet ongeveer 85 persent van 
die volwasse bevolking kerk
toe gegaan; teen 1985 was dit 
slegs 17 persent. D ie finale 
syfer vir 1947 is nog nie be
skikbaar nie, maar sal vol
gens aanduidings nie meer as 
tien persent wees nie. 

- ----~ --- ·· ·········· 

• Die 

MOORREESBURGSE 
Landboutentoonstelling-genootskap 

TENTOONSTELLING 
()p 

Woensdag en Donderdag 
22 en 23 SEPTEMBER 1948 

OP DIE 

TENTOONSTELLINGSTERREIN 
* * * I 

Openingsrede op Donderdag om 11 uur vm. deur : 
Mnr. G. N. LUBBE, Bestuurder van die Ham- en 

Spekfabriek. 

* * * Die Tentoonstelling sal geopen word om 11 uur vm. Hekke gaan oop 7 uur vm. 
Die Tentoonstelling is oop vir die volgende dorpe en distrikte : Moorreesburg, 
Piketberg, Malmesbury, Porterville, Koringberg, Hopefield, Darling, Vredenburg, 
Riebeek Wes, Riebeek Kasteel, Aurora, Velddrift, Tulbagh, Clanwilliam, Citrusdal, 

Calvinia. 

GROOT VERTONING 
Pragtige Jersey- en Friesbeeste, Karperde, Karesels, 
Ryperde, Spanne Esels, Spanne Perde, Varke, Skape, 

Pluimvee, Duiwe, Graan, Groente en 
Huishoukunde. 

MOTORS WORD TOEGELAAT BINNE DIE TERREIN. 

Luidsprekers op die Veld Musiek 
Verversings en Middagete op die Terrein te Kry 

TOEGANG: Volwassenes 2/6, Kinders 1/
Kleurlinge 1/6, Motorkarre 2/-

Skrywe dadelik in by die Sekretaris J. H. van HEERDEN, 
f~n 30 en Woonhuis 1513. 

• 
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l(ommuniste 
Klag van 

Gedagvaar 
Aanhitsing 

op Weste Gaan 
Weer Mooipraat 

Veertien lede van die Kommunistiese Party en van die ,Train Apat·t
heid Resistance Committee" is gedagvaar om op 21 Augustus in die Kaap
stadse magistraatshof te yerskyn in verband met beweerde aanhitsing tot 
openbare geweldpleging en tot oortreding van die spoorwegregulasies. 

Nadat die Westerse moondhede maandelank al worstel 
om die geskil op te los oor Berlyn, waar die Russe alle 
toevoer oor land afgesny en £lie Berlynse administrasle 
lamgele bet met gepeupel-oproer, word nou as 'n laaste 
maatreel ,gedreig" om die saak voor die V.V.O. te 16. Die 
enigste vooruit!-tig wat dit hied is dat dit Rusland miskien 
die geleentheid sal gee om sy vetoreg vir die 28ste keer 
toe tepa~. 

lndiers Moet 
Tuisbly 

Diegene wat gedagvaar is in 
verband m~Jt 'n Kommunistiese 
vergadering wat op 115 Augus
tus gehotl Is, is die volgende: 
J. Luguma, H. A. Naidoo, J. 
Nkatlo, F. Carneson, S. Kahn 
en M. Kotane. 

Die volgende tien persone is 
gedagvaar na aanleiding van 'n 
vergadc;lng van die Train 
Apartheid Resistance Commit-

tee wat op 15 September op die 
Parade gehou is: G. Gool, H. A. 
Naidoo, D. M. Wessels, Z. Gool, 
F. Carneson, H. R. Abrahams, 
A. E. Abdurahman, Z. Gamiet, Die militi!rc goewerneurs van 
B. M. Kies, R. E. Viljocn. die vier moondhcde was verlede 
Die name van Naidoo en Car- week nog in sitting om 'n vcr

neson verskyn onder albci gelyk tc vind op 'n grondslag 
grocpe. Die veertien sluit drie wat in Moskou ooreengekom is 
lede van die Kaapstadse stads- nadat die \Vcsterse gesante 'n 
raad in: S. Kahn. Z Goo! en stuk of tien keer met Molotov 
R. E. Viljoen. 1 en Stalin beraadslaag het, toe 

dit onderbreek is weens die op
roerigc gcdrag van Kommuntste 
en Russiese soldate in en rond
om die stadshuis. 

'n Laaste poging word hlerdie 
week aangewend om weer per
soonlik met Stalin te gcscls. Na 
vcrwag word sal Stalin cis dat 
die samesprekings ook moet 
gaan oor Rusland se reg op 

Die regering hct die paspoorte 
van die twce KommunistiesP 
lndiers wat na Parys wou gaan 
om die V.V.O. in te lig oor Suio
Afrika, die atgelopc naweek in
getrek. Hulle is dr. Y. M. 
Dadoo en dr. G. M. Naicker. 

Hierdie twee lndiers wat 'n 
Ieidende aandcel in die lndier
versetbeweging geneem bet, is 
albei onlangs uit die tronk los
gelaat nadat bulle 'n vonnis van 
ses maande uitgedien het. 
Naidoo is ook die afgelope na
week gedagvaar om op 21 Sep· 
tember voor die bof te verskyn 
weens bcwccrde aanhitsing. 

NUWE FRANSE II 
REGERING Skip se Oe Aan Land II 

alleenbestuur van Berlyn en nle 
net oor ophef!ing van die blok
kade en die vraagstuk oor be
taalmiddele nie. Dit mag die 

Die verklaring van die De
partcment van Binnelandse Sake 
lui dat albci ,aktiewe Kommu
nistiesc agitators is" wat weens 
bul aanhoudcnde wetsoortreding 
en bul on-Suid-Afrikaanse be
drywighcde nie Unie-paspoortc 
kan ontvang nie. 

Intussen is drie ander lndH~rs 

deur bur organisasie aangewys 
om na die V.V.O. te gaan. 

Nuwe Komitee 
Gestig Vir 

I mmigrasie 

Die twaaltde Franse kabinet 
sedert die bevryding is die atge
lope naweek saamgestel. Die 
nuwe Franse eerste minister is 
Henri Queuille wie se koalisie
kabinet uit 32 lede bestaan. Die 
nuwc regering bevat vcrteen
woordigers van elkc groep en 
party behalwe die Gaulliste en 
Kommuniste. 

Daar word gemccn dat die 
nuwe regering darcm twee 
maande sal kan staan. 

(Robert Schuman se regering 
is met die eerste stemming ver
slaan nadat dit dric dae aan be
wind was.) 

Duitsers Vir 
Australie 

Australie is beslg om Duitse 
wetenskaplikes In te vocr wat 
navorsingswerk moet onder
neem. Hierdic maand sal daar 

. . . . nog 48 aankom. Dit sal die 
Dte Mmtster van Bmnelandse 

1 
totaal op 77 te staan bring. 

Sake, dr. T. E. Donges, bet 'n Die wetenskaplikes word in
komitee gestig wat hom van gevoer omdat die Australiese 
advies sal bedicn oor immi- regering nie wetenskaplikes 
grasie-aangeleenthedc. Hy sal vanuit Brittanje kan bekom 
voorsitter wecs van die komitee nie. 
wat bestaan ult die sckrctaris Die nuwc groep Duitsers slult 
van Binnelandse Sake, mnr. J. navorsers in op die gebied van 
Hurter; die sekretaris van Ar- v o e d s c 1, radar-ontwikkeling, 
beld, mnr. A. Lee; en die Sekre- elektriesc motors en radiowesc. 
taris van Handel en Nywerheid, Die Australiese minister van 
mnr. F. J. du Tolt. na-oorlogse herstel bet onlangs 

Dit is moontlik dat hierdie verklaar dat die Duitsers bevre
komitee die Advicsraad vir Im- digendc wcrk lewer. 
migrasie sal vervang maar dit 
bet niks te docn met die vnort
bcstaan van die Keurraad vir 
Immigrasie nie. 

WITTER BROOD 
Min. S. P. lc Roux bet Maan

dag aangekondig dat danksy 
sekere maatreels om koring uit 
die buiteland tc bekom die voor
uitsig bcstaan vir betcr en wit
ter brood In die nabye toekoms. 

Oudtshoorn Se 
Boerejeug 

Die Boerejeug van Oudtshoorn 
het op 28 Augustus 'n vcrskei
denhcidskonsert gehou en 'n 
mooi bedraggle ingesamcl. Die 
geld sal gebruik word vir die 
aankoop van uniforms. 

Na afloop van die konsert bet 
hfgenl. Jurgens Schoeman die 
Boercjcug bedank vir die genot
volle aand. <Ingestuur). 

DIE O.B. TE KOOP 
OP STASIES 

Ons kan vandag aan ons lesers die goele nous 
bring dat finale toestemming verkry is vir die verkoop 
van Die O.B. in Spoorwegboekwinkels dwarsdeur die 
land. Hopelik van aanstaande maand af sal ons blad 
dus vir die algemene pubUek op talle stasles beskikbaar 
wees. 

Lesers word ' 'ersoek om hierdie felt so wyd as 
moontlik bekend te stel, aangesien dit beteken dat byna 
tweeduisend ekstra eksemplare gedruk sal moet word, 
wat groot koste meebring. Blaaie wat nie ' 'erkoop 
word nie, sal dus 'n aansienlike geldelike verlies vir 
ons wees. 

Met die oog op bekendmaking, sal ons in ' n 
latere oitgawe 'n lys plaas van die stasies waar die 
blad te koop aangebied sal word. 

r 
f 
! 

ondcrbandelings baie H•rtraag 
<•n die toestand in Berlyn 10 laat 
versleg dat die Weste In dJe 
winter sal moet besluit om of 
Berlyn te laat vaar Of bul posi
-.ie daar met militere maatreels 
te bandhaat. 

I 

lndiese Leier 
Oorlede 

Jinnah, die staatshoot van 
Pakistan, is die naweek aan 
hartverlaming oorlede. Hy is in 
1876 gebore en het reeds vroeg 
'n belangrike rol in die Moham
medaansc Bond gespeel. Die 
stigting van die onafhanklike 
staat Pakistan Is tot 'n groot 
mate aan hom te danke. 

.,Die O.B." word pdrulr deur Pro 
Ec:eleai&-Drukkel"}' Beperk, BteUeuboech, 
VIr die eleoa&nl en uttgewera: VOOR· 
SLAG (Edma.) Beperk, Groote Xerk· 

I pbou TOI, Poebua lUl, Jt.-kplelll, 
J[aapfta4. 

Die eerste radar-toestel 
wat moet sorg vir die 
veUigbeid van skepe wnn
neer bulle in digte mis 
'n bawe moet binne vaar, 
Ia onlangs op dJe eiland, • 
Isle of Man, in die straat 
tus!ren Ierland en Brit
tanje aangebring. Die 
toestel maak dit moontlik 
vir akepe om selfs in die 
digste mis veilig in die 
hawe ingeloods te word. 
Reeds wanneer 'n 11kip 
drie myl ''an die bawe af 
Is, venkyn die beeld 
daarvan op dJe doek sodat 
die waarnemers dan 
presies weet hoe om die 
skip te waarsku. Ons 
fot.o toon die radar
uitkyktoring op die kaai. 

Oorlog Breek 
lndie · Uit 

In 

lndiese troepe bet eergister Haiderabad - die enigste 
a.lleenstaande staat in Indie wat na 15 Augustus 1947 nle 
by Indie of Pakistan ingeskakel bet nie - binnege~'al en 
reeds aansienlike vordering gemaak in die besetting van die 
gebied. Die inval bet vanuit drie boeke geskied, ~·olgens 
Sa.pa-Reuter berig. 

Sedert Junic vanjaar is Haide
rabad van die res van Indie 
afgesny as gevolg van laasgc
noemdc se ekonomiese blok
kadc ten cinde Haiderabad tc 
dwing om dee! van Indie tc 
word. Vcrskeie troepe-botsings 

Lae rt re k Van hct scdcrtdien plaasgevind. 

I 
Daar beers 'n aansicnlikc 

BoereJ•eug m~te van onrus i_n Hai~cr~bad. 
Dtc Nizam van dte gebted IS 'n 
Mohammedaan terwyl 80 per
sent van die 16,000,000 inwoncrs 
Hindocs is en by lndie wil in
skakel. Pakistan, die Moham
mcdaanse buurstaat van Indii.!, 
onderstcun die Nizam in • die 

'n Boerejeug-lacrtrek word ge
hou te Houtbaal (naby Kaap
stad) gedurcnde die lang na
week) (2 - 4 Oktober). Ver
dere besonderbede verkrygbaar 
by Boerejcug, Posbus 3471, 
Kaapstad. Skryf dadelik. Ouers 
en vriende word hartlik uitgc
nooi om ons te kom besoek. 
Die Saterdagaand word 'n 
spesialc program afgehandel. 
Moenle dlt mls nie. 

73d. VIR WOL 

T ussenverkiesi n g 
In Groenpunt 

Die parlementere tussenver
kie~;ing te Groenpunt wat weens 
die dood van mnr. R. Bowen 
ontstaan bet, sal op 3 November 
plaasvind. Daar is twee kandi-

'n Nuwc rekordprys vir wol is date: mnr. D. Burnside, 'n on
die afgelopc week in Kaapstad nfhanklike en maj. P. van der 
bchaal toe wol van mnrc. H. By!, kandidaat van die Verenig
Lindc en W. Swart van Swcl- de Party. Laasgenoemdc is met 
lendam en Bredasdorp onder- I die verkiesing tc ];3redasdorp 
skeidellk, vir 73d. verkoop is. verslaan. 

huldlge stryd wat moontlik mag 
lei tot 'n gewapende botslng 
tussen Indie en Pakistan. 

Verhouding 
Met V.S.A. 

AI Skewer 
Die Unie se invoer vanuit 

Amerika neem steeds toe en die 
tydperk sedert Januarie tot 
Junie was 'n nuwe rekord toe 
daar goedere ter waarde van 
£60,725,000 ingevoer Is. Die lJnie 
se uitvoer na Amerlka in die
seltd(' periode bet iets meer as 
£16,000,000 bedra. 

Die vernaamste goedere wat 
die Unie van Amcrika ingevoer 
bet, was masjinerie en voertuie, 
motors, tekstielgocdere landbou
masjinerie en yster- en staalpro
dukte. 

Totsover bet min. Havenga 
nog konsekwent geweier om in
voP.rbehccr toe tc pas. Hy skryt 
di" groot invoer tot 'n mate toe 
aan bestclllngs wat In die atge
lotu• jare In Amerika geplaas 
i~< en nou ccrs uitgevoer word. 
As teenmaatreel vir die skewe 
v<~rhouding word 'n Amerikaan
se lening oorweeg. 




