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Die moord op graaf Bernadotte, bemiddelaar van die V.V.O. tussen 
Jode en Arabiere, ve rlede Vrydag deur Joodse terroriste kan nog nie in 
sy volle komplikasies beoordeel word nie. Maar dit is nie buite die waar
skynlike nie dat hierdie daad sowel 'n aanduiding is van as wat dit ten 
gevolge kan h e dat die Joodse b evolking in Palestina die oe na Rusland 
b egin opslaan vir steun in sy nasionale stryd. 

Buidige Demokrasie 
'n Lee Woord 

Dit is opvalle nd dat 'n paar 
dae voor die moord berig is dat 
die J ode al meer tot die gevoltr· 
t rekking beg in raak dat die 
V.V.O. se bemidde)Jlar die plek 
van die Britte ingeneem bet e n 
gekom b et om te bly . H y is 
bcskou as 'n ,Hoe K ommissaris" 
met groter regte en voorregte 
as sy Britse ,voorganger". Daar 
is in die verband daa raan toege
v()('g dat indien die wapenstil· 
stand nog vir onbepaalde tyd 
mag voortduur, I srael se hart 
warmer sal begin klop vir Rus
lan<l. 

Dit is waar dat na zisme b el
dens is en k ommunisme ketters, 
maar <lit wil nie !Ill da t demo· 
kr1111ie soos dit vanda g verstaan 
word, Chris telik is n ie-, bet eerw. 
J . ~fcDowall, moderator van die 
Pre!lbite riaanse K erk, in Preto
ria verklaar. 

Om kommunisme die opvolger 
van nazisme te bestempel as die 
sondebok vir al die probleme 
van ons tyd, is ideologiese 
denkc. D it is n ie die behande
ling van die vraagstuk op sy 
mcriete nie. 

.,Geloof in 'n onwedergebore 
demokrasie is moeilik te reg
verdig deur die feitc. D ie de· 

Sametrek.k.ing 
Groot Suk.ses 

Die O.B.-sametrekking te Bel
fast ve-rlede Saterdag was 'n 
groot s ukses en tussen 700 en 
800 Afrika ners bet die verrig
tlnge bygewoon. ' n Groot aan
ta l l t>de van die Afrika ner Par
ty was ook aanwesig. 

Die ve rrlgtinge bet onder be· 
vel va n hfa-enl. P . d e W. Wiid 
gestaan en as sprekers bet op
getree genl. John \ 'onter, cenl. 
J . F . :!\la raifl en mnr. H endrik 
, ·an Blerk. AI drie spre-ken 
was gedurt>nde die oorlog in die 
tronk of interneringska mp. 

Die K .G. kon weens ongesteld· 
heid nie annwesig wees nie. 

'n Volledige berig sal a .s. week 
versk yn. 

mokrasie openbaar 'n weersln· 
wekkende geestestoestand van 
sclftevredenheid wat moeilik 
geregverdig kan word in die 
tydsomstandighede waarin ons 
!ewe. 
.,Sonder 'n lewende Christelik · 

held in sy hart is demok rasie 
welnig beter as net 'n naam." 

DOKUMENTE VOL KAF, DOG 
KAMPE VOL MENSE 

'n Erkenning dat baie van die inligting wat die Milite re lnligtings
diens gedurende die oorlog ingewin h et toe hulle op Afrikaners moes 
spioeneer , kafpraatjies, belaglike en geklike onsin" was en dat die inlig
tingsdiens die spioenasie , op hul eie manier gedoen het," is die afgelope 
week deur veldm. Smuts gedoen toe hy sy oorlogsdade wou goed praat na 
aanleiding van die aanklagte wat die r egering teen hom en sy makkers 
ingehring h et. 

Nuwe bewyse dat die Smuts· 
regering van die geheime staats
dokumente verbrand het e n dat 
daar opdrag in die verband ge
gee was, is deur d ie Minister 

Witbrood In 
November 

Die witbrood wat die Minister 
van Landbou in die volksraad 
in die vooruitsig gestel het, sal 
waarskynlik teen November be
skikbaar wees, volgcns 'n ver
klaring van die bcstuurdcr van 
die Koringraad, d r . A. W. Bock. 
D ie brood sal uit tagtig persent 

· uitmaal bcstaan en sal feitlik 
wit wees. Soclra hierdie brood 
weer gebak kan word, sal die 
beheer oor die verkoop van 
brood ook verval, het b y gea~. 

van Verdediging in die volks· 
raad voorgelees. Hy bet aange
haal ult 'n brief van die Adjunk· 
direkteur van Militerc Inligting 
wat hy aan iemand geskryf het : 
, D ie groot vraagstuk ill dat ons 
dinge bet wat werklik politieke 
dinamiet is e n tensy reelings ge
tref ka n word, sal ons dit moet 
verniet ig." Die brief lui voorts 
dat dit 'n mooi, groot vuur sal 
maak. En gedurende 1946, so 
het die Minister verklaar, het 
hierdie vure dwarsdeur die land 
plaasgevind. 

SELFS DAARNA 

Min ister Erasmus het ook aan 
die Jig gebring dat pogings aan
gewend is om staatsdokum ente 
op die laaste stadium nadat die 
nuwe rcgering bewind oorge
neem het, te verwyder . 

,Ons het na die ka ntoor van 
die Millt~re Inligtingsdlens ge
gaan. Ons het aa n kol. Powell 
gevra of daar sekere dokumente 
is, waarop kol. Powell geant
woord het dat daar sekere 

· leggers is, maar dat dlt sy per-
Dit is opvallend dat hierdie soonlike leggers is en dat hy d it 

verbra nding geskied bet net na- saam met hom wil neem", het 
dat die vervolg<le persone uit die die Minister g ese. 
interneringska mpe losgelaat is. 
Dit is dus hoogs waarskynlik 
dat hilc'r<lie dokumente wat ,be
laglike on!lin" bevat be-t die 
dokumente was wat betrekking 
gehad bet op die internering 
van honderde onskuldige per-
sone. 

D ie offisicre het kol. Powell 
die voorreg geweier om die leg
gers te nccm. Dit was staats· 
dokumente. Afskrifte d aa rva n 
is aan veldm. Smuts gestuur en 
ook aan sekere ander oud-
m inisters. 

,Die swenking na die Ooste ALGE ME EN 
sal meer van scntimentele as 
idcologiese aard wccs weens die Daar is ook verklaar dat bier
beset dat ten minste die die gevoel ook gedcel word deur 
Sowjet-Unie nie aan die ,offen· die voorlopige regering, hoewel 
sief" teen die Joodse staat dee!- 1 regeringskringe bulle daarvan 
neem nie, en dat daar m inder weerhou om sulke openlike uit
gcvaar vir ,verraad" aan die latings oor die toestand te doen. 
kant van die Ooste as aan die Die regcring is glo anti-Russies, 
Wcste bestaan, is verklaar. maar nie m inder anti-Angelsak-

Sentrale Fees 
Pretoria 

' n Baie suk~~esvoUe O.B.
fees is op 11 September in 
Pretoria gehou waar du i
sende offis lere en Brand
w agte die midda g en aand 
in 'n feestelike s temming 
verkeer bet. As sp rekers 
bet opgetree die K.G., dr. 
Hans va n R ensburg, adv. 
John Vorste r en oom Naas 
R a ubenheimer. Ons toto 
toon die voorpunt van die 
skouspelagtige optog deur 
die Boerejeug tydens die 
fees. 

(Vervolg van kol. 5) 

handleggend dat dit tot die ver
dere vervreemding teenoor die 
W este sal bydra e n dat in die 
toekoms verwag kan word dat 
Rusla nd 'n steeds groter invloed 
in P a lestlna sal kry. 

~--·· 

K.G. 
ONGESTELD 
D ie Kommandant -generaal, ' 

dr. Hans van Rensburg, is 
deur sy geneesheer aungeraai 
om hom vir geruime tyd stil 
te hou, m et die ge volg dat 
vergn.derings wat vir die na
bye toekoms bele is, nie deur 
hom toegespreek sal kan word 
nie. 

Die K.G. ly aan s inus itis e n 
keelaandoening en sa l moont
lik ook 'n operas ie moet on
dergaan. 

sics nie. Daare nteen beywer die 
linkse groepe in die regering 
bulle vir 'n nouer aanskak eling 
met Rusland. Die gevaar be
staan dus dat enige langdurige 
inmenging va n die V.\'.0 . ' n 
verste rking Yan die linkse !ltand
punt sal meebring, , ·eral wa~ar 

daar in November nuwe vn
kiesings m04't plaasvind, en die 
gevoel van die bree massa sterk 
anti·Angel8aksles is. 

GESKOK ? 

Die moord is natuurlik deur 
die ekstremlstiese Jodegroep 
gepleeg, maar dat hul ontevre
denheid 'n paar dae voor die tyd 
vertolk is as 'n gevoel wat selfs 
deur die regerlng gedeel word, 
moet 'n onderstrcping wees van 
die vrees dat Israel stadigaan 
besig is om hom na Rusland te 
wend, tensy die moord werkliK 
'n skok vir d ie Israel-leiers is 
en dit h ulle tot a nder insigte 
gaan dwing. 

Daarenteen bestaan die ge
vaar, soos uitgespreek in ampte
like kringe van die V.V.O., dat 
die moord slegte gevolge sal he 
vir die toelating van Israel deur 
die Weste tot die V.V.O. en dat 
daar voortaan ook mlnder geld 
uit Amerika afkomstlg sal wees 
vir die J oodse staat- in die 
verlede het laasgenoemde tot 90 
persent van sy inkomste van 
daardle oord verk ry. 

lndien hierdie voorspellings 
bewaarhe id word, is dit voor die 

<Vervolg in voorgaande kol.) 

,JODE KRY WAPENS 
VAN RUSLAND' 

Rusla nd ondersteun die Jood
se staat Israel in laasgenoe mde 
se poging om beheer oor die 
H eilige Land te kry, bet brlr;a
dier J . L . Glubb Pasja, aanvoer
<ler van <lit> Arabiese L egloen In 
Transjordanie, in Londen ver 
klaar. 

, Indien I srael daar ln sou 
slaag, sal R usland poog om deur 
middel van die J oodse staat die 
Midd e-Ooste te oorheers soos by 

p robeer om die oorhand in Bcr
Iyu te kry", het hy daaraan toe
gevoeg. 

Wapens word op groot s kaal 
van agter die ys tergordyn na 
P a lestina gcsmokkel. J ode word 
ook in die mllltere kuM In Rus
Iand en sy satellietstate opgelei. 
Indien d ie huld ige onenigheid 
aanhou, sal R usland al meer en 
meer invloed In die Mldde
Ooste kry, bet by ges~. 
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Vergadering Op 
Ysterplaat Van 
Sterk A.P.- tak 

Krisis Op Parlementere 
...................... 
Die Week 

In Oenskou 

Die Mrikane rparty bet reed!! 
v innig wortelge:;kiet In die 
Kaapse Skiereila nd, &oos bl~:k 

uit die sterk tak van Y~;terplaat 

wat al meer as 80 lede tel onder 
voorsitterskap van mev. M . van 
R oo yen. 

Hierdle tak sal ook die voor
reg h6 dat hy die ccrste In die 
Skicrciland sal wees om 'n 
groot vergader ing te hou wat 
deur twee A.P .-parlementslede 
toegespreek sal word. D it vind 
plaas op 23 September in die 
Martin Adam-saal Ysterplaat 
<Brooklyn) om 8-uur die aand, 
en as sprekers tree op m n r. 
Harm Oost, L.V. vir P retor ia
distrik en mnr. F anie Labu-
schagne, L.V. vir Kliprivier. 

Aile bclangstellendes word 
daarhcen uitgenooi. 

Gesinstoelae 
Gestaak 

Gebied 
Genl. J . A. Smith , adjunk K.G., 

skryf: By geleentheid van ons 
tees op K roonstad waar d ie ver
jaardag van die Osscwabrand
wag soos ook die van die K.G., 
die Boerejeugleier en van myself 
hcrdenk was, het ek o.a. daarop 
nadruk geHi dat dit die gesteldc 
taak van ons Beweging was en 
in die verlede herhaalde male so 
vcrklaar is, om die Afrikancr
volk so saam te snoer en so op 
te voed en te dissiplineer dat 
die volk van enige geleentheid 
wat hom mag voordoen of deur 
bicrdic voorligting van ons volk 
bewerkstcllig mag word, gebruik 
kan maak en daarvoor sodanige 
middele aanwcnd as wat die 
omstandighcdc mag vereis om 
sy socwcreine onafhanklikhcid 
in 'n volksrcpublick te verkry. 
Hierdie taak is nog nie volbreng 
nic en Is 'n taak wat nog voor
lll. Twecdens het ons baie male 
benadruk dat 'n volk - so ook 
ons volk inderdaad - verskil
lende fronte bet om op te veg 
vir sy bestaan of handhawing 
van homselt. Op die fronte 

D ie gesinstoelaes aan Indiers waarop die vyand ons aanval 
in Suid-Atrlka sal gestaak moet ons verdedig. So is daar 
word volgcns 'n verklaring van o.a. ook ongclukkig die party
die Minister van Volkswelsyn. politieke of die parlemcntcre 
Uitbetaling sal nog geskied tot front waarby elke Afrikaner 
tyd en wyl ' n kennisgewing in I gewig moct inwerp. Vir die 
die verband uitgerclk word. Die verskillcnde frontc is daar or
uitbetalings is nie tc regverdig ganisasics maar dlt is nic genocg 
nie, het die Minister gese. Daar nie. Die hele volk moct m et sy 
is delikate redes wat hy nie nou verskillende orga nisasies daar
wil noem nie. die aanslag afweer e n tot oor-

ONS HELP HULLE WAT ONS HELP. DIE 
ADVERTEERDERS HELP ONS. 

MET VOLLE 
BANDVERSPREIDING 

Die 
Nuwe rrrJ Model 

98G 
6 VOLT BATTERY STEL 

e 5 GLOEILA~IPIES 
e 6 GOLFBM>t'DE 
e DEFTIGE SAPILE 

HOUTKABil\'ET 
e GEBRUIK SLEGS 

2 A~IPS. 

KONT ANTPRYS £24/ 7 / 6 
VOORWAARDES: Deposito van £3/4/ 6 en 24 

paaiemente van f l / 0/ 3 
Super-de-luxe windlaaiers 6 volt £17/10/ - KO~'TANT .. 

Phiill;tkd.-. 
6 Takke te Kaapsta d, Bellville en Paarl ' 

POSSESTELL~GSAFDEL~G: 
POSBUS 2721 KAAPSTAD -· 

- Genl. Smith .............. 
Daar sal 'n spe.>iale kommis

sie aangestel word om die pen
sioene van die po!isie te onder
sock. Lcdc van die polisiemag 
aan die Rand sal ook maande
liks 'n ekstra toelaag van £5 
ontvang en uitkoopgeld uit die 
mag sal van £20 tot £30 verhoog 
word. D it word gedoen om ont'
slag uit die diens tc ontmoedig. 

winning \'Oer . Daarom bet die 
Ossewabrandwag sedert sy st ig
t ing s teeds gestre~f om sy ge
wig by d ie nasionaalgesinde 
part~e in te werp en doen b y 
dit mnda g met aile mag nadat 
born die geleentheid deur die 
Afr ikanerparty gegee is. 

PARLE~IENTI:RE KRISI S 

Maar, het ck bygevoeg, dit lyk 
of dit op die parlementere front 
meer as ooit tevorc 'n lewcns
kwessie vir die volk is. Ek noem 
dit 'n parlement~re krisis van 
lewensbclangrikheid - 'n k risis 
waarin werklik die toekomstige 
bestaan van die volk mee ge-

Genl. J . A. Smith . 

moci is. Daar is twee dinge 
wat nie ontwyk kan word nie en 
wat reg gemaak of opgelos moet 
word. Een is die kleurkwessie, 
die klcurgevaar vir die volk 
wat allecn deur die nasionaal
gesindc Afrikaners afgewecr 
kan word a l sou d it ook rewo
luslonere maat reels vereis. Die 
veromlerd e Grondwet sal die on
dergang va n die volk ver oor
!ltmk a s b y nie gewysig word 
nie. • Die volk is nie werktuie 
van 'n wet n ie maar die wet va n 
d ie \'Oik. Dit sou mees ondemo
kraties wees as die volk slaaf 
moet wecs van daardie ver
ouderde S.A. Wet. Ons moet 
aanl!ring dat dit verander word 
en sal alles in die stryd gooi as 
dit in watter vorm ook mag ont
brand. Die twcede is die in
menging van vrcemde state in 
ons huishoudelikc aangeleent
hede en word beliggaam in d ie 
kommunistiese bedreiging. D ie 
Nasionaalgeslndes moct aan be
wind bly. 

DUITSLAND 

Nou het ons voortdurend van 
verhoe gewaarsku dat as Duits
land vernietig word, die Russe 
die wereld sal onderdruk. Van
dag skreeu diegene wat van ons 
in die tronke en kampe gestop 
bet ook teen die Russe. Van
dag sien hulle dat dit noodsaak
lik is dat die Duitse volk moet 
dien as 'n bolwerk teen die aan
rollende Russiese gevaar. Van
dag stuur ons nasionaalgesinde 
reger ing vliegtuigloodse om teen 
die Russiese indringing in Ber
lyn te gaan help. H oe reg wa!! 

Goud Word 
Minder 

on !! n ie ! Daarom is ons trots 
dat ons kant vir die Duitsers 
teen die Russe en bul helpers 
gekics het. 

Daar sit egter nog een Afri
kaner in die tronk omdat by 
Suid-Afrika gewaarsku het van
uit Duitsland. Dlt is dr. Eric 
Holm. Hy is 'n mcdc-Afrikaner 
en Unieburger. Sy ,misdaad" 
was nie groter as die van ander 
wat a l vrygclaat Is ~ie. Hy 
moet ook vrygelaat word. Nou 
vra ek die owerhcid om dit te 
doen. So nie, wil ek net bcly 
dat ek meer In die openbaar 
gese en gedoen bet teen die 
oorlogmakers as Eric H olm. 
Daarom moet die owerheid of 
hom laat loop of my saam met 
hom in die tronk stop. 

ONREG 

Daar is ook verskr ikllke on
reg gedoen teen Afrikaners. 
Honderde is vir jare In die 
tronke en kampe onverhoord 
gestop. D ie mense het groot 
skade gely. Liggaamlike Iced 
asook geestelike lecd is veroor
saak. Die volk moet herstel cis. 
Die mense moet skadevergoe
ding toegcken kry. Ons vra om 
'n ondersoek en doen 'n beroep 
op die volk om aan te dring dat 
die skadeloosstelling geskied. 
'n Burger mag nie veronreg 
word en skade aangedoen word 
deur 'n politieke party met sy 
betaaldc trawante net omdat hy 
nie saamdraf met daardie party 
nie. Dit moet in S.A. onmoont
llk gemaak word dat burgers 
dcur elke party wat aan bewind 
kom deur sodanige owerheid 
gcmartcl, verarm en verdruk 
word. Sledaar die taak van die 
O.B. Die stryd is nou nog 
ernstiger en groter as ooit 
tevore. Die taak is baie groot 
en ernstig vir die Ossewabrand
wag. Nou is hy eers nodig as 
organlsasie. 

Suid-Mrika bet so pas SO,OOO ton 
rys van die B ritse voedselraad 
verkry. Dit behoor t teen Okto
ber bier te " ees. 

Dr. E . G. J a nsen , Minister van 
~aturellesake, bet aan aile natu
relle die versekcring gegee dat 
die reger ing alles in sy vermoc 
sal doen om toestande te skep 
waarin sowel bulle as die wit
man gelukkig sal woon. Hullc 
kan help deur nie met hul ge
sinne na die stede te trek nle. 
Die regering sal ook nie die op
voeding van n uturelle-kindcrs 
verwaar loos n ie. • 

D ie regering bet dit nog nie 
oorweeg om verdere Duitse 
wceskinders in te voer nie, vol
gcns die Minister van Volkswel
syn in die volksraad aangekon
dig bet. 

Huurbebeer sal YOorlop ig nie 
afgcskaf word nie, maar waar
skynlik in gewysigde vorm ge
handhaaf word. Weens die 
woningtekort ina die stedc en die 
instroming van immigrante, kan 
dit nie afgeskaf word nie, het 
die Minister gese. E ers as die 
regcring oortuig is dat die be
beer nie mecr nodig is nie, sal 
dit atgcskaf word. 

'n Voorstel van die R usse in 
die V.V.O. se kommissie insake 
kolonlale gebiede dat die 70 
kolonies in die wereld onder 
groter toesig van die Verenigde 
Volke-organisasie geplaas moet 
word, is vcrwerp. 'n Kompromis
voorstel van Indie dat 'n derge
like komitee aanstaande jaar 
verslae oor koloniale gebiede 
moet ontvang, is aangeneem. 

AMPTENARE SE 
KLAGTES SAL 

ONDERSOEK WORD 
Die klagtes van s poorwegamptena re wat gedurende die 

Smuts-regering opgestawel bet , sa l deur 'n kommissie, wat 
die regering nog gedurende hierdie sitting sa l benocm, 
ondersoek word, na bet roubaar verneem word. 

Die kommissie sal uit drie 
lede bestaan en hulle sal nie 
lede van die spoorwegdicns wees 
nie maar buitestaanders. Die 
voorsitter sal 'n regsgcleerde 
wees. 

Die kommissie sal vera! belas 
wees om die klagtes insake gra
dering te ondersoek. Daar word 
vera! verwys na die graderlng 
in die seniorbetrekkings. Aan
dag sal ook gegee word aan die 
klagtes van oud-soldate wat 
meen dat hulle onregverdig ,be
handel is. 

Neger Geskiet 
Omdat Hy Stem 

In Amerika 
'n Amerikaanse neger is dood

gesklet deur 'n blanke in 
Georgia toe hy verlede week sy 

Noodregulasies 
Vermirider 

Meer as die helfte van die oor
Jogstydse noodregulasics sal ver
dwyn indien 'n wetsontwerp van 
die Eerste Minister aangeneem 
word. 

Drie-en-vyftig stelle nood
regulasies wat o.a. te doen bet 
met prysbeheer, die duurtetoe
slag, huurbeheer, boubeheer, 
verkoop van miel\es, winter
graan, wyn, vleis, eiers, sagte
vrugte, kunsbotter en aar tappels 
bly egter van krag. 

Ander noodregulasies wat oor
bly, moet egter nog 'n onbepaal
de tyd van krag bly. Dog die 
wetsontwerp bepaal dat en ige 
noodregulasie wat onnodig word, 
t e eniger tyd herroep kan word 
deur m iddel van 'n gewone regu
lasie. Die Unie se goudreserwe het stem uitgebring het in 'n ver

die afgelope week nog verder kiesing vir die staatsrcgering 
gedaal. 'n Maand gelede het dlt I berlg Sapa-Reuter. H y is deur 
meer as £82,000,000 bcdra. Tans die blanke aangese om n ie te Die Kanadese regering bet 
Is dit slegs bietjie meer as stem nle, maar het geantwoord aangebied om 200,000 ton koring 
£74,000,000. Die vermindering is dat by die reg bet en dit sal ge- tussen April en Augustus van
te wyte ~an die wanverhouding brulk. ~adat hy gestem het, is I jaar aan Suid-Afrika te !ewer. 
tussen d1e Un ie se In- en ult- hy met n haelgeweer doodge- Die prys hlervoor t.al 2.36 dollar 
voer . aklet In ay hula. per boeael weea. 
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Ongekeurdes Kom 
Land Binne 

As Kuiergaste 

V.S.A .• Eis 
Plundering 

Staking Van 
In Du itsland 

Britse immigrante wat deur die Minister \'an Binne
landse Sake ~e deegllkt:r keurbeleid gediskwalifiseer word 
om na die Unie t e kom, het reeds 'n nuwe ~kuiwergat 
ontdek om die land blnne t e kom. 

Volgens die nuwc regulasics I wys dat hulle 'n valse verklaring 
van die regering word aileen by hul aankoms afgele het. 
aan lmmlgrante uit Brlttanje 
wat bchoorllk gekeur is g<'riewe 
verskaf, en die Minister het on
tangs gewaarsku dat diegene 
wat bulte die kanalc probeer 
kom, afgewys kan word as on
gewensles. Daar i& ('Jrl('r niks 
wat voorn('m('ntlc immigra ntc 
verbictl om te verkluar dut hulle 
as ,.twsoE'k t'rs" of ,.toe rioolt-" ty
delik na S uid-Afrika kom t'n na-

Voordat die rcgerlng ver
scker kan wees dat hy slegs 

Dit w it \'oorkom a-.or minstens een "an die Westerse 
Gealliecrdtos eindclik tot die ins ig gekom het da t bulle 
Duit-.land nie lam~er kan plunder en ~Y fabr ieke afbreek 
vir herstelbrtaling:. a'> bulle Wes-Europa \'an Kommuni-.tiese 
oorheen-ing n il red nie. Daardie moondheid is Amerika wat 
by monde \ lln die hoof ' '8n die Marshallplan 'n versoek aan 
Britt8nje en I~rankr)·k ~erig het om 'n einde te maak aan 
die neem ·mn herstelbPt81ings, en as dit nie kan geskied nie, 
dit drastiC'> in te korl. 

gocles, en nie ook die ,.slegtcs" Onmiddellik nn die oorlog hot I br ieksuitrusting ter wuartle van 
van genl. Smuts kry nie, sal die die Westerst• moondhede sanm U 4,000,000 vun Duitsland gt•nt-t'm 
lmmlgrasiewette opgeknap moet met hul Russlt'lll' bondgenoot bet, Rus lund daarvan be!!kuldig 
word sodat die towerwoord Dullsland bPgin plunder en dut by in die a fgelope drie Janr 
,.Brltsc onderdaan" minder ef- fabrieltc afgcbn•ek. Onlang., b t>t g-oedere tt'r waa rtle von 
fektief sal wees om Suid-Afrika I Brittnnjt', nut "c•l fr~ nog g-ed u- , t1,750,000,000 uit Duitsla nd lfl'-
binne to kan kom. rt•ndc• Julit•mauntl ulh•en fa- neem bet. 

tlat bulle h il' r aan~t'land b t>t , 
bulle dun hil'r metlt'rnoon te 
YI'Stig nil!'. OORHEERS HOLLANDSE OF 

Onder die huidige wctgewing 
kan Britsc onderdane wat tydc
lik na die Unie kom - en aan 
die immigraalc-owcrbcid ver
klaar dat bulle twec of dric 
maande in die Unie wil bly -
nie gedwing word om die land 
te verlaat nle en daar kan ook 
gcen beperking gell! word op die 
tyd wat bulle In Suid-Afrika 
kan bly soos dit in die geval van 
vreemdelinge Is nie. 

VRVGI'~STEL 

'n B ritse ondcrdaan bet 
gecn permit nodlg om in die 
Unie te bly nle en het ook nil' 
nodig om ann di<' owerbcid te 
rapporteer wnar hy hom be
vind nie. 

Britsc immigrantc wat reeds 
in Suld-Afrika is, gee te kenne 
dat bale Britte in die toekoi'Qs 
van hierdie gaping gcbruik sal 
mnak omdat dit ook besonder 
mocllik sal wccs om te kan be-

DU ITSE BLOED ? 
Die vraag of daar meer Duib e as llollandse bloed in 

die a re \'8n die Afrikaanssprekende d t>el ,·an die , ·olk \'loei, 
bet die afgelope tyd aanleiding gege<~ tot 'n twbg~kryf in 
die Cape Times. Nada t daar oor en weer uit ge'la~hebbende 
werke aangehaal is, is daar tot die ge, ·olgtrekking gekom 
dat daar meer Duitsc as Ilollandse afstnmmelin~e in Suid
Afrika is . 

Na aanlciding van 'n bcwcr ing I die pNiode so groot wn~ dnt die 
van 'n persoon wat sy nnam hele bt•volldng later nwt Duitse 
,.Judex" teken, dat die mcestc blocd oorhccrs is. ,.Die feit is 
blankes afstammelinge is van eers onlangs deur ons Afri
Britte, Franse en H ollanders, ls i kaanssprckcnde medcburgers 
hy op sy tone getrap dcur erken. Dit Is 'n felt wat on
.,Senex" van Vishoek, wat be- bekend Is nan die Engclse pcrs 
weer dat daar vanaf 1700 tot in Sui<l-Afrika asool< nnn bc-
1795 ,.baie mcer Duitse nedcr- soekend!' Britsl' parlemcntslede 
setters na Suid-Afrika gckom wat praat van die ,Hollanders 
hct as wat vanuit F rankryk, nan die Kaap'." 
Holland, en elders tcsame gc- "" 
kom bet." Hy verklaar dal d ie S\'1· F.:flS 
vlocl van Duitsera gedurcnde 

VERRASSENDE R EDDING 
VAN 0.8 • .-FUNKSIE 

H lcrdlc stclllng hot hcclwat 
teenspraalc ultgclo:<, maar is 
uiteindellk ondcrstcun dcur 
lemand van d ie Uni\·ersitelt van 
Stcllcnbosch wnt vcrv•ys nn die 
bcvlndings van Thea! en Colen
brandl'r in hit•rdic verband. 
\'ohtl'ns Theal "·'~ tlaur van die 
1,520 n('d('rM•ttl'rM \\at ontlt•r dlt' 
lll'\\ ind \an die• Uollaml!>e Oo!l
lntlieM' Kompun l(' na <lit' I<uap 
gt•kom bet, .uu uit llolla nd, 74 
u it l•'ranltr~·k, 7 I uit Skantlilm
wili ('n 800 uit D uitf;Ja nd nf
ltomHtlg. 

D ie \'!it t'rplaut'll' 0 .8 .-kom - 1 nou maar te stank , l'n op 4 s .. ,,. 
mando b('t a l klaar \\t•e r £'!2 l Os. t('m ber sou die ltul!lte funkNil' 
vir II Auifu"tus 19 19 inge!lnmel d a n ook plaasvind. Dit' opkom-. 
en nogal op v~>rrulo!'ll'lldt• wysc! I was egter so oorweltligl'ntl goed 
Hierdie kommnndo h1•t In die da t d ie pragtig1• w ins van 
vt'rlede dlt• \·uste (1'\\00nt(' ge- £22 10 ... gcmaak kon word. D it 
ha d om t•lke eer .. te Sntt•rtlag WU'I d ie beste in d it' afgelopt• 
van die m nand 'n funk11ie op I drie jaar waarin die funksie so 
::Uelkbos!ltrund tE' hou in tlie gereeld gebou was dat nie een 
Paw iljo('n-ft•('kllmcr. D it1 fond!ote enkele keer oorgeslaan is n ie. 
so ingesum('l, Is dan OJliiY g'('Slt 
'ir O.B.-dug. In di~ jOnlf"t~ tytl Daur i'> toe Yanself.,prekend 
het dit bt'gln l.> k of d ie bt'Jung- afg~!ti('n van die besluit t'n die 
!>telliug duan oor aan die tnan funk.,ie sal in die ' enolg weer 
was, en op 'n \Orige funksif' wn<; pluas\ ind soos in die \ (' rlede -
die wins s lt•g"' l / 6. Dit ht•t die elke eerste Saterdug , ·an die 
kommando luat be!otlu it om dit maand. 

Die skrywer bt•toog dat hil'r
lle vcrhouding in bersicnlng 

gcncem sal m<lct word met rlie 
oog op die latorc bevindings 
van dr. J . Hoge, van die Univer
s iteit van Stellcnbosch wat 'n 
studie gemank hct van Duitse 
personc wat In d ie jare 1652-
1806 na die Kanp g<'kom hct. 
~~- r;t•hal k om op 4,000 Duitsen. 
tt' "taan. 

Afrikaner 
In E.nge/se Pers 
Onder Vergroot
glas 
Suid-Afr ikaner omdut by DuitS('! 
., oon ·aders bet nil!'. Ek bou , ·an 
h om . )fy klein&eun<;, seuns , ·an 
my seuns, alma! E ngels, mug 
da lk eenda g m et sy kle inkinde rll 
t rou.'' 

Die Amerikaanse versoek om 
die ht'rstclbetalinga te staak is 
aanvankllk met wt'crsin deur 
Brittanjc en veral Frank ryk 
ontvang wat to kenne gegee bet 
dat daar baie voorrade in Duits
land is \ltat elders beter aange
wcnd kan word. 'n Onlangse 
veraoek van die T usscn-Gealli
ccrdc Horstelbctalingsagentskap 
aan die drie Wcstcrse milite re 
gocwerneurs in Berlyn om hom 
van 'n finale lys to voorsien van 
allc tocrusting in Dultsland wat 
afgebreek en verwydcr ka n 
word, word egter beskou as 'n 
antwoord op die Amerikaanse 
vcrsoek om at te sien van ver
dere plundering in belang van 
Europese berstel. 

Geboortemerke 
Verwyder 

Drie Amerlkaanse doktera het 
tot die rcvolgtrckking gckom 
dat gcboortemcrke verwyder 
kan word as X-straalbehande
ling onmiddcllik na die geboorte 
van die kind tocgepas word. 

Die. :\lini'-tt'r van Justisle 
hct in die volksraad ver
klnar dat hy ten gunste is van 
Jyfstraf vir dicgenc wat hulle 
akuldlg maak nan h uisbraak. 

VO LKSKAS-AANDELE 
OOIUIEERSE~D DUITS 

Scncx, wat homselt as 'n 
Engclsspreke nde afsttlmmcling 
bcskryf, meld nic waar hy sy 
gegewens vandaan kry nie, 
maar noem min of mN•r dieself
de getal waar by in 'n opvolgen
de bri<'f beweer dat daar teen 
179~ ,l<'ts ' minder as 6,000" Duit- 1 
scrs aan die Kaap was. Hierby, 
so betoog hy, moct In aanmer
king genN•m word dnt immi
grasie In dnardie tyd nic In 
terme vnn duisende ni<', maar 
van honderde gemeet moct word. 
So laat as 1702 was die opgawe 
vir die hcle nedcrsctting as 
volg: Mans 502; vroue 270; 
seuns 337; dogters 333, en in 1752 
was dlt ondcrskeidelik 1,478; 
1,026; 1,396, en 1~,119. 

, Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 

V I R algemene inligting word bekendgemaak 

dat daar nog 'n bepcrkte aantal gewone VOLKSKAS

AA.~ELE vir inskrywing bcskikbaar is. 

V 0 I- I, ED I G E bcsonderhede · is vervat In 

die Bank se jongste prospektus, eksemplare waarvan op 

aanvraag by aile takkc of by die Hoofkantoor van die 

Bank, Posbus ~78: Pretoria, vcrkrygbaar is. 

VOLKSKAS BEPERK 
(Gtreglatreude llandet.sbank) 

H OOF KANTOOR: 

PRETORIA 

BANK I ERS 

Hy spreck die mcning uit dat 
daar tot 1700 alegs 250 Franse 
aangekom het. 

,.Ek g lo dut diE' oorht'e rsende 
karaktertrekke \'a n lilt' Atri
kaanssprekentlc nle Holla nds of 
Frans i!l ni l!', maa r Duit 11 ... E k 
hou nie minder , ·an my mede-
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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 I 

ROOI VIR KUR~ GROEN VII\ ONGEKUfl.lt 

.,Die sigaret war u altoos graag wou rook." 

_... Ons koop by hrdle . ' u:~t m om blad adverteer ""W 

• 
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BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 22 SEPTEMBER 1948 

DIE O.B., WOENSDAG, 22 SEPTEMBER 1948 Brief aan My Partyvriend : 

,Ten Behoewe Van Metode Wat In Boerdery 
Europese Herstel" Nooit Sal · Deug 

~it is merkwaardig dat in die afgelope week twee berigte 
w.at m noue verband met mekaar staan, feitlik gelyktydig 
d1e ore van die wereld bereik het. Die een is die aan
~on,diging dat demobilisasie van die Britse leer gestaak 
1s en dat Frankryk deur Amerika aangese is om deel van 
sy Marshall-hulp vir bewapening aan te wend. Die ander 
is die versoek van Amerika se Marshallplan-hoof aan 
Engeland en Frankryk om verdere aftakeling van nywerhede 
in Duitsland vir herstelbetalings op te skort ,in belang 
van Europese herstel". 

Ons noem dit merkwaardig omdat die gewone man wat 
skynbaar nie met die insigte van hedendaagse staatsmanne 
belas is nie, dit onbegryplik vind dat hierdie twee stappe 
- gedeeltelike mobilisasie en stopsetting van plundering in 
Duitsland - eers in die najaar van 1948 gedoen word. Vir 
diegene, wie se kennis van die kommunistiese · wereld
revolusieplan tydens die oorlog verdring is deur anti-Duitse 
gevoelens, moes dit t og immers al op die eerste vergaderings 
van die V.V.O. duidelik geword het dat mooi woorde Rusland 
nie binne sy grense sal hou nie. Maar selfs die volle omvang 
van 'n Berlynse krisis drie j aar later was nog nie genoeg 
om hierdie liggelowige kombersmaats van Stalin tot voile 
ontnugtering te laat kom nie. Toe bulle die drumpel van 
Stalin se voordeur hoi getrap het in 'n poging om sy 
volstruisskoppe teen bulle in Berlyn tot bedaring te bring, 
is daar in Brittanje openlik te kenne gegee dat die land 
nie bereid is om sy politick met geweld te steun nie, en in 
Frankryk is selfs 'n kabinetskrisis veroorsaak oor 'n ver
dedigingsbegroting. Slegs Amerika het dit goed gedink om 
'n klompie supervestings na Brittanje te verskuif - asof 
Stalin met sy miljoene-leer in Oos-Europa hom deur 'n 
klompie gelsoleerde vliegtuie sal laat intimideer . 

WAT GEDOEN WORD 

Maar dit was nie aileen dat die W esterse volke die 
grootste onwil tot oorlog geopenbaar bet nie, bulle bet hul
self skuldig gemaak aan nog groter onverantwoordelikheid. 
Die stryd in Berlyn gaan nie soseer om strategiese as om 
politieke oogmerke. Dit gaan in die eerste plaas oor die 
gevaar dat die Duitsers in wanhoop hul rug op die W este 
sal keer. , 

Maar wat is noo eintllk gedoen om die vertroue van die 
Duitsers te wen, bebalwe \ir die durabele lugvervoer na 
Berlyn? Die berugte Morgentbau-plan - van wie 'n medc
opsteller kort gelede weens kommunistiese bedrywigheid in 
Am erika aangekeer is - is nou wei nie in naam op ..Duitsland 
toegepas oie, maar die hoofdoel daarvan~ naamlik die ver
swakkiog van Duitsland se nywerheidsvermoe is tot op 
hierdie dag nog met stelselmatige berekening deurgevoer. 
Dit word net, ooreenkomst ig die Angelsaksiese vindingryk
heid om lelike dinge met beskaafde terme t e beklee, nou 
,herstelbetalings" genoem in plaas van plundering. Eers 
nou dat bulle vir die tweede - en glo , laaste" - maal in 
die Kremlin gaan voetval voor die Oosterse despote, word 
daaraan gedink om die plundering , op te skort" omdat dit 
nie in belang van E uropese herstel is ole. Duitse 
masjinerie ter waarde van biljoene ponde is in die afgelope 
drie jaar al verwyder na Oos en Wes, en eers nou begin die 
Westerse staatsmannetjies daaraan te dink dat dit darem nou 
nie heeltemal te rym is met Eoropese berstel ole. 

TEGNICI AS HANDLANGERS 

Maar ook dit was nog nie al nie. Die W esterse politici 
het' oog steeds volhard met 'n sogenaamde suiweringsproses 
van die Duitse volkslewe. Alma! wat in diens van die 
NaAlonaal-sosialistiese bewiod gestaan bet, is in kampe 
gejaag en moes eers soos vee deur die dippe van anti
nasionaal-sosialistiese ,howe" gejaag word voordat bulle 
weer 'n produktiewe bydrae tot die heropbou van hul ver
woeste vaderland kon lewer. Diegene wat nie aan die hoe 
toetse van lioksgesiode suiweraars voldoen nie, word een
voudig na konsentrasiekampe gestuur vir lewenslank of 
amper-lewenslank - soos in die geval van dr. Hjalmar 
Schacht. Andere, onder wie deskundiges en tegnici, wie se 
sondes nie veel groter was as dat bulle lid van Hitler se 
party was nie - 'n party wat voile erkenning in die Weimar
republiek geniet bet - is belet om hul beroepe uit te oefen. 
Met hul waardevolle keonis moet bulle vandag strate vee of 
bandlangerdiens doen by die opruiming van Duitse bouvalle! 

Dit is die portret wat mens het van die Duitsland wat 
deur 'n sesjarige oorlog vir die Westerse beskawing , gered" 
moes word. En as kroon hierop is 'n paar weke gelede - nog 
tydens die onderhandelings met Stalin oor Berlyn - berig 
dat <lie Britte drie afgeleefde Duitse gener aals gaan 
neurenberg. 'n Besondere plek in Duitsland se ekonomiese 
heropbou sal bierdie bejaarde krygsmanne seker nie kan 
ioneem nie, maar wat 'n bydrae sal hul behandeling nie 
wees tot Stalin se gewig in hierdie stryd om prestige wat 
nou al vier maande lank in die Duitse hoofstad woed nie! 

Ewenwel, Angelsaksiese staatsmannetjies is hard besig 
om iets te red wat bulle die Westerse beskawing noem. 

Geagte Vriend, In my vorigc 
brief bet ek met aanhalings uit 
tocsprake probeer bcvvys hoc 
eenstemmig politic! aan wccrs
kante is dat sekere vraagstukkc, 
en by name die naturellevraag
stuk buite die par typolitiek gc
hanteer moet word. Maar hoc
wei alma! die noodsaaklikheld 
hiervoor erken, kan nicmand 
daarin slaag om die vraagstuk 
uit die , pa rtypolitickc a rena" 
soos dr. Malan dit nocm - tc 
Jig n ie. Hlerdie swakhcid kan 
n ie toegeskryf word aan die on
wil va n diegenc wat met die 
wctgewing bclas is nie. Daar is 
sonder twyfcl mcnsc in die par
lement wat dit bale crnstig 
meen met die land, maar hicrdie 
goeie mense sit vasgevang in d ie 
spinnerakke van 'n stelscl wat 
bulle hande en voctc bind. Om 
dit te verstaan is dit nodig dat 
ek die hoofbcginsels van die 
Britse parlemenU!rc stclsel aan 
jou wecrcens verduidclik. 

TEENSTA11o'D 

Die wcse van hierdic stelsel 
- en moet dlt tog nie met die 
demokrasie verecnsclwig nie -
is dat ,.gcsondc" staatsbestuur 
moct berus op die beginsel van 
tcenstand e n tccnstelling. 'n 
Bchoorlike ontlcding van vraag
stukke, so mccn die ontwerpers 
van hierdie stclscl, vereis 'n de
bat waarin inleicrs en teen
standcrs elk hul kant van die 
saak stel - soms teen hul eie 
oortuiging in. Nou wil ek erken 
dat dit nogal n ie 'n slegte mc
tode is om al kantc van 'n saak 
tc vcrnecm nie. Tot 'n mate 
word in ons hofprosedure ook 
hicrvan gcbruik gemaak; ons 
kry advoka te vir die staat en 
vir die vcrdedig ing. Maar die 
belangrike verskil kom hierin 
dat nie die twee advokate wat 
teenoor mekaar staan, uiteinde
lik beslis oor watte r kant reg is 
n ie, maar 'n onpartydige ju rie 
of regter wat buite en bo die 
woordestryd van die advokate 
lit. 

JURIE 1\lENG IN 

Nou kan beweer word dat die 
parlcmentere stelscl presics die
selfde beoog, en dat die volk of 
kieserskorps d ie regter of juric 
is wat moet oordeel. Tot 'n 
mate is d it so, dog 'n bclangrikc 
versk il gooi die helc vergclyking 
omver. Waar in •Jie gevnl van 
'n hof 'n advokaat ten stre ngste 
belet is om met die jurie gemene 
saak te maak, word in die party
politick 'n deel va n die volk a g
te r die a dvokaat ingeskakel en 
daar is niks wat belet dat elke 
lid van die volk agte r die twee 

Spoor bond 
Erken 

Die regering het besluit om 
Spoorbond, wat deur die vorige 
regcring doodgewurg is bloot 
omdat hy d ie belange van Afri
kaanssprekende spoorwegamp
tenare behartig het, weer in ere 
te herstel en tc crken as lig
gaam wat die bclange van die 
amptcnarc kan behartig. 

Die ledc van die Bond sal 
weer staat wees om hul lede
gelde tc laat bctaal deur middel 
van aftrckorders soos dit in die 
vcrlede die geval was. D ie on
dcrhandclings tussen die Bond 
en d ie Minister van Vc rvoer is 
egter nog nie a fgesluit n ie en 
sal weer voortgesit word sodra 
Minister Sauer herstel het van 
sy ongesteldheid. 
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wedywerende partye ingesk ak el 
word nie - niks beha lwe die 
gebrek aan belangstelling by 'n 
det-1 van die volk. 

VLOTTENDE STEJ\l 

Wat dus oorbly om onpartydig 
te oordeel of jurie te specl, is 
dan juis daardie deel van die 
volk wat die minste bclangstcl
ling vir die politick hct. Hulle 
wat so min bekommerd is oor 
die vraagstukke van die la nd 
da t hulle n ie deel wil neem in 
die debat daa roor n ie, hulle io, 
per slot va n rekening by uitst.-k 
die mense wat die beslissing oor 
daa rdie vraagstukke moet gee! 
- J y ken mos die , vlotte nde 
stem"? Die a nder word deur hul 
lidmaatskap aan ttie cen of die 
ander party ingesk akel by die 
standpunt van hul Ieier . Daar 
mee ver\•a l aile moontlikheid 
,·an onpartydige oordeel by 
bulle. Hullc staan nou rotsvas 
by hul party, reg of verkcerd, 
en slegs 'n uitcrstc skok kan 
bulle weer daar uitkry. 

MAG WORD HOOFDOE L 

Jou politick-bcwuste burgers 
word dus in twcc of meer 
groepe gcorganiseer wat nou 
sonder skcidsrcg'ter - of slcgs 
met die traak-my-nie's as 
skeidsrcgtcr 'n stryd teen me
kaar vocr. In daardie stryd 
spec! bcginsels 'n bclangrikc rol, 
maar nooit die hoofrol n ie, om
dat d ie uihoering van daardie 
begin!iot-ls geheel en al a fbanklik 
Is va n die magsposisie wa t net 
een , ·an d ie twee pa rtye op 'n 
tyd!ltip knn beklee. Die hoof
st ryd gaan dus oor die mag of 
Ieiding van die staat en nooit 
teen 'n euwcl nie. Dit help die 
Nasionalc Party by voorbceld 
absoluut niks dat hy vir 'n 
blanke Suid-Afrika staan so
lank hy in die opposisie is nie. 
Sy beginsels word deur die 
teenparty sonder aans ien ver 
werp omda t die stelsel vereis 
tlat bulle van mek aar moet ver
skil. 

HORENDE DOOF 

En dit is vir my so snaaks 
dat mense hierdie waarheid nog 
nic kan besef nie. Ek loop nou 
die dag 'n ken~s raak wat my 
mcedeel dat hy nou net van die 
parlement af kom. ,Dr. Jansen 
hct bulle darem vandag die 
waarheid so pragtig vcrtcl dat 
ek n ie kan glo hulle dit nic kan 
verstaan nie. Maar dit Jyk my 
hullc wil dit n ic verstaan nic", 
dee! hy my mcc. Hicrdie vricnd 
was al 'n kandidaat in 'n vcr
kiesing, en hy glo blykbaar in 
aile erns wat hy s~. l1:y ant
woord aan hom was: .,1\laa r, 
vriend, jy weet mos da t hulle 
verplig is om te maak asof hulle 
nie verstaan nie." 

As die opposisic nic meer ver
skil nie, is dit 'n crnstigc saak, 
soos Die Suiderstcm onlangs nog 
in 'n hoofartikcl gcskryf bet 
oor ,die bclangrikste strydpunt 
tussen die partyc" wat dalk kan 
verdwyn. As daar nic vcrskil 
van mcning, spontaan of ge
dwongc, Is nie, kan die stelsel 
n ic meer werk nlc. 

OP J OU PLAAS 

Nou kan jy jou voorstel wat 
op jou plaas sal gcbcur as jy 
jou plaasarbcidcrs in twee 
groepc vcrdccl wat teenoor me
kaar staan. Voordat hulle die 
sloot gaan skoonmaak of die 
boordc gaan snoei, spring bulle 
ccrs aanmekaar om te beslis wie 
die werk sal doen. E n die kant 
wat wen het dan die alleenreg 
om sloot skoon te maak of die 

boordc tc snoci. Die werk van 
die verlorende groep is dan in 
n,lle crns om die ander plaas
a rbeiders se taa k so te bemoe ilik 
dat hulle netnou maa r weer tot 
'n kragmeting sal oorgaan. As 
jy kans sicn om op so 'n grond
slag tc boer, en ryk te word, 
wens ek jou aile sukses toe 
jy het sulke wense nodig. 

WAAROll 

My vraag aan jou is: Waarom 
moct ons volk verplig word om 
selfs in hicrdie gevaarvolle tye 
'n stelsel te handhaaf wat ' 'ereis 
dat hy in twee teenoor-mekaar
staande groepe verdeel word, en 
waarin die belangrikste taak 
van die politick n ie is om vraag
stukke op te los en die welvaart 
van die volk op 'n eendre.gtelikc 
wyse te bevorder nic, maar om 
te worstel oor die alleenreg vir 
die oplossing van vraagstukke 
en behartiging van volksbelangc. 
Dit is soos twee jngte rs wat as 
die leeu storm, dit nou eers met 
mekaa r uih·eg oor wie die leeu 
sal skiet. Plaas " a n dat albei 
skouer aa n skooer elk met sy 
eie geweer sy deel bydra om d ie 
gemeenska plike gt-vaar af te 
weer . 

Jy sal nou vir my vra maar 
wat stcl ck voor moct ons in 
die pick hiervan kry? Ek hoop 
om in 'n volgende brief meer 
positief te wccs. Dit was cgter 
nodig om ecrs die swakheid van 
die huidige stclsel aan die kaak 
te stel. Maar ck wil net wccr
eens beklcmtoon' dat jy goed 
moet vcrstaan dat my kritiek 
nie gemik is teen die een of a n
der persoon of party nie. Ons 
moet almal oortuig raak van die 
noodsaaklikheid om 'n verande
ring teweeg te bring, en dan 
doen ons dit aJmal saam. 

Gaan Geen 
lnmenging 

Duld 
Brittanje sal elke suggest lc 

dat die V.V.O. die reg het om 
in te meng in die administrasie 
van sy Koloniale Ryk, betwis, 
en is nie bcreid om die reg van 
die V.V.O. om hiermee in te 
meng, te erken nie, volgens 'n 
vcrklaring in Londen. H ierdie 
houding van Brittanjc word 
deur politieke waarnemers in 
die buiteland vertolk as 'n aan
duiding dat Brittanje Suid
Afrika sterk op die V.V.O. sal 
stcun ten opsigtc van die In
dicrvraagstuk. 

OSSEWABRANDWAG
DAG 

DES PATCH 
(by Stasie ) OP 

25 SEPTEMBER 1948 
10 vm.: Motor Stoet vanaf 

Rooihoogte deur Uiten
hage na Despatch 

10.30 vm. : OPENINGSREDE 
by Feesterrein 

Vanaf 11-uur vm. : Braaivleis 
en Verversings, Skyf
skiet en Speletjies, 
asook Boeremusiek 

3-uur om.: TOESPRAAK 
deur genl. adv. JOHN 
VORSTER 

Aile Afrikaners baie 
W elkom! 
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Oorlog Teen Wild ISoos ?ns. Lesers119-Jarige, se ,Nee' 
Van Seekant Af o,t s.en 

1 
Voor Geweerbek 

1\lnr. J . A. Landman, P.K.geraak bet en dit soos 'n veld- Die 
Dongola, skryf : Die vorlge oor
logsugtige regerlng was nie 
aileen tevrede om teen onskul
dige mense oorlog te verklaar 
nie, maar bulle het ook gaan 
oorlog voer teen onskuldige 
bokke in Noord-Zoeloeland wat 
die oorsaak was van die ver
sprelding van Nagana oor die 
Laeveld van Zoeloeland tot in 
Swaziland. 

Die soort optrede laat mens 
dink aan die wreedhede van die 
Soeloes in 1838 wat alles wat 
nie Soeloegesind was nie, uit
geroei het. Maar hulle het 
darem nie die wild uitgeroei nie. 
Nagana het toe reeds bestaan. 
Tsetsevliee, wat die draer is van 
Nagana, het toe reeds op die 
wild gelccf. Die bos- en vlak
vark is eintlik die grootste 
vriende van die tsetsevliee want 
hulle verkies die ruigste plekke 
in die Bosveld. Maar op hulle 

• \\!as daar nie oorlog verklaar 
nie. Die bos- en vlakvarke het 
voor die wildjagters uitgevlug 
vanaf die kusstreke (want daar 
het die jag begin) die binneland 
in. Hulle het meesal langs die 
riviere gevlug en dit is te ver
staan dat tsetsevliec saam met 
die varke getrek het sodat d ie 
binneland, wat nic Nagana ge
ken het nie, daarmee besmet 

Is Medisyne 
Noodsaaklik 1 
Die Natuurwetemkap 

•e nee! 

J 
Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE JONGSTE WETEN

SKAPLIKJ!l METODES 

Met Verbaaende Ult.lae 

GEEN MEDISYNEI 

GEEN OEFENINGEI 

• me llardnekklpte Kwale mtc 
Die wetenellap bet oou uJtcn tod d&t 
IOdra 'D be.mette urc-.mlldeel akooo· 
Cema&lt word van ay elf ot oneulwer· 
bede, die alekte verdwJD. Deur dlt 
toepualng van one wetenakapllke me· 
toe! e. bet dlt DOU ' D lll&ltiJ.k• taU 

c.,..OI'd.. 

Dlt maak nle aaall boe tn18tiC ot w.D· 
boudend u llwa&l Ia Die - aelta eo1 • 
dlt aa cbronlee ot onceo .. alllt be.tem 
pel. Daa.r Ia boop vtr u. Oeeo medl· 
ayoe of oeteolnce beoodiC Die. U MJ 
onder ceen verpllgtloc etaan ole. Bllr7f 
&all one en ventrek volle4tge beeoo 

derbede ID verband met u kwa&L 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
Poebos 1SS8 - KAAPSTA.D 

brand onder die beeste in die 
Laeveld versprei het. In plaas 
van die diere vanaf die binne
Jand see se kant toe te jag, was 
dit net a nders om. 

Die natuur het nog altyd die 
ewewig bewaar en gesorg dat 
een pes die a nder uitroei. Die 
mens hct egter die natuur se 
ewewig versteur en sal altyd die 
Nagana moet beveg totdat die 
natuur weer sy dee! kan doen. 
Dit sal die staat miljoene pondc 
kos om (He Nagana uit te roei. 
Boere het duisende ponde skade 
gelei en pragtige beestroppe het 
verdwyn. Bale beesboere is 
byna gerulneer, maar met 
staatshulp sal daar weer mooi 
troppe beeste wei. Help en 
beskerm die natuur en jy be
skerm jouself. Dit is die wet 
van die Skepper. (Verkort.) 

VERVOERDIENS 
Vir algemene karweiwerk en 
ook vervoer van mense tree in 

veroinding met 

J. A. STRAUSS 
P osbus 64 - - Telefoon 9-8355 

PAROW 

Kruithoring 
1\lnr. M . P . Bezui<lenhoudt, 

P .K. E lliot, skryf : Kan u vir ons 
deur middel van die blad sc 
waarom die redakteur van Die 
Kruithoring gedraai het? 

(Volgens Die Burger indertyd 
berig hct, was die cnigstc rede 
wat mnr. Malan vir sy be
danking as rcdakteur van Die 
Kruithoring aangcgce het, dat 
hy nie kan~J sien om voort te 
gaan as Die Kruithoring nie 'n 
weekblad word nie. Sedert sy 
uittredc het hy egter in die 
Engelse pers en Die Suiderstem 
talle van besware teen die 
H.N.P. gelug waarvan die be
langrikste is dat die Broeder
bond so 'n groot houvas op die 
party sou he en dat die party 
nie demokraties sou wees nie. 
Hy het dan ook heelwat waar
skuwings geuit teen die H.N.P. 
se apartheidsoogmerke en die 
Verenigde Party geloof vir sy 
ware demokratiese grondslag.
Red.) 

•• 
KAAPSE INDIERS 
ALLIG VASGEPEN 
Die Indier-indringing in Kaapland wat die vorige 

regering oogluikend toegelaat bet , sa l non ondersoek word, 
volgens 'n verklaring van die Minister van Binnelandse 
Sak e. Hy bet in die volksraad aangekondig da t by van 
voomeme is om 'n kommissie van ondersoek oor bierclie 
aangeleentbeid aan te stet. Van departementswee sal die 
nodige inligting reeds voorlopig vir die kommissie ingesamel 
word. 

In geval die regering na die 1 van grond en geb~ue deur Asi~te 
ontvangs van die versing wetge- ~ raak, sal sodamge wetgewmg 
wing in dien wat die okkupasie van terugwerkende krag wees 

vanaf 16 September 1948. 

lmmigrante 
Gee Deu rslag 
In Rhodesie 

Die Veren igde P arty in Suid
Rhodesie, onder letding van Sir 
Godfrey H uggins, het 'n groot 
oorwinning behaal tydens die 
algemene verkiesing wat verlede 
week plaasgevind het. D ie Ver
enigde Party het 24 setels teen
oar die 5 van die Liberale en 
een van die Arbei~rsparty ver
ower. 

Voor die verkiesing is daar 
verklaar dat die immigrante uit 
Brittanje (wat dadelik burger
skap verwerf) die verkiesing 
grootliks sal belnvloed. Die uit
slag het hierdie voorspelling be
waarheid aangesien die Liberale 
Party (wat staan vi r skeiding 
tussen blank e n nie-blank) in 
verskeie kiesafdelings verslaan 
is nadat die vorige verkiesing 
feitlik 'n gelykop tussen die par
tye was. 

BESKERM! 

Asiate wat grond na hierdie 
datum aankoop is gewaarsku 
da t sodanige tra11saksies as on
geldig verklaar kan word as dit 
in botsing is met die bepalings 
van die wetsontwerp. Asiate wat 
grond voor hierdie datum ge
koop hct, maar waarvan die 
transaksies nog nie afgehandel 
is en by die registrateur van 
aktcs geregistreer is nie, moet 
dit binne twce maande rappor
teer anders sal dit bcskou word 
dat die grond na 16 September 
1948 aangekoop is. 

RADIOTRONICS 
(A. P erold en P . Brink) 

Vir berstel en koop van 

ELEKTRIESE APPARAAT 

(Onderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkeling en Je 

van kabels in bulse en 
fabrleke) . 

Hoofsti'IUlt BELLVILLE 
Foon 97-9114. 

WAPENS E N AMMUNISIE 
va n aile soorte 

Groot voorraad .22-Gewere 

* 
Manie de Villiers, 

P laza-Toiletsalon, 
Voortr~k~rwel' 1021\ r AROW 

Teleroon 98·9161 IN BRAAK-Assuronsie by- 28/ 8/ TK 

.c~ ~·T• ~£ • t'C?'., 'C?'II 
S U ID·AFRIKAANSE NASIO N ALE 

T RUST E N ASSU RA N SIE MPY .• BPK. 
Takke dwanclear cUe Unla. 

PLUIMVF.E 
....... nr.. - a PLVDl"Y&a 
lll&ll8 • .... P.ODtlllft -.. _ .. , 

C. M. ELOFF EN Kn. 
( ....... , ... 

MO ... •M (...._ Ulll ·-
---------.-~ ~~ ~~ - --

, Oom Gandhi", Kaapstad , 
skryf: ' n Jong Steyn-seun staan 
48 jaar gelede met sy broertjie 
op die stoep van hul plaas
woning naby die dorp, nie ver 
van Bloemfontein nie. Daar oor 
die bult kom die Kakies en 
gewapende berede kaffers aan
gestof. 'n Twee honderd tree 
van die huis bly die blanke 
Britse offisiere stilhou en die 
swartes word na die huis 
gestaur. Op die stoep bly die 
twee broertjics verwondcrd 
staan, terwyl die twee kaffer
soldate van Brittanje afklim en 
aan die 9-jarige seun, die oudste 
van die twtee broertjics, se: 
,.Hou vas my perd!" Die onvcr
skrokke antwoord van die scun 
was: ,.Ek sal jou perd nie vas
hou nie!" Toe rol dit uit die 
swart Britse soldaat se mond: 
.,Hou vas my perd of ek blaas 
jou harsings uit !" En terwyl 
gckorrel word, was die besliste, 
heldhaftige antwoord toe: 
,,1\laak wat jy wH, maar ek sal 
JOU perd n ie vashou n ie!" Op 
die oomblik kom mev. Steyn op 
die toneel en praat met die 
offisiere, wat toe nader kom en 
mocs vind dat 'n 9-jarige seun 
hul plannc in die war gestuur 
hct. Die seun het in 'n konscn
trasiekamp die lcwctjie lnge
skiet, maar sy jongcr broertjic 
- 'n gewese inspektcur in 'n 
Staatsdepartement en vandag 'n 
verantwoordelikc amptenaar, is 
die jong getuie van die gebcurc. 
H y het by my vader skoolgc
gaan en ook sy gade, daar op 
Dealesville, O.V.S. Die twee
tjies se ouers het ek goed ge-

ken - .,Oom Tiensie en Tant 
Lettie." 

Toe hierdie huisgcsin ingeska
kel is met hulle ossewa in die 
lang karavaan van konsentrasie
kampwacns, het die jonger, 7-
jarigc klein .,Tiensie" ' n lam
metjic so benoud en naar hoor 
bUir. Hy wou toe afspring van 
die wa en die lammetjie gaan 
haal, want hy het so jammer 
gevocl vir die arme diertjie. Sy 
moedcr s4l toe: .,Jy kannie, die 
Kakicpcrdc sal jou doodtrap 
langs die waens." Tiensie het 
sy moedcr tog 'n strecp getrck, 
en op 'n oomblik toe sy nie 
sien nie, spring hy af van die 
wa, en toe sy rna weer sien, 
kom hy met die klein lammetjie 
die wa weer opgesukkel en wys 
toe dat die lammetjie se tonge
tjie uitgesny , was. Wie sou 
sulke dierewreedheid en marte
ling kon gepleeg het? Hierdie 
twee gebeurtenisse is deur die 
vandag verantwoordelike staats
amptenaar vertel toe 'n Kaap
stadse onderwyser aan hom ge
vra het of die verhale van 
wreedhede teenoor diere gepleeg, 
wat in Sarah Raall se boek 
staan dan werklik waar is. Die 
antwoord was: ,Ek sal jou 
maar liefs vertel wat ek self 
Qrvaar het en ooggetuie van 
was." 

Mcneer die Redakteur, ek is 
bly dat u \die verhale van ons 
kinderhelde in u blad in druk 
wil bcwaar vir die nageslag. Ek 
vertrou dat u die heelhartige 
samewerking van u lesers sal 
geniet. 

KOM VIER FEES! 
GROOT LENTE-FEF.S 
by :MNR. A. IU. 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 VERSKEIDE NHEID VAN 
VERMAAKLIKHEDE! 

JILIEGTUIGRITTE WORD GEREEL 

KOMI BOERE! KOM! ! 

f+obeer die nuwe 
SPRINGBOK· 

.. Medium" 

l / 9H 
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Buboadlollke Keaalllr-"'r• : 
(V~rlowln&, huwellk, &eboortt, aterf(lval, In memortam, ~UkWenatnc, 

ent.) 1d. per woord; minimum 3/- per J)IUIDC. VooruJtbet&&lbUI'. VIr 
ber~IIDII 20 Ptt. &fll&l• 

aa.-lladoren.t~a: 

,Problem White" ! 
se Apartheidstorie 

HE.T OORSPRONKLIKE. 
STUK VE.RWYDER 

Eerate pluto&, 24. I* wooN. VIr btrb&llnp 24 pat. &ttl&&. 
'n Maleler het in 'n gesprek 

aan 'n blanke In Kaapsta<l ges6 
dat dit nle soseer die apart
heidsmaatrePla is wat lastlg Is 
nie as die ,.problem Whites". 
Een so 'n ,.Problem White" bet 
die gewoonte om aan die nle
blankes ult Die Burger voor te 
lees watter verskrlkklnge vir 

hullc wag van die kant van die 
regering.• In verband met die 
maatreCis oor segregasle ,.Ices" 
hy toe ook onder andere voor 
dat die regerlng 'n vcrbod gaan 
ultvaardlg teen die dra van 
boordjles en dasse dcur nie
blankea. 'n Jong Gamat, wat 
die verskrikinge ook gestaan en 
aanlulster het, se kommentaar 
hlerop was: ,.Dan sal ek maar 
mo<'t socsaaid kommlt, want ek 

IA$ek .... tU ep , Ole O.B." (~ weeldllla): 12/6 per j&&r of 6/6 ptr 

6 III&&DC!e. Voon~tthltaalban. ltuur &dorertenat~eld, beetelllnp, en totekenceld 
D& VOOB8IAO (EDM.S.) BPK., P ..._ UU, ._._.. 

HUWE LIK 

.IOt:Bt:RT-'IAKt. - Die hu•·ellka· 
bevesUgiDJ: van 8ttv~n. HUn vltn dr. 
en mev. W. A. Joubert, Stellenbosd>, 
en Hanna, dogtu van mnr. en mev. 
K. H. Mart, Kllpfont~ln, Somerttt·Oot. 
vind (O.V.) plaaa In die Ned. C~r. 
Ktrk te llonltrtti·Oot op S&ttrdag, 2:) 
September 1948, om 3.30 nm. P.K. 
Kllpfonteln. 22/9/lB 

DOODBERIG 

GIUO,tt;E. - Van on• w~~tlftneem 
na oy hemelae wonlnc op G s~pteonber 
1948. ona eggenoot en vader Johannes 
Matthyt (John) In die oud•rdom van 
56 Jaar en 3 maande. M'>'ll t crln· 
nerln~te oal met ona bly. I>lep be•reur 
deur •Y eggenote en klndert, IJnrr;.r~lllt. 

:12,9, JB 

Oll.IO'If:t:. - Sag heenKtJI&an op 
9 Sept~mber 1948 one getroue K~omeraad 
John OUiomee. Rut In Vl'tde. 0. B.· 
ltomm&ndo. Barrydele. 2219/18 

%H ~u:~O-OOIE met 6·m&&ode 
wol. Goele kwalltett. Sal aaltbo4 van 
1.2/6/· or hofr aanv&M'. - H . w. Y&n 
der Walt, Ultachot, P011 Vermau, 
Lkb~nbDPJr. 22/9/ 1 

SOUT. - Brandwagte, ek vra u 
vriendellke oodenteuolng deur van my 
sout te beeteL A.1, 80/·: tneeuwlt 
no. 1, 70/-; wit no. 2, 80/·, p~r 
ton vry &el&al soutwerke. Adree : 
Komd le me n . Martie \'enln, Pouak 
no. 4, Arbeldtloon, Bloem!ont~ln. 

2:)/ 8/TK 

----------------------8TEENMAAKMAsn:ENE. - ,,Kleine 
Wonder" vir die maak van ata ndaard 
crootte .. mentatene van 9 dm. x 4 11/16 
dm. x 3 dm. teen 1.30, of 1.20 aooder 
voetatuk. Luukle moclelle teen 1.5 
ekatra. V.o.t. Hopefl~ldltute. Han· 
delaoavrae word vttwelkom. Om be· 
tood~rbede eo llluatrulet tluyf aao: 
KIHne Woo4er 8~ (8.A.) 
.lrflllttlr.appe, P OIIbUI 18, Hopefteld, 
K.P. 18/8/T.K. 

T Ht:ROS. - Op 21 AUJ:UtlUI 1948 
II deur die doocl Vlln OM wee ceneem 
oDll dlerbare tl:a;enoc.t eo vader, Job&o 
Oeor~;e, In die ouderdom van 67 Jaar 
5 maande. 

8p"lakele, boltelvorm teen 3/G: kop
tk~le 4/8; agtka.oUg 3/-: dubbelkop 
r>/1: e.o paa.r muu.wtor~la teen 11/6; 
..., lrekdonllle 5/-. - •- BoU.. 
P.8. ~Uae, D1R. Qeerp. 

'1818. kan tog nie sonder 'n das gaan 

Ona ""YI. 0 Jleer - dlt WM 
u wll. 

8y vtrlaogde egcenote ~n klndere. 
Oona: Gong, Barkly·WeJI. 22HI/1B 

IX l\IE,tORL\.)1 

I.At'BSCHJ:R. - 16 llefdevoUe Mr· 
lnntrlnc aan 0011 dltrbare moeder been· 
lfJI:&&n op 18 S~ptember 1947. Die 
ateeda eandenkende klntlert Hanneo, 
lolagrlet en klein doater Linda. 

22/9/1 

BE NODIG 

VIr eleklrlese- m paratfln·koelkute: vry nie." 
P&rlffln-, kool- en el~ktrlete atowe; 
elektrltte· ~o petrol-waamaaJieoe: etof
tulert en polltoerdero, meub~ll. c!ra&d· 
lo... ea.. raadpleec of tkryf ._ 
ELEKTRON-K ONTRAKTE VB.S, Keer- • 
omotraat 18, Kaapatad. 18/8/T. K. 

\'Lr ~ raam ......, p~n~ teen bllllke 
PITH. Ook raambout ( .,mouldlnl:'l") 
~r 100 voet word te koc.p aangebled. 
Slep beate bouta<>ort word gebn~lk. 
Skry( aan: P 08b8kllln&o. p i& mnr. H. 
vitO Zyl, Flehatatraat, Knyana, K .P . 

22/9/1 

llulle tt>al in on3 blad 
adt•erteer, het 
eerste aanspraak 
ons geld! 

die 
op 

Die Minister van Justtsle, ad\ ', C. R. Swart, bet die 
afgelope week meer inllgt ing verstrek omt rent die doku
mente wat rnnr. Harry Lawrt>nce in sy bc.<lit gchou bet en 
wat, na ,·emeem word, betrekking bet op die poging \ ·an 
die vorige regering om lelers van die Osscwabrandwag te 
venolg. Hierdie dokumente was ole in die kantoor toe die 
nuwe regering oorgeneem bet nie. 

D ie terugbesorgde dokumente Die l\11n1Htt-r het ,·erklunr dat 
bet uit die , ·olgende be~ttnun : I hy oor lullgting beskik dut daar 
(1) die oorspronklike e n onde r- nog van d ltl geheime dokume nte, 
teke nde, finale, vert roulike ver- wuurondt•r di(' wat be trek ldng 
slug van die Direkteur va n Oor- bet op oorlog~o,·er,·olging, uit die 
logsvervolg ings aangaande he- stnatska ntore , ·ermi!io word. 
kere beweerde onderml·nf'nde 
en verraderlike bedrywighede 
van 'n aantal men-.e in d ie Unie 
v66r en tydens die oorlog~tJnre 
en wat as , top secret" gemerk 
was; (2) 'n a fsk:rif , ·an b ierdie 
versing; (3) 'n Iegger met a f
skrifte van ,-yttig beedigde ' e r
kla rings "at as getuie nis kon 
dien om die bewerinlt's in die 
verslag ,·en-at, te litanf; (4) ' n 
legger met seke re oo..,pronklike 
en fotostatiese bew)·s!ilukke; (5) 
' n legger bevattende elf bundels 
me t af skrifte , ·an vertaalde 
dokumente wat in d ie kanto re 
, ·an die Duitse m in isterie , ·an 
buitelandse sake gevlnd is en 
op Unie-aangeleentbede betrek -

1 k ine bet . 

Tandtrek Laat 
Hom Sy 

Geheue Herwin 
'n Brit'e 'oldaat, \l'allace, wat 

Kedurende d ie oorlog It)' gebeue 
ve rloor bet e n n ik!l van sy T"er 
lede k on ontbou n if', be t onlangs 
&y l'f'hE>ue berwin t E>rwyl 'n tand
artt~ bt>sig was om een , ·an sy 
tande te trek. 

\\'nllaee, wat intussen onder 
die naam van Crisp gegaan 
het omdat hy nie ecrs sy eie 
naam kon onthou nie, is die at
gclope drie janr ann 'n inrigting 
bl'handel, maar dnar kon niks 
vir hom gedoen word nie. 

F Lt:KS£ J'I.A \ S\ OOR"·' " Vir 
gemengde boerdery (hoofaaakllk 
mlellee). Woonhulo bHklkbaar. Voor· 
waardes kan gere~l word. -J tl. \\', \'an 
d~r Walt, Ulttchot, Poa Vermaat, 
J.lr hk nburg, 22/9/1 

TE HUVR 

'N 'K.'"' n :R vir twee Atrlkaneraeuns 
kan onmlddtlllk gehuur word. Beaon· 
derhede: .1. P. t :numuo, Tweedtlean 77 
Parow. 22 9 1 

Sprokiesagtige Figuur 
Gee Oor aan Indie 

Toe hy egter onlangs sy tand 
laat trek, het hy skiclik die 
naam van 'n tnndarts wat voor
heen 'n tand van hom getrek 
het, se nnnm gcnoem. Dit 
was die bl'gln van sy herstcl. 
Die tandarts hl't dadcllk met sy 
kollega in vcrbindlng getrce en 
,,Crisp" is uitgcken as \Vallaee. 

BOl\IE, PLA~TE EN SAAD 

Die Nizam van Haiderabad, wi<! se land nu ' n oorlog van vyf dae d ie 
knie voor lndie moes buig, was die luuste van die groot alleenheer~endc 
lndiese vorste wat oorgehly h et. 

Nadat hy weer normaal kon 
dink en sy verlede begin onthou 
hct, is hy na Leeds waar sy 
vrou woon. Ry wou egter niks 
met hom tc doen he nie. Dit 
het hom toe bygeval dat hy 'n 
paar maande voordat hy oorlog
toe is wetllk van baar geskci 
bet. 

Ooewennelllaltf' .. rtl~e o .... n ... 
.... : ChMiteoa7 Wort~lt, 10/· 
Detroit Beet, r>/6. Rkortlel: Klein Oem. 
II·: Lang Wit Boe, 8/6: Hubbard 
Oroen. 8/6; PutetpapoentJie, 8/·; Tom 
Watson m Wonder Waatlemoeu, 12/·: 
Bleanl&&l, 17/6; Karblobt Tam&Ue
M&CI, ~/-: Sulderkrull eo Re~t 
Blomkool, 11/·: 8pttzkopkool, 81· per 
pond. Poevry. K.M'.B.- PUMIJ:IL8, 
p .)[. l!eboemaotboek. 

PATATllANKF. .-Setmaaode 83 lb .. 
11-: 3·m&&ndt S3 lb., 8/·; ••maandt 
toppe, 81- per 1, 000: atecrt• rec vir 
plant. Sea· en drlemaande Borrlt, 6/. 
per 1.000. Qelewer Serpentine. K.K.B. 
Tevrtdenbeld gewaarborc. - B. B . 
GERBER (0./10.) 1 P.K. H~kwll, 
Oeorce. 2817/TK 

VARS OJo:SF.KTJFi s t:F.lU)E GROE!'I'· 
TEsAAD: Chllntena-y Wortet, Detroit en 
EltiPtltHt Plat Beet, 7/6 lb: Tom 
Wataon Wonder Waallemotn, 9/6; 
Hubbard en Langwlt Boapamt><>tn, 9/- ; 
Greenteaat Saadert~ (minimum II lb.), 
1/· lb.: Beauty Tam& tie, 30/· lb .. 
9/· \ 0 lb.: Vroel! Kaapae Plat Ule. 
9/· lb. Unle Poavry. - Kanao Saad· 
kw~ktrll, Po•bus 107, Oudtohoom. 

8/GITK 

GEl\IENG 

\ ' AS'S CO:-i"CRETE PRODt:CTS 

" I.LF.RI.I:J - Watf'rtiiOtl •rloolottl· 
telt, vl<>ertella en cepolltonde ter· 
razz.o.kombuleopwaatarela to &rtlk~ll 
esatMieel vir r;erld, hlgl~oe en net· 
held. Volle b .. onderht<le olu·,we:
V A ~ ' S COXCR F.Tt': PRODl:C'N 
u:ow•.> BPK., Potcleteratraat 258. 
Pretoria. 3/12/TK 

l\IEVBELS 

lCF. l BI:L<~. - Beter meubels tHn 
bUIIku pryae. B.lb&waeotJie•. atoot
karretjlu, drlewlele, llnoleums, tap)'te, 
ena., ook altyd In voorraad. Geen 
Kat.to~~:u•. Meld waarln u belanpttL 

\'ISSt:R-:IIE l 'Bt;I.S, Lan&ttraat 291. 
KMpstad. 3/12/11 

RADIO 
LOl ' \\' EN' LOt ' \\ , dte Beroemde 

Radlo-ingenleura, lltattewtiJ:, PAROW, 
verkoop eo herstel Radio's en El~ktrlea~ 
Toeatelle. Cerer;ltlre~rde Elektrlaltellt· 
aannemera. Foon 9 ·~43~. 

Hierdie 63-jarige Mohamme
iaan word beskryf .,as die ryk-
3te man ter wereld" wat self nle 
weet hoe ryk hy is nie. Maar 
'lieteenstaande bierdie rykdom, 
'let hy gedurende al die jare 
van sy bewind 'n eenvoudigc 
tewe gely en min geld op hom
self spandeer hoewel hy nie 
~eruggcdeins het om groot be
irae uit sy eie inkomste van 
i1 miljocn per jaar ter bcvor
iering van sy land en volk te 
?estee nle. 

Halderabad het 'n geskiedenis 
wat terug dateer uit die jaar 
l742 toe dlt sy onafha nkllkheld 
sekry het, en is nou verbonde 
'lan die B r itse bedrywlghede in 
Indle. Die gebied, wat soos 'n 
eiland In Indie le, is 82,000 vler
kante myl groot en Is seker een 
van die rykste state in die In
dlese vasteland. Vergelykender
wys Is hy so groot soos die hele 
Brittanje en bet 'n bevolking 
van 17,000,000 van wle die meeste 
Hlndocs is. 

BO£R£)£UG: 
<Vervolg van bls. 7 kol. 5) 

3 groot koppies suiker 
l pakkie wynsteensuur (Tar

taric Acid) 
3 groot koppies kookwater. 

!Uetode : 

1. Roer goed deurmekaar tot 
alles gesmelt of opgelos is. 

2. Laat atkocl m ' n emalje 
VIr die bette tn dutdellkate tuld· kastrol. 

aprektrdlenate op enlg!l plek, aaook vir 
veraterkeu, luldaprekeu. mtkrorone en 3. Bottel en kurk toe. 
parte - groot en klelnhtLndel ~kryr 4. Skink net 'n bletjie In 'n 
aan: P. D . ~\ll'TS RADIO ('F.IJ:NS.) 
BPK., Hoorttraat 2.87, Purl. Foon 71111. kopple en vul op met water. 
___________________ 1_11_1e_t_•s Va riasies: Op dleselfde manler 

TE KOOP kan ODS nou ander vrugte-
.,ATLAS" _ n acmotorb&kke, tlt4'P· dranke maak. Vir 'n g renad

waens, drulwebakke. ena.. rebou na u ella-drank neem ODS bv. die sap 
bHtelllng; aoook die vtrpakklnJt van 'tt 
meub~la, oprtettnc van kantoorrakke en en PI e van 6 grenadellas. Vir 
atskortlnr;a: die bou van bouthulae 'n pynappeldrank is ' n halwe 

( .. bunplowa"), Jn kort, enlae aoort pynappel (gerasper) t4same mnt 
houtwerk word onderoeem eo ultgevotr ~ ~ 

deur •n dnkundl~te vakman. - Ra&d· ' n paar stukkles va n die skll 
~!:!a.~1f!rt~J:::!,'!L~~·. L&4ly Ol'f'7- genocg. Maar dis natuurllk 

Elri<trlMe !iloof (£xetl) In CQele 
toeatand. ~tinder u •n Jaar cebrulk. 
Te klein cevlad vir bullltetln. - .1 . P . 
J:rumae, Twttdel&&a 77, Parow. 

U/1/1 

beter om sommer 'n bele paar 
bottels kocld rank op 'n keer te 
maak - julie sal bepaald nle 
daarmee opreakeep wee~ nle! 

\ 'ERLIGTE DF.SPOOT 

Die Niznm word beskryf as 'n 
verligte despoot wat sy geld en 
energie In hclnng van die ont
wikkellng van sy land en volk 
bestee hcL Hospitale en skole 
het hy op ele onkoste opgerlg 
en besproeilngswerke is gocd 
ontwikkel. In die groot rivlere 
is danr hondcrdc dammc waar
van ccn nllccn £3,000,000 gekos 
hct. 

Die land bcskik oor groot 
mincrale rykdomme soos goud, 
grafiet, stl'cnlcool, kalk ens. en 
kry 'n groot decl van sy lnkom
ste uit hout wat ultgevocr word. 

Van die Nlzam word vertel 
dat by nog nooit probe<'r vas
stcl het hoc ryk hy wcrklik is 
nle. In sy keldcrs Is daar sakke 
en rakke cdelgestecntes en vol
gcns skatting bcdra hierdie 
rykdom van hom 'n paar hon
derd mlljoen pond. Sy opge
hoopte goud aliecn bedra glo on
£100,000,000 tcrwyl hy meer 
diamante as enlgc ander per
soon ter w~rcld het. Onder 
hlerdie diamante is daar een 
van 277 karaat. Sy skatte word 
bewaak deur 1,200 soldate. 

GELEERD 

Hy leet eenvoudig, eet een
voudlge vocdscl en dra gewone 
klere, terwyl sy woonvertrekke 
nle swier ig ~cmeubllcer is nlc. 

Hy het 'n goelc opvoeding ge
had en bcskik oor 'n uitsteken
de verstand. Hy was nog noolt 
bultc die grense van I ndle nle, 
maar het ann die voete van die 
mees bekwame lecrmeestera 
van die wl!rl'ld gcslt. 

Sedert 1911 was hy die allecn
beerser van die gebled toe hy op 
25-jarige ouderdom die bcwlnd 
aanvaar het. Hy bet 'n vaste 
gewoonte om clkc middag om 

'n F.-88 spultaangedrewe jag
vliegtulg van die Verenlgde 
State bet die afgelope week die 
anelheld van kl&nk oorakey. 

I vier-uur met 'n ou motor na die 
gral van sy mocder te ry. Dit 
is al geleentheid wat sy onder
dane kry om hom van naby te 
sien. 

,SPRINGBOK-LEGION, 
E.N DE.MOKRASIE 

Die regering is nie bereitl om 
die ,.Springbok LeRion" a ll 'n 
organhmsie , ·an oud-soldate te 
erken nie, het die :\linlster , ·nn 
Volk•nwlsyn in d ie , ·olk!jrand 
verkhtar. Die organlsasie se 
k onstltus ie maak voors len lniC vir 
politieke optrede en daa r iH be
wys da t die ,,Leg ion" In die 
polit iek opgE>tree bet . 

In 'n verklaring aan die pers 
se die .,Springbok L<>gion" dat 
hy met sy stryd in belang van 

die dcmolcrusic, waarvoor die 
soldatC! gcvt•g het, sal voortgnan 
of hy t'rltl'n word of ni!'. 

Die Lc!glon het in sy antwoord 
ong<'lukklg nagelaat om te se 
ot cUt die Russiese .,dcmokrasie" 
of die \'\Tcsterse demokrasie is 
waarvoor hy hom bl'ywcr - \ir 
altwee h lt•rtlle op \'atting'i h f't <lie 
Suid-Afriknanse '!Oltlate ~evf'g, 
en \\Uurnt'mer<o. mt"en tint die 
Lfoglon \l'r:t) die R uo,o,iese demo
kra:oie in .:edagte bt't. 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIEF H1ER IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 
Waarde Heer , 

Bpk., 

Neem asseblief my naam op ns intekenanr op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om tocsending t~ staak. Hierby 
ingesluit vind u die bedrag van ................................... . 
vir die eerste ........................... maande. 

NAAM: . ....... 'iN~.~~. Ad·;~~. i~. i3i~ki~ii~;~; ................... .. 

POSADRES: ............................................................... 
······························································· 
······························································· 

······················································ B afldtekettlng. 

Intekengeld : 12/ 6 per jaar of 6/ 6 per balfjaar. 
Voeg tJUebU8f Komm41tte bJI pJcattelGttd.te tleka. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 22 SEPTEMBER 1948 BLADSY SEWE 

D I E VIR DIE DOGTERS: 

LEKI<ERNYE VIR DIE 
VAI<ANSIE 

AMPTHitU @ 8 GtHHl 
Ja, d ie val<ansic is op h andc 

en ons sal w eer kantoorlderkc 
e n winl<elm ense hoor se: ,Dis 
darcm lckl<er om sltool te ga a n 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 22 SEPTEMBER 1948 
o[ ondcrwyser te wces!" l\Iislticn 
is <lit waar, m aar onthou <lat 
m ons s legs 'n vakansie behoorlil< 

ARBEIDSDIENS 
TUIN-AANLEG 

(Deur Ria) 

2. 'n Versamcling van ' n Jmn gcniet en waardcer a s jy d.it 
vcrsl<eidenheid van plantc vordicn - hoc moeilil<cr en vol
om die gcnot van die ler <lie Jnvartaal was, hoc lelt-
blommc self. l«~rder die rus van die valmns ie. 

3. As 'n bron inkomste. As alma! weer t uis is, en 
Ons gaan nie 'n tuin besprcck miskien ook 'n paar gaste, sal 

as ·n bron van inkomstc nic ,

1 

heerlike gesellige etcs en snoe
maar aileen as 'n noodsaaklike perye veel hydra om die stem
versiering. ming te veraangenaam. Kom 

Wie 

(Word vcrvolg) 

Kan S-? e. 

ons as Boeredogters span ons 
ook 'n bietjie ekstra in en neem 
mecr van Moeder se werk uit 
haar hande. 

Mens besef nie altyd hoe son-

)!etoile: 

1. Smelt hotter, vet en suikcr 
baie goed. 

2. Laat effcns afltocl (nic tc 
vee! nie!) 

3. Sif d ie meet, miclicblom 
(maizena) e n sout in. 

4. Vocg eiers en vanilla by en 
laaste d ie bakpoeicr. 

5. Maak aan met mcll< tot 'n 
goeie bestandheid, d.w.s. taam
lik styf. 

6. Rol uit en druk af, of rot 
in bolletjies en druk dan plat 
met ' n vleishamer. 

7. Sit koeldes aanmckaar met 
l<onfyt of cnigc ander vulsel. 

GROOT DADELKOEK 

Landsdiem,; \'Orm 'n ondcrafdcling van arbeidsdiens, en 
tuinbou weer 'n spesiale aspelt Yan landsdiens. Ons sien 
dan ool;: graa;; da.t Bocrcseuns en -tlog::et·s belan~stcl in hl.in
maal;:, want souoende is hul nic aileen bcsig met 'n nuttigc 
cr:. geestes\·crryl;:ende st.oltper<ljie nic, maar l<weel;: ook 'n 
licfde aan \il' die ~rOII(l wat. die band met ons cie Suid
.-\frikwnsc boclem nog hegter maalc 

1. \Vatter minster was 'n paar I dcr end 'n huisvrou se werk is I Beno<ligdhede : 

In hierdic en die volgendc 
paar uitgawcs plaas ons dus icts 
oor tuinaanlcg en hoop dat dil 
menigecn sal aanspoor om self 
met 'n eie tuintjic te begin. 

Streng gcnecm is 'n tuin nic 
'n noodsaaldikhcid nic. 'n 
Mens kan mos groente op dir 
mark. by die g roentebocr, of 
selfs by d ie ,Scmmic" lwop . .Ta, 
natuurlik moet ' n mens groenlc 
he. Dis 'n lewensnooclsaaldil<
heid. Maar 'n mens moet of hct 
nie nodig om dit self te Jnvcck 
nic. Tyd en grond mag ont
breel<, maar wat a ltyd wcl'ldik 
ontbreek, is die Ius. encrgie, 
moed, dcursettingsvermoc en 
persoonlike trots om self iets tc 
produseer. afgesien van die eko
nomiese voordele daan·an . 

YERSIER 

En Blommc? \Yel die l<an mos 
maklik gelwop word - al is dit 
ten duurste by die koeliewaen
tjies Jangs die straat. Buiten
dien. blomme is mos nic 'n nood
saaldikheid nie! Hullc diem 
maar net om die vertrek waar
in hullc is te \'ersier, vera\ vir 
besoekcrs. As ons nie besoekcrs 
ontvaag nic sou ons sekcrlik nie 
vir onsself blomme koop nie. 
\'Vatter plesier !<an dit nou vcr
slmf om na 'n paar blommc tc 
kyl<! D ie geld J,an bcter op 
kosmeticse beusclagtighcde gc
bruik word of dcsnoods gespaar 
word vir die wa rm biosl<oop 
waar ' n mens altyd van die be
gin tot end in 'n siclsverhcffcnde 
atmosfeer na die uitlewing van 
die hoogstc en skoonstc lcwens
ideale l<an kyl<!c 

En claar het jy 'n tuin!!! 
Sal tlit so 'n tuintjic vorm 

wnarin jy bclangstcl? Een 
wanrop jy trots is dat dit jou 
cic handcwerk is? Sal dit wct·k
lil< dicn as versiering van jou 
woning en die verhoging van die 
sl<oonh<'id van jou omgcwing? 

'n Groot skrywcr bet sy opstcl 
oor 'n tu in S(J begin : ,God hct 
'n T uin gcpla nt" . Dit is 'n g root 
wnarll<'id - 'n tuin is ' n nood
saaldil<hcid. Ons groot Meester 
hct dit so bcpaal! Die self
kwcl<ing van plantc verhoog on
bcwus die waardc en genot van 
blommc. Afgesien van die nut
tigc fisicse oefeninge wat tuin· 
bou vcrsknf, vereis dit ook dccg
likc lccnnis en geestelikc inspan
ning wal ryldik beloon word. 

'n Tuin l<an dus in hoofsaak 
ccn van die ,·olgendc docleindes 
dicn: 

weke geledc in ·n molor-ongcluk nic, maar as jy niks te doen 
betrokkc? het nie en maar telkens vir ete, 

2. \Vic is onlangs aangcstcl as tee, of lwffie geroep word, luy 
hoof van die Suid-Afril<aansc jy enigsins 'n idee daarvan. 
Radioraad? \oVel, die huismense is glad nie 

3. \Vic was ons vcelsydigstc tcvredc met 'n kale lwppie tee 
lcttcrkundige? nic - ons sal moet oorgehaal 

4. Tot walter nut dien ons in- wccs met 'n paar blikke koekies 
hccmsc. aalwce plant, afgcsicn en beskuit. Vir laasgenoemdeo 
van die pragtigc verloning wat sal Moeder scl<er liewer self wil 
dit- gee? sorg, maar die koekbakl<ery kan 

5. \Vaarvoor is John Bunyan julie gcmaklik u it haar ha nde 
in hegtenis genecm? (Die sl<ry- nccm met hic rdie maklike r e
\\'Cl' van die bcl<cnt!c .,P<:Igrim scppc, d ie ccn vir klein i<oel<ies 
se rcis na die Ewighcid"). en die ander vir 'n groot koelc 

6. vVaar kom die naam !toper 
vandaan? 

7. Hoc word die blommctjics 
van die akkerboom bcstuif? 

8. \Vaar is die bcl<endc HctTic
l<lip, uitgegravecr dcu1' C. J. 
Lan;;enhoven? 

9. \Yaar !try Swcllcndam sy 
naam? 

10. Wat is die belangril<ste 
botanicsc versldl tusscn 'n miclic 
en 'n boontjic? 

KLEIN IWEIUES 

Bcnodigdhede : 
~ lb. hotter 

lb. vet 
2 K . suil<er 
1 lb. meet 
1 lb. mielicblom 
bietjie sout 
bietjie mclk 
vanilla 

1. As versicring 
woning. 

\'an die (Antwoordc elders op die 2 geldopte ciers 
2 t. bakpoeier. I bladsy> 

GENERAAL CHRISTIAAN 
FREDERII< BEYERS 

23 September 1869 8 Desember . l914 
Gcneraal Beyers !;:an as een van die Ol<toberhelde bcskou 

word, nie net orndat ons sy \·erjaa&·dag op 23 September 
hc•·i!enh: nic, maat· col;: omdat hy in ccn asPm genocm lmn 
word met manne soos Christiaan de Wet, Louis Botha, Pict 
,Joubert, De Ia Rey, en andere. 

Sy tragiese uiteindc op 8 De- 1 ASSISTEXT-KO:\DIAr\DA.NT
scmber 1914 in die Vaalrivicr. 
hct 'n dicpc indrul< op sy volk 
gl'maak, maar was miskien ook 

GEl\"ERA:\L 

cgtcr hierdie betreklling neerge
le en die regering se oorlogs
poging gc-opponeer. Na die 
sldelikc dood van Gencraal de 
Ia Rcy het die ,·ersetpoging eg

ter in duic gestort en is die so
genaamdc r ebcllie onderdruk 
deur die rcgcringstroepe. 

Deur sy eie mcnse agtervo!g, 
het Beyers dan ook sy pligs-

2 eiers 
~ K. sagtc bolter 
~ K. mclk 
H K. mcclblom 
1h K. bruin suil<cr 
g lb. dadels 
3 t. bal<poeier 

t. n eut 
~ t. l<anccl. 

1\fetode : 

1. P laas a l die bcstanddclc 
saam in die mengoak en roer 
vir 3 minute. 

2. S it in 'n gesmccrdc pan en 
bak vir 40 minute in 'n matigc 
oond. 

'N TERT is net so maklik en 
'n goeie afwisseling vir Sondag
middag. Probccr gcrus hierdic 
cen. (Onthou as ons 'n blild<ic 
kondensmclk wil ltarameliseer · 
dan hou ons dit net vir 2-2~ 
uur in kol<cndc water en laat 
dan afkoel). 

Eenodig-dbcdc: 

1 blikldc gcl<aramelisecrdc 
kondensmclk 

2 eiers 
1 E. gcsmelte bolter 
1 suurlemocn 
lVIarie bcslwitjics vir die 

terlkors (of 'n gcwone gc
bal<tc tertl<ors) 

2 E. su il,;cr 
(K lc ursel) . 

i\Ietodc : 

1. Mcng d ie bliltl<ic gcl<arame
liseerde melk met die gcklopte 
ciergele, gcsmcltc bottcr, en sap 
en ski! van die suul'lcmocn. 

2. Voer die bord uit met die 
Marie bcskuitjie-kors of 'n ge
wone gcbal<te l<ors, en sit die 
vulsel in. 

3. Klop die eierwitte baie styf 
en voeg die suil<cr by. Indicn 
\'erkies, klcur dit 'n ligte tint 
met die ldeurscl. Vcrsier dan 
die tet·t daarmec. 

\Yil ons tog 'n tuin aanlc, as 
ons mislden 'n paar sjiclings vir 
die doel tot ons bcsl<il<idng het, 
huur dan maar 'n jong, laat hom 
maar die grond omwerk. Ja, 
maar dcskundiges beweer dat 
daar kuns:nis in die grond moet 
lwm ... ·n paar l<oerant ad,•cr
tcnsics of sclfs ooglopendc pla
lmte vcrsekcr mens dat ,X"
I<unsmis absoluut asof met 'n 
toorstok, cnigc plant wonderlil< 
laat groei! Koop maar daar
van. Cebr uiksaanwysings pry!< 
selde op so 'n kunsmis-pald<ic, 
maar gooi maar so na gcdagtc 
in - dit sal wei g roci, of licfs, 
dit moet mos welig groei!! 

die rcdc waarom 'n gedeeltc \'an I Hy hct homsclf tot so 'n mate 
die volk hom enigsins op die I as 'n begaafde militerc Icier on
agtcrgrond gcskuiwe en Yer- derskci in die gevcgtc teen Lord 
~e<>t het. Ons wat ook die stryd Rcberts naby Johannesburg, dat 
ken wat hy mocs stry en sy Gel'leraal Bolha hom aangcstcl 
!ewe voorgegee het, sal sy na- het as Asst.-Kommandant
gcdagtcni~ egter altyd in ere Gcncraal oor die kommando's 

gctroue en offervaardige !ewe I 4. Steck 'n ruldtie in die oond 
ingcsldct in die Vaalrivicr - tot 'n mooi ligbruin. 

miskicn slegs verdrink, miskien Maar nou dat die dac weer 

hou. OOI< nic! 

Antwoorde 
IJ Wie Kon 

op 
se "? 

Ianger en warmer word, sal 'n 
paar bottels l<ocldrank beslis 
nic verniet op die spcnsral<.., 
staan nie! In 'n baic I<Ort tydjie 
kan ons net sulkc lcld<cr kocl
drankc maak as wat die winkcl 
aanbied en teen baic m in kostc. 
Hierdie rescppie vcrg ook gccn 
langdurigc l<Okery nic - dis dus 

VERKOOP 

As uoere'scun het Christiaan 
Frcderil< Beyers opgcgroei op 'n 
plaas naby Stcllcnbosch en daar 
ook 'n gocic oplciding ontvang. 
I n 1889 is hy na T ransvaal waar 
hy later sy eie wct~praktyl;: gc
opcn en in 1896 met Mat hilda 
Konig gctroud is. 

Moenie saad saai nie, !wop Sy dcelname aan die Jameson-

in Noord-Transvanl, 'n bctrck
l<ing wat hy op bclnvamc en 
waardige wyse bci<lee hct. Hy 
het spocdig die naam vcrwcrf 
van ,die Christen ln·ygsman" -
n ie omdat die ander lcicrs on
vcrsldllig was nie. maar omdat 
hy besondcr slrcn~ en vasbcradc 
was, gcreorganiscer hct waar 
d it nodig gcblyl< hct, en nooit 
die .godsdiens op kommando vcr
waarloos het nie. 

1. Paul Sauer, Minister van I ool< n ie aan tc bcvcel om dit 
Vcrvoer. Ianger as se twcc wekc tc hou 

2. Gideon Roos. maar die plantjies. Die jong inval hct aan hom volle buro-er-
k a n dit maar plant. Ja, maar . . "' 
\\'attcr soort plantjies nou cint- reg besorg. en met die mtbreek 
lik? Dlt kom nie daat·op aan van die Twecdc Vryheidsoorlog 
nie ... kyl< maar net wat daqr is hy ool< dadclil< na die front. 
te luy is of wattet· soort is Die onbekwaamheid van baie 

\'AALRI\'IER 

voor gebruik nic, maar ck glo 
nic dam· bestaan vee! gevaar 

3. C. J . Langen hoven. I voor dat dit sal gcbcur nic 
4. Vir die maak van medisyne. vera! nic in die val<ansie nic! 

, ·otop. Hierdie plantjies l;:an op 
die mark in pakldes of by die 
bloemiste ten duurste gekoop 
word. Gee die plantjies aan die 
jong. laat hy dit maar instccl<! 

Raas clke kecr met llom as 
jy vcrgeet hct dat die armc 
plantjies water nodig het om te 
grcei. 

::-<a 1902 het Gcneraal Beyers 5. Preek sonder lisensie. 

ool;: 'n lcidcndc rol gcspccl in I 6. Van die Latyn \'ir Cyprus, 
die \'crdcre politiel<c vcrwild<C- waar baic lwpcr gevind is. 

v~n die offisiere en die los!lan- I lings. Hy was lid nut die ccrste 1 7. Deur die wind. 
dtgc gees wat onder baic ,·an Unie-parlcmcnt en is in 1912 . . . 
die burgers geheers het, hct hom I aangcstcl as Kommandant- 8· In dte :Metrmgspoort. 
baie "'ehindcr en ofskoon noa Gencraal ,·an die <>erstc Unic- 9. Van Gocwcrncur Hendri!{ 

" ' "' vcrdedigin:;smag. ::llet die toe- Swcllengrcbel en sy vrou wic 
maar 'n asst.-,·cldkornet, hct hy trcdc ,·an Suid-Afrika tot die sc nooiensvan Damme was. 
hcftig aangcdring op rcorgani-J Eers_te Wercld-oorlo~ en die in- ~ 1~. 'n J\·!i~~ie is eensaadlo?big 
sasie van die krygsmagte. , val m Stud-\Ves-Afnka, hct hy en n boontJ!e twees.::adlobb1g. 

· m *. ii-as ;;=:""!~ 

:\!AKLD{E LE:\:IOEr'\"DRAJI.'K 

(maak cen gocic bottcl vo!) 

Benodig-dltctle : 

Die sap van 3 groot lcmoene 
(of tot ses ldcintjies) 

Die gcraspcrde sldl van ecn 
van die lemocnc, 

(Vervolg op bls. 6 kol. 2) 



BLADSY AGT 

Jode Vermoor 
Vredemaker 
Massa-arrestasies het die af

gelope naweek in Palestina ge
volg na aanleiding van die sluip
moord op graaf Bernadotte, die 
vredemaker van die V.V.O. in 
Palestina, volgens Sapa-Reuter
U.P. berig. 

Bernadotte is verlede week in 
die Joodse buurt van Jerusalem 
vermoor deur persone wat op 'n 
Jeep weggejaag het. Die sluip
moord is dwars deur die wereld 
in sterk taal veroordeel. 

Onder die reeds meer as 200 
persone wat in hegtenis geneem 
is, is daar vooraanstaande leiers 
va!l die Sternbende, die terroris
tiese J oodse organisasie in Pale
s tina. 'n Ander terroristiese 
organisasie, die Vaderlandse 
Front, het die naweek erken dat 
sy lede vir die sluipmoord ver
antwoordelik is. Hierdie groep 
is glo 'n ekstremistiese stigting 
van die reeds ekstremistiese 
Sternbende wat al tientalle 
lewens op sy kerfstok het in die' 
vorm van sluipmoorde. As mo
tief vir die daad word genoem 
dat Bernadotte partydig vir die 
Arabiere sou gewees het deur 
Jerusalem aan laasgenoemde tel 
wou toeken. 1 

Maj.genl. A. Lundstroem vo!g. 
graaf Bernadotte voorlopig op. 
Hy was voorheen stafhoof van 
die oorledene. 

\ 
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.VROUE 

'n O.B.-vrouekoor van 
35 Iede bet die groot ver
hoor vergas op die sing 
van ,Oranje Blanje Blou" 
by geleentheid van die 
fees te Pretoria en bet 
gestaan onder die ~ekwa
m e Ieiding van mnr. 
Steyn. Regs sit die K.G., 
dr. Hans van Rensbu rg, en 
ds. H . V. R. · Kruger. 

VAN PRETORIA 

SETEL GEVAT DEUR 
SAMEWERKING 

Die O.B.-kommando van Car
narvon het Vrydagmiddag, 10 
September, 'n baie geslaagde 
funksie gehou in die Gedenk
saal. Die ywerige O.B.-vroue 

het die basaartafels volgepak 
met heerlike versnaperinge en 
die publiek, O.B.-lede sowel as 
lede van politieke partye, het 
dit fluks weggekoop. 'n Wel
willende gees van samewerking 
het geheers. 

Hier Verkeerd 
Daar Reg 

Met die aankoms van a dv. 
E r ie Lou w in Br ittanje op pad 
na d ie V.V.O., bet die Indiers 
in Londen 'n betoging in die 
strate gehou waarin bulle geeis 
bet dat Su id-Afrika paspoorte 
m oet uitreik aan die Indiese 
leiers in Suid-Afrika wat die 
afgevaardigdes van I ndie e n 
Pakistan wit , inlig" oor Suid
Afrika. 

Terwyl hierdie Indiers betoog 
bet, is daar berig dat die In
diese regering geweier het om 
geriewe tot die beskikking van 
Haiderabad se ministers te stel 
sodat h ul hul staat se standpunt 
by die vergadering van die Vei
lis-heidsraad van die V.V.O. kon 
verduidelik. Indie se perma
nente verteenwoordiger by die 
V.V.O., dr. P. P . P illai, bet in 
hier<lie verband verklaar dat die 
kwessie van Haider abad 'n bloot 
huishondelike aangeleentheid is. 

D it sal interessant wees om te 
weet hoe Indie sy aanklag teen 
die Unie sal kan rym met sy 
optrede teenoor Haiderabad en 
sy ministers! 

Kommuniste 
Verloor In 

Swede 

Brittanje 
Oorlog j 

• ' • ! 

Berei Voor Vir 
Ryk Moet Help 

In die aand het genl. W. R. 
Laubscher, voorligtingsoffisier 
van die O.B., 'n openbare ver
gadering in die saal toegespreek. 
Hoofgenl. Reenen de Villiers 
was in die stoel en op die ver
hoog het plaasgeneem komdt . 
Gert Cloete en mnr. C. F. Naude, 
distriksleier van die H .N.P. 

Die Sosiale Demokrate in 
Swede het die afgelope naweek 
'n meerderheid in die parlement 
behaal deur 112 setels te ver
ower. Dit is net drie minder as 
in 1944, berig Sapa-Reuter. Die 
uitslag van die verkiesing was 
vir die Kommuniste ontmoedi
gend. Hulle het ses setels ver
loor sodat bulle tans net nege 
setels het. 

Hoewel die moontlikheid van oorlog vir geruime tyd al op die Iippe 
van die gewone man is, wil dit voorkom of d ie staatsman ne, wat maar n ie 
graag wou er ken dat hul geweldige oorlogspoging van die afgelope jar e 
tevergeefs was nie, nou self begin reg m aak vir Wereldoorlog. nom mer drie. 

OORE ENKOMS 

Genl. L a ubscher bet sy bJyd
skap uitgespreek oor die saam
werk -ooreenkoms wat voor die 
algem ene verk iesing op Carnar
von aangegaan is tussen die 
plaaslike offisiere va n die O.B. 
en mnr. Naude na mens die 
H.N.P . As gevolg van h ierdie 
ooreenkoms, het sp reker ver
klaar, bet meer as honderd va n 
die O.B .-kiesers van Carnarvon 
na die stembus gegaan en die 
deurslag gegee ten gunste van 
die H.N.P.-ka ndidaat wat die 
setel met vier-en-twintig stem 
m e verower h et. 

Die Pad 
Tronk 

No Die 

I n opvolging van die Ameri
kaanse versoek nan F rankryk 
om deel van sy Marshall-hulp 
aan te wend vir die vervaardi
ging en aankoop van wapens -
terwyl dit voorheen juis 'n voor
waarde was om d it nie te doen 
nie - bet die Bl'itse adjunk
premier, Herbert Morr ison, ver 
lede week in die laerhuis aange
kondig dat a lle verdere dem obi
lisasie in Brittanje gestaak sal 
word vir ' n bepaalde tydperk . 
Manne wat uit die leer ontslaan 
moes word, sal ~ou nog drie 
maande moet aanbly. Tegelyk 
hiermee word 'n nuwe wer
wingsveldtog geloods vir manne
krag vir die leer. 

Die Britse pers was heelwat 
begaan oor hierdie aankondiging 
- hoewel die noodsaaklikheid 
van die stap erken word - om
dat dit beteken dat mannekrag 
vir die nywerhede nou deur die 

Dokumente Van 
Republieke 

In Brittanje 
Onderhandelings word tans 

met die Britse regering gevoer 
vir die teruggawe van staats
dokumente wat hulle tydens die 
Engelse oorlog in Suid-Afrika 
geroof het. Die stukke is van 
groot historiese waarde en on
misbaar vir die Unie se argiewe. 

Die betrokke stukke is ge
heime dokumente uit die kan
toor van die Staatsekretaris in 
Pretoria, stukke uit die Vry
staatse staatskantoor te velde, 
stukke uit die kantoor van die 
Konsul-generaal van die Suid
Afrikaanse Republiek in Duits
land en stukke wat geneem is 
by die gevangeneme van genl. 
Cronje en ander offisiere. 

.. Die O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesia·Drukkery Beperk, Stel!enbosch, 
vir dle elenaars en ultgewers: VOOR
SLAG (Edms.) Beperk. Groote Kerk
gebou 703, Posbus 1411, Kerkpleln, 
Kaapstad. 

leer opgeslurp word op 'n tyd
stip dat Brittanje 'n stryd tot 
die dood toe voer teen armoede. 

RYK MOET HELP 

In samehang met hierdie 
vraagstuk pleit die Britse pers 
nou vir groter gebruikmaking 
van die Statebond se militere 
vermoe. 'n Blad soos die Ob
server wys by voorbeeld daarop 
dat Brittanje nie meer in staat 
Ia om die verdediging van sy 
Ryk waar te neem nie, en selfs 
nie om die verbindinge tussen 
die Rykslande in tyd van oorlog 
oop te hou nie: 

,Dit is 'n veel moeiliker taak 
as wat dit in die verlede was," 
verklaar die blad. ,Ons kan nie 
Ianger op die Middellandse See 
staat maak as 'n seeweg in oor
logstyd nie en ons het ons ver
naamste basisse in die Nabye 
Ooste verloor. I nder daad is die 
taak nou ver bokan t Engela nd 
se mag sowel op militere as op 
ekonomiese gebied - d.w.s. as 
by nie steun van buite k ry n ie. 

1.\'UWE STELSEL 

,Maar ons kan hierdie taak 
nie onmiddellik laat vaar nie. 
Ons doel moet wees om 'n n uwe 
stelsel van Gemenebes-sekur i
teit op te bou. Hierin moet die 
dominiums en sommige van die 
koloniale gebiede 'n vee! groter 
rol speel. Dit behoort een van 
die vernaamste vraagstukke vir 
die aanstaande Imperiale kon

, ferensie te wees, maar ons kan 
nie hoop dat dit maklik opgelos 
sal kan word nie." 

Die blad wys dan daarop dat 
.die toekomstige betrekkinge tus
sen Indie en Pakistan en die 
Gemenebes twyfel wek. ,Suid
Afrika is 'n onsekere vennoot, 
·en selfs ons betroubaarste bond
genote, Kanada en Australie en 
Nu-Seeland, is huiwerig om 
hulle aan enige definitiewe ver-

1dedigingspl~n te koppel." 

Dalk Sommer 
Geskop Tot 'n 

Republiek 
Die tyd sal spoedig aanbreek 

dat ons n ie meer voor die vraag 
sal staan of ons lid van die 
Britse Gemenebes wil bly n ie, 
maar of ons mede-Statebonds
lede ons nog daarin sal wil he 
omdat die beleid wat ons volg 
'n bedreig ing is vir hul veilig
heid, skryf Colin Legum in die 
Cape Times. 

Die skrywer maak gebruik 
van ruimte, wat vir die Arbeids
party afgestaan word, om die 
regering se kleurbeleid aan te 
val. Die strewe na apartheid, 
so betoog hy, sal ,ons vriende 
in die Statebond~> in toenemende 
mate in verleentheid bring. 

,Die tyd sal spoedig aanbreek 
wanneer dit nie meer ons keuse 
sal wees of ons aan die State
bond wil behoort nie, maar of 
ons mede-dominiums ons nog 
daarin wil he. Dit is 'n ernstige 
en wesenlike gevo.ar waaraan 
nog nie genoeg gedink word 
nie." 

,SAL RUSSE. 
HELP" 

As gevolg van daardie ooreen
koms sit die plaaslike H.N.P.
leier vanaand op 'n O.B.-ver
hoog en werk O.B.-lede en 
H.N.P.-lede ook hartlik saam 
ten opsigte van die plaaslike lig
gaam. 

Genl. Laubscher het die taak 
van die O.B. helder uiteengesit 
en oortuigend aangetoon hoe

,'n Regter se ontbyt en sy 
vrou het baie te doen met die 
lengte van 'n vonnis," het die 
Bostonse burgemeester, James 
Curley, gese by geleentheid van 
'n kongres. Curley het daaraan 
bygevoeg dat hy &y navorsing 
gedoen het solank hy agter die , 
tralies was vir 'n veroordeling 
weens bedrog. I n die verbete
ringshuis bet hy baie geleer. ,As 
'n regter 'n goeie ontbyt gehad 
het en op goeie voet met sy 
vrou verkeer, sal 'n beskuldigde 
een of drie maande kry, maar 
as hy nukkerig van sy huis af 
kom, sal die vonnis enigiets tus
sen drie en vyf jaar wees." 

Britte 
Pond 

E.is Sy 
Vleis 

dat dit die rol van die O.B. is Die B r itse onderm inister van 
om Afrikaneroorwinnings te buitelandse sake bet die Laer
konsolideer. Spreker het 'n hele huis gister meegedeel da t Brit
aantal vrae bevredigend beant- tanje en Frankryk geweier bet 
woord. om gehoor te gee aan die Ame-

Na afloop van die vergadering • r i.kaanse versoek dat die Duitse 
het die Afrikanerparty-tak 'n herstelbetalings verm inder moet 
reorganisasie-vergadering ge- word, na Sapa-Reuter uit Lon
hou, waarop mnr. S. J. Latsky den berig. 
tot voorsitter gekies is. -<Korr.) Onderhandelings duur voort. 

ONDE.RSbE.K NA 
MOE.ILIKHE.ID IN 

VAKBOND 
D ie regering het besluit om 

ondersoek te laat ins tel na die 
m oeilikheid wat daar in die 
Klerewerkersvakbond in J oha n-

laat hou ten einde vas te stel of 
die Saehs-bewind nog die ver
troue van die werkers het. 

Australiese Kommuniste sal nesburg ontstaan b et, na die 
aan die ka n t van Rusla nd veg Minister van Arbeid, m nr. B. J . 
indien Australie in 'n oorlog be- Sehoema n, Maandag in die 
t rokke raak, bet 'n hoofbe- Volksraad verklaar bet. 
stuurslid van die Australiese Die k lerewerkers onder Ieiding 
K omm unistiese Party die afge- van mnr. Gert van der Walt, 
lope week verklaar. voormalige onder-voorsitter van 

Aan die een kant staan tans 
die groep wat die Sachs-bewind 
steun en aan die ander kant die 
wat hom van die bewind wil 
ontneem. Hulle skaar hulle ag
ter mnr. Van der Walt. Laas
genoemde het reeds dagvaar
dings ten bedrae van £4,000 ont
vang in verband met beweerde 
lasterlike dinge wat by in 'n 
pamflet en op vergaderings sou 
gese het teen mnr. Solly Sachs 
en mej. Anna Scheepers. 

Dit skyn of die begrip hoog- die vakbond, het die regering 
verraad besig is om heelwat van verlede week versoek om 'in te 
sy betekenis te verloor in hier- gryp in die geskll wat daar met 
die moderne tyd van ideologiese die Sachs-bewind ontstaan het 
botsings. I deur 'n geheime stemming te 
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