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No. 49 in voile gang en die wraakgevoel teen hierdie nu.•n8e is meer as drie jaar 
na die oorlog so sterk dat daar selfs gedurende die vyftigjarige jubileum 
van die Hollandst> '\'Orstehui!!! geen algemene amne!!itie aan politieke ver
volgdes verleen is nie. In Belgic, waar daar sedt>rt die ,hevryding" reeds 

K.G. SE VERSOEK 
AAN DR. MALAN 

'n paar honderd perKone tereggestel is, is die lt>mpo in die jongste tyd 
eerder versnel as vertraag onder die nuwe ministE-r \-'an justisie, volgem1 
die Vlaamse blad Het Spoor. Die \-'Taag word in die verband gestel of dit 
dan 'n grott>r kwaad wa!!! om die kommuni!'lme met behulp van die 
nasionaal-sosialhune te heveg as wat dit wa!!! om die nasionaal-sosialisme 
met die kommunhnne te heveg . 

• Die Kommandant-generaal, dr. Hans ,·an Ren~;burg, 

bet onder~;taande verklaring uitgereik: 
Kort voor die vorstelike fees- 1om reg te laat geskied. Dit i!l werk' - nie beheer word nie: 

telikheid het 'n Hollandse week- erger as 'n atoombom op 'n ,.Die samewerkers bet ,·oehTY 
blad, De Linie, gepleit dat die weerlose bevolking van 'n ope geword. Duisende is onllkuldlg 

Volgcns sy lyfblad, Die Burger, 
sou die Ecrste Minister te 
Klawer op 13 Oktobcr, verklaar 
het dat die vorige regering on
skuldigc mense in die kampe 
laat gooi het en - vir eie 
politieke doeleindes van die 
V.P. - die werklike skuldigcs 
ongehinderd gelaat bet. 

Met die bittere ondervindings 
wat die Osse\\o-abrandwag in die 
porlogsjare opgedoen bet, twy
fcl ons geen oomblik nie dat die 
vorige regering bale dinge na
gelaat bet wat bulle moes ge
doen het, en ook baie dinge ge
doen het wat bulle moes nagc
laat het. Daarom dat die volk 
bulle tcreg verwerp het. 

Maar wat betref die bewcerdc 
vcrsuim om skuldiges <vermoc
delik republikeinsgesinde Afri
kaners wat skuldig was aan 
anti-oorlogsbedrywighede) te 
vervolg, wat dr. Malan se ver
ontwaardiging te Klawcr so laat 
oplaai het, wil die objekticwe 
Ieser seker kommcnteer dat hy, 
dr. Malan, nou mos Ecrste 
Minister is en dus die nodige 
stappe kan doen. \'olgens hy-
8elf se, beskik by oor die ge
tuienis en ook 11taan die bele 
geregtelike ma11jinerie tot flY be-

11kikking. Die besluit is syne en politieke govangenes by die stad.'' opgesluit, skuidiges is vennink, 
on!! wil "Y ,·erantwoordelikheid troonsbcstyging "van koningin geslaan, beledig, beroof van hul 
geensin!l beinvloed ole - nie so· Juliana benadig moet word. VOf:LVRY t'iendom, ''an woning en huls-
nie en ook nie su11 nie. 1 Daar hct egtcr niks van gekom raad, van betrekkinge en mid-

Dog in alit' oprl'gtheid doen I nie, ~n die blad spreek s~ tcleur- Na die benyding kon die uit- dele. Haat, wraak, nyd en 
ek aan dil' hand dat, wat by stelhng in sterk taal uat: ,.Ons breking van wraak tffn ml'nse korrupsie bet boogty gevit~r. 
ook at be!!lult, die volk se be- voel skaam tccnoor die oorgrote wat met die vyand ~mamgewerk ,.Suiweri~g en spesiale howe 
lange (in teensteUing met blote meerdcrhcid van die Nederland- bet - ,en ons hl't byna almal het hierdie chaos nog groter ge-
partybelange wat by so kwalik se volk wat met sy nugtere ge-- op een of ander w)·file ~~aamge- CVNvolg op bls. 8 kol. 5) 
nl'l'm van die V.P.) bes gedien vocl vir wcrklikheid al lanka! 
kan word a11 daar in elk geval sat is vir die tocstand, en wens 
nie voortgegaan word nie met dat daar 'n elnde aan gemaak 
dui11tere bewerlng!l in die beste word." Soos ander misdadigers 
tradlllil' ,·an die ,.Vrymesse- het die politicke gevangenes 
laan~brlewP-!Itories" wat reeds slegs 'n klein deel van hul von
die Afrikanl'rdom soveel rede nis opgcskort gckry. Maar daar 
tot ~tkaam\·ot"l ge«ee bet. is geen clndc gemaak aan die 

Word Nou 
Stootsomptenore 

Kragtcns voorgestelde nuwe 
wetgewing wat in die Britsc 
laerbuis ingedien sal word, sal 
sowat 300,000 yster- en staal
werkers staatsamptcnarc word. 
Daar word verwag dat die wet 
veel teenstand sal ondervind 
maar dat die Arbeidsregering in 
staat sal wees om dit teen 19:SO 
van krag tc laat word. 

tocstand van vervolging van 
mensc- weelll! hul politieke op
tredc nic. 

Hierdie 
spcsialc 
vcrband 
Linie: 

mense word deur r 
howe vcrhoor, en in 

hiermee skryf De 

,Daar Is 'n paar honderd
dul!lend gesuiwerde en politieke 
vervolgdes wat met hut familie 
I'll aanhang gerus om 'n miljot"n 
gNikat kan word. Hierdie uitge
worpl'nes van die samelewing 
wag op regsherstel wat bulle nie 
&'l'gee kan word n ie. D it is 'n 
tragie!le toestand dat die regs
organe van 'n land onmagtlg Is 

KAKAMAS 
SAMEL £137 IN 

Die Schroder-Veldkornetskap 
van Kakamas bet Saterdagmid
dag, 23 Oktober, die laaste van 
die drie funksles gehou vir in
sarneling van O.B.-dagfondse, 
by die huis van Veldkornet L. 
C. Grcsse. 

Die Boerejeug onder Ieiding 
van Veldkornet A. J. Burget· 
het op flinke wyse die vlah
hysing uitgevoer. 

Hofsook Oor 
Verkiesing 

Die pctisic waarin versoek 
word dat die verkleslng van 
mnr. B. J. Schoeman as L.V. 
vir Maraisburg, nietig verklaar 
word, het cergister in die 
Hooggercgsbof, Pretoria, gedien. 
Dit is die ecrste van die drie 
sake wat voortspruit uit die 
algcmcnc \'erkiesing. 

In sy petisie vra mnr. J. H. 

,BRITS' IS WEGGELAAT 
OM RYK BRITS TE HOU 

.Die opkoms was bale bevre
dlgend en heelwat persone wat 
nie aan die O.B. beboort nie, bet 
die funksie ondersteun en byge
woon. 

Die mooi bedraggle van £S6 
is ingesamel wat met clie in
~;ameling van die voorafgnande 
twee funksies die totaal van 
die Kakamas-Kommando's op
geskuif het na £137 10/ -.- (Kor.> 

Snyman, die V.P.-kandidaat wat 
nic die paal gehaal bet nie, dat 
die uitslag van die verkiesing 
nietig verklaar moet word op 
grond van bcweerde onreiilma
tighede. Die saak is gister 
voortgesit en met ons ter perse 
gaan, bet die hof nog nie uit
spraak gelewer nie. 

Die taktiek "·an die Britse regt>rmg om die eenheid van die Britse 
Ryk te bewaar deur die weglating van die henaming ,Brits" voor ,Stale
bond", wat bedoel is om die indruk tt> skep dat die dominiums nou geheel , 
en al vry is, i!!! die afgelope week deur minister Herbert Morrison uitgelap 
toe hy in die Britse laerhuis 'n aanval op Churchill geloods het na aan
leiding van laasgenoemde se .,onvermoc" om in ~ sien dat die wt>glating 
vall dit> lt>rm ,Brits", ocnskynlik na ryksverbrokkeling mag lyk, maar in 
werklikheid die teenoorgestelde uitwerking bet. 

,Baie Geslaagd" 
Die nege ver teenwoorlligers op die dominiale 

konferensie wat so pas in Londen gehou is, waar die 
naam ,Britse" voor Statehood verswyg is - met die 
gevolg dat dit as die mees geslaagde Rykskonferensie 
beskryf word. Selfs die Indiese afgevaardigdes is, ' 
volgens berigte, lJaie lojaler daar weg as wat bulle 
daar gekom bet. 

Cbur<'hill se beswaar teen die tgcvocg, was buitcngcwoon suk
w~glatin.r van die term ,Brits" sesvol. ,Dit wus maklik die 
is on\·erantwoordl'lik en 'n be- beste en die mees bemoedigende 
dffi~ting ,·ir die eenheid van die wat !!Y ~enbl'id en uitkyk betref, 
Statebond, bet by gese. Morri- l'n dit nietl'l'nsbumde drie nuwe 
110n kon dan ook daaraan toe- Statebond!iilande by ons aange
,.ot"g dat a11 ge,·olg van hierdie !lluit hl't - Indie, Pakistan en 
toecewing die afgelope State- Ceylon." 
bondllkonferensie ,die mees be
moedigende was wat sy eenheid 
en uitkyk betref"! 

Die Brltse opposisieleier het 
in die laerbu!s beswaar gemaak 
teen die weglating van die 
woord ,.Brits" voor Statebond, 
omdat dit teen die grondwet sou 
indruis. 

In sy antwoord aan Churchill 
het Morri!'on «ese dat die be
naming State-bond 'n betcr 
woord is om die ,.buitengewone 
versarneling van nasies" tc bc
skryf as wat die term ,.Britsc 
Ryk" is. ,.Die afgclope konfe
rensie van ministers van die 
Statebond," bet hy daaraan toe-

,,BEDREIGING" 

Hy bet Churchill daarvan 
bcskuldig dat hy outyds is. 

,Die nl'gentiende-eeuse hoo
ding van mnr. Churchill, wat 
11ulke strenge beperkin~ts le op 
11y nuttigbeid in Yerband ml't 
Stntl'bondsake, maak hom 'n 
b4'dreiging vir die eenhei<l ,·an 
die volke van die Statebond 
fiiOOt> ons bulle ken." 

::WI't hi4'rdie verklaring van 
)forrison, wa.arin by die Britse 
taktiek openbaar, ht>t by ondt'r
t>treep wat die O.B. berhaalde
lik beklemtoon bet: die toege-

wings wat Brittanje doen, staan 
nie in verband met Britse groot
moedigbeid tl'enoor die domi
niums nie, maar bet aileen ten 
doel om die Rykseenheid te be
hou, en dominiale staatsmanne 
moet bulle nie hierdeur Iaat 
vang nie. 

Van links na regs: D. S. Senanayake (Ceylon); 
Pandit Nehru (lndie); P. P. Frazer (Nu-Zeeland); 
L. S. St. Laurent (Kanada); C. R. Attlee (Brittanje); 
dr. H. V. Evatt (Australie); E. H. Louw (Suid-Afrika); 
Liaqat Ali Khan (Pakistan) en sir Godfrey Huggings 
(Suid-Rhodesie). 
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H.N.P .-KONG RES VERWYDER MEER GELD VIR 
FLUKSE WERKERS STRU I KELBLOK 

Die H.N.P.-kongres het op Port Elizabeth verlede week 
bes luit om 0 B.-lede formeel te erken as volwaardige lede 
van die Afrikanerparty deur die bekende diskriminasie
besluit teen O.B.-lede wat die De Aar-kongres in 1947 geneem 
het, te herroep. 

Die De Aar-kongres se 
besluit het uit twee dele 
bestaan waarvan die eer
ste betrekking het op lid
maatskap van die party en die 
tweede op ondersteuning van 
kandidate. Wat die eerste dee! 
betref het dit onder andere ge
lui ,dat 'n O.B.-lid wat nie as 
sodanig bedank ho: nie tot lid
maatskap van die party toege-

Platteland Sal 
Bewapen word 
Die kommando-stelsel op die 

platteland sal ten volle in ere 
herstel word, bet die Minister 
van Verdediging mnr. F. C. 
Erasmus verlede week verklaar, 
Die platteland m oet sy volle 
aandeel in die land se verdedi
ging neem. Die skietvereni
gings sal tot 80,000 uitgebrei 
word, die sterkte van komman
do's sal van 200 tot 500 vergroot 
word en daar sal ook wapens 
en ammunisie teen kosprys ver
skaf. word. Daar sal geen dis
kriminasie teen offisiere weens 
hul politieke oortuiging wees 
nie. 

laat mag word aileen as die 
distriksraad op aanbeveling van 
die betrokke wyksraad homself 
eers tevrede gcstel het dat (a) 
sodanige lid nie Ianger die leer 
van die sogenaaamde gesag- of 
partylose staat aanhang nie, (b) 
dat hy die grondslag van volks
regering waarop ons Party be
rus, aanvaar en dat hy bereid 
is om in aile oprc•gtheid getrou
heid aan die Party te beloof oor
eenkomstig die eise wat aan aile 
ander partylede gestel word." 
Verder het di~ besluit gelui dat 
,geen lid van die Party wat nog 
lid van die O.B. is mag as amps
draer van die Party verkies 
word nie. Onder ampsdraers 
word ook ingesluit alle Parle
m ent- en Provinsiale Raadslede 
e n kandidate wat deur die 
Party ondersteun word." 

MOEILIKHEID 
Hierdie besluit was oorsaak 

van baie onaangenaamheid ty
dens die algemene verkiesing, 
toe die H.N.P.-leiding nie steun 
wou gee aan A.P.-kandidate 
wat ook lid van die O.B. is nie, 
soos bv. in Brakpan en Roode
poort. Mnr. Havenga het in die 
verband indertyd as volg ver
duidelik: 

¥ • 

&RILLE 
Bring a oogarta se voonkrif vir brUle na ona. 

GOEIE WERK TEEN Bfi.I.IKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Belloek ooa of Bkryt om Besooderbede. 

DKB 
GROOTHANDELAARS BPK. 

(Voorheen Die Kopenbond Bpk.) 

KEEROMSTRAAT 52 • KAAPSTAD 

FOON S-0423 POSBUS 2120 

DAMESROKSTOWWE: 
Ons bled aan 'n groot VE:l'skeidenheid van 
damesrokstowwe (Morokyn, Satyn, Gesponne 
stowwe, Katoenstowwe), rokke, gebleikte en 
ongebleikte Iinne, gordynstowwe, onderklere, 
kouse, pantoffels, kinde'rsokkies, kramerye, 

ens., ens. 

HEIUDE: 
Verder ook mans wit en gestreepte hemde, 
sporthemde, dasse, baadjies, onderklere, 
werksbroeke, kakiehemde, slaappakke, sokkies, 

ens., ens. 

• 
Dit sal klelnhandelaars betaal om met ons in 
verbinding te tree, betsy deur kontak met ons 
reisigers of andenins. Persoonlike besoeke 

sal op prys gestel word 

Die Firma wie se voorrade nie op u rakke 
bly l~ nie. 

Verspreiders van TOOT AL 
Fabriekate. 

Ondersteuning 
Van Kandidate 

Nou Moontlik 
,Volgens die besluite van 

die Nasionale Party se lton
gresse kon hul lciers nie hut 
weg oopsien om hul lede te 
vra om te stem vir kandidate 
van die Afrikanerparty wat 
ook lede van die Ossewabrand
wag is nie.'' 
Die Port Elizabcthse her

roeping van tlie De Aar-besluit 
beteken dat O.R.-Iede wat in die 
komende Provinsialeraadsver
kiesing as A.P.-kandidate staan, 
die onvoorwaardelike en ampte
like steun van die H.N.P.
bomlgenoot sal geniet. 

Dit is 'n stap in die regte rig
ting en Die O.B. verwelkom <lit 
van ganser harte. 

Wat lidmaatskap van die par
tye betref, is die posisie nou vir 
Kaapland as volg: 

LIDl\fAATSKAP 

As 'n lid van die O.B. by die 
Afrikanerparty wil aansluit 
moet hy die volgende formulier 
van lidmaatskap onderteken, nl.: 

,Ek, die ondergetekende, ver
klaar dat ek die beginsels van 
die A.P. aanvaar en sal hand
haaf; dat ek hiermee by die 
Party aansluit en dat ek my 
aan die- konstitusie en regulasies 
daarvan onderwerp." 

Aan hierdie formulier het min. 
N. C. Havenga, die Ieier van die 
A.P., volgens Die Vaderland van 
22 Maart 1947 toegevoeg: 

,Lede van die O.B. is nooit 
belet om lid van die Afrikaner
party te word nie. \\'at die 
Afrikanerparty betref word 
steun van die kant van hierdie 
organisasie, met bchoud van 
bulle aparte idcntiteit Ol) nie
partypolitiekc gebied vcrwcl
kom.'' 

BY H.N.P. 

As 'n lid van die O.B. ooreen
komstig die jongste Port Eliza
bethse besluit by die H.N.P. wil 
aansluit, moet hy die volgende 
onderneem: ,Ons verklaar bier
by dat ons die uitgesproke be
ginsels van die Herenigde Na
sionale Party of Volksparty om
hels en sal handhaaf en ver
bind ons uit vrye boweging en 
opregtelik om die verpligtinge 
aan die lidmaatskap van 9ie 
H.N.P. of V. verbonde volgens 
konstitusie getrou na te kom 
en ons aan die gesag en tug 
van die organisasie sal onder
werp." 

VOORWAARDE 

Die H.N.P.-konstitusie bepaal 
egter verder dat voorgaande on-

(Vervolg in volgende kolom) 

Die l\fins~r van Arbeid, mnr. Ben Schoeman, het ver

lede week aangekondig dat hy 'n plan in gedagte het om 
deur middel van bonusse ,·ir groter produksie, werkers in 
die boubedryf aan te moedig om vinniger te werk. Terself

dertyd sal die besware van vakbondc ondermng word deur 

minimum-lone vas te stel. ,Ek is oortuig dat die omvang 
van die werk van ons lmidige arbeidsmag deur so 'n stelsel 
byna verdubbel sal word," het hy daaraan toegevoeg. 

Hoewel die vakbonde ter 
beskerming van die gcsond
heid van werkers gekant 
is teen enige stclsel van 
stukwerk, sal alma! wat onder 
die bc;ef verkeer van die ern
stige woningnood, die Mini~ter 
se voorneme verwelkom. In tye 
van nood word mense selfs op
gekommandeer om teen hut sin 
te werk en op die oomblik is 
die woningnood besig oi:n tot 'n 
volksramp te ontwikkel. Vir die 
flukse werker bestaan daar tans 
nie die minste aanmoediging 
nie. Of 'n messelaar 400 of 
1,000 stene per dag H!, die loon 

DR. MALAN SAL 
KANDIDATE 

MET A.P.-LEIE.~ 
BESPREEK 

Die kwessie van kandidate 
vir die aanstaande Provinsiale 
verkiesings is .deur die H.N.P. 
van Kaapland oorgelaat in die 
hamle van dr. Malan om met 
mnr. N. C. Havenga, Ieier van 
die Afrikancrparty et bespreek, 
volgl'ns Die Burger berig na 
aanleiding van die goedkeuring 
van die verdeling van die setels 
in Kaapland tussen die twee, 
partye. Die blad berig .dat daar 
'n beroep op kiesafdelings ge
doen is om but steun aan die 
reeling in verband met setels 
toe te se. 

(Vervolg van vorige kolom) 

derneming kan lei tot lidmaat
skap van die party mits die 
voornemende lid die volgcnde 
bykomende onderneming gee: 
,Ons verklaar verder dat ons 
nie lid is van enige politiekf:' 
party of van enige organisasie 
met 'n politieke strekking nie.'' 

Hierdie laaste voorwaarde 
hocf egter nie 'n struikelblok te 
wees in die weg van samewer
king tussen die H.N.P. en O.B.
lede niE>, want O.B.-lede kan 
deur middel van die A.P. nou 
hartlik meedo~n aan die Malan
Ha venga-bondgenootskap. 

bly dieselfde. Dit is dus bloot 
menslik dat die stadigste 
werker die pas sal aangee. 

Dat die ;)linister heeltemal 
korrek is in sy oortuiging dat 
die werk verdubbel sal word, 
blyk uit die geval 'n paar jaar 
gelede in Durban toe 'n bou
aannemer sy bouprogram in die 
l1elfte van die beraamde tyll 
voltooi bet toe by bonusse aan 
sy werkers betaal het. Hy is eg
ter beboet daarvoor, en sowel 
die volk as die ywerige werkers 
moes daaronder ly. 

N ie-Biankes 
.Ontwapen 
Die uitvoering van die rege

ring se beleid om nie-blankes 
te ontwapen, het nou sy laaste 
stadium bereik en die Minister 
van V erdediging het opdrag ge
gee dat die Militere Naturelle
korps en die Cape Corps moet 
ontbind, volgens uit Pretoria ·be
rig word. 

Die Verdedigingsmag het eg
ter nog nie-blanke handlangers 
nodig en die lede van die korps 
is voor die keuse gestel om ont
slaan te word of om aan te 
sluit by die Korps ter besker
ming van noodsaaklike dienste 
in nie-militere hoedanigheid. 

Die Britse regering het ook 
onderneem om sy nie-blanke 
eenhede in Suidelike Afrika te 
ontwapen. 

Is Medisyne 
Noodsaaklik 1 
Die Natuurwetenskap 

ae nee! 

Die Bron van Siekte 

OPROEP AAN A.P. BEKAMP SIEKTE MET 

DIE JONGSTE WETEN· 

SKAPLIKE METODES 

Met Verbaaende Ult&ae 
GEEN MEDISYNE! 

l\fnr. Harm Oost, Voorsitter van tlie Afrikanerparty, rig 
onderstaanrle oproep aan takl{e, Iede en ondersteuners van 
die party: 

Op \Voensdag, 1 Desember, 
gaan ons ons Kongres open op 
Brakpan, 'n pick wat deur sy 
buitengewone gasvryheid, sy 
gunstige ligging en geleenthede 
besonder geskik is vir daardie 
docl. Ons Kongres sal 'n be>
slissende invloed he, nie alleen 
op die Afrikaner-party nie, maar 
op die hele Afrikanervolk. Die 
besluite wat daar geneem word, 
sal die lot van Suid-Afrika vir 
minstens 'n paar geslagte beln
vloed. Die posisic van ons Party 
is die verantwoordclikste wat 
enige party ooit in Suid-Afrika 
bcklcc het. 

Die afgl'vaardigdes na die 
Kongres dra geweldige verant
woordelikheid. llulle sal aan-

valle van vyande en druk Yan 
vriende moet keer en oor die 
mees ingrypende politielte vraag
stuldte met 'n heldere hoof moet 
beslis. Hulle sal moet wakker 
staan. Niemand mag ontbreek 
nie. Ons kantoor, Posbus 8262, 
Johannesburg, het aan ons takke 
die nodige leidraad gepos, sbdat 
hulle weet hoe om te werk in 
vc.rband met die kongres. Nuwe 
takke moet dadelik geregistreer 
word. Takke wat nou gevorm 
word, kan nog bulle afgevaar
digdes kies. 

My begeerte is dat die kon
greslede hul ernstige sal voor
berei en die Jig en Ieiding van 
God sal vra vir die grootse taak 
wat hulle moet vervul. 

GEEN OEFENINGE! 

Die Bardnekklgste Kwale tm11 

Die wetenallap bet nou ultgevtnd 4&1 
eodra 'n beemette llgg81&medeel ekoon· 
gema&k word van ay gtf of onsutwer· 
he<le, die alekte ver<!wyn. ~ur die 
toepaeslng van ons wetenskapllke me· 
t04" bet 4Jt nou 'n maltlllr.• taU 

geward. 

Dlt maak nle auk hoe ematlg of -n· 
houdeod u kwaal 1e nle - eeita a.l • 
dlt as ebroolee of oogeoeeallk beetem· 
pel. Daar Ia hoop vir u. Geea me4l· 
1yoe of oeteolnge benodlg ole. U 1&1 
onder geen verpllgtlng ataao nte. Skryt 
&all ooa en veretrek volledlge I>MOD· 

derhede In verba.nd met u haal. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
PollbQI 1886 - KAAPSTAD 
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BRITSE RYK BEGTER 
N.A KONFERENSIE 
In verband met Churchill se be~ware teen die nuwc 

benamin~ ,·an die Britse Statehood skryf die I~ondense Times 
dat die afgelo1'e konferensie ':m eerste ministcrs bewys het 
dat die bande tussen '\lie dominiums ccrder versterk as 
, ·erswak bet. ,Dag na dag bet die gevocl van gemeenska1>· 
like belang, gemeenskaplike tradisie en vf'rwante denke in 
die sittings oorheers en gehf'lp om die besprckings te lei en 
te formuleer." 

Die blad vcrklaar voorts dat aldus die blud, trt>e die Kroon 
gecn verteenwoordiger getwyfcl I nlmeer na von1 as die sigburc 
het dat hy lid is van hierdie wyc band tusscn di(l \'Oike wat in 
broederskap ,.wat nooit hecltc- die eerste pluus burgt>rs van hul 
mal verklaar ltan word nic en dominiurns is t'n slt>gs in dit> 
wat h~ofsaaklil< dcur mannc en tweede plaas Stuh•bondsburgns. 
vrouc van die Britsc ras gcstig 

en saamgcvocg is." s I N • 8 • 
Met verwysing na Indie be- a re r1tse 

weer die blad dat ,.die Indiesc 
Icier:; nou blykbaar gretig is om K v~+ 
'n stcwigc l<onncltsic tc bewaar roo n ~ 
en opreg verlang no. 'n kompro- • • 
mis _ten opsi~~c van die grond- vI r Ee n he I d 
wcthke aspek . l 

<Dcur ~apa-Rc~tcr i~ verl~dc Gevra of by tcn gunste van 
week beng dat d1c Ind1csc le1cr ld al , · d te 
Pandit Nehru 'n versoek aan .IWW!' s '':ees om ~1 cm e • 

~ t . · d' k muuk nan d1e ver<l!'hng tussen 
E1rc :-- wa me- op .' 1e o~- Eire c>n N oord-Il•rlund, (laus
fcrensl.e vertcenwo~rd1g was n~e g!'not•mde vorm nog d et>l van 

gcng het o_m me tc _haastlg Brittunje) het De \ 'nlera ver-
te wccs met d1e verbrckmg van 1 d k · C d"ff - d t 
d. B. it k k · . '> e e Wt'!' m ar 1 gese u 

IC r sc o~nc SIC me_. bulle 'n vreedsume oplossing van 
:\faur te rrudde \'Un du~ ont- d" k"l b · k 

wikkt>ling ,·an die Statt>bond le ge~ I egeer ,maar JY an 
' daun·un st>ker wees dnt dnar 

Geen 
Oor 

Besluit 
Kroon 

mense in Ierland sal wt'l''- wnt 
voel ()at bulle aanspruak daar
op het om te veg ,·ir llie een
heid en intregiteit van hul 
land." Hy bet daar:um tol'ge-

1 \"Ot>g' dat hy nie bereid !ooUl Wt>t>S 
om d omininle statu!> vir Eire 

Die Brit<ol' f."erste mini-.tt'r, C. te aunvaur as die verdeling be
R. Attlet>, hl't die hwrhui-. mt•e- 1Hndig word nie. 
gedeel dat daur gccn ht•sluit oo1· ' , Die Britse kroon was die 
die Brit!.(' kroon gent•t•m is simbool ,·an agressie dt•ur al 
tydens dit• dominiale konferc>nsie die eeu e ht'en in ons lund," bet 
wat wetge\\ ing \'ereis nit>. by ge~. 

DIE WEEK IN 
OENSKOU 

DIE ~~L~I!';TER V A.o.~ VER
DEDIGL"G hc>t aangekondig dat 
die regering besluit bet om die 
Noodhulpliga tc erkcn en die
selfde regte aan hom toe te ken 
as wat die St. Johns Ambu
lance en die Rooikruis geniet. 

* HO£R LO~E en kortcr urc 
vir dagloners in die goudmyn
bedryf word gcvra in 'n memo
randum van vertecnwoordigcrf 
van die gesaml.'ntlikc komitec 
\'an die Mynwerkersbond wat 
ann die kommissic van onder
sock na die posisic van dag
loners in die goudmyne, voor
gelli is. Hulle vra 12~ persent 
verhoging van ·lone en dat die 
werksweek tot vecrtig uur vcr
kort word. 

* DIE NUWE POSKANTOOR 
vir Kleurlinge, die ccrste in die 
land, is deur die Minister van 
Pos- en Telefraafwesc in Port 
Elizabeth geopen. Hy hct 'n be
roep op ander plaaslik<' liggame 
gedoen om die voorbeeld te volg. 

* DIE KONGRES VA.~ DIE 
SUID-AI•'RIKAA..~SE LAND
BOU-UNIE bet besluit dat dit 
noodsaakli~ is dat die volle be
beer van die vleisskema in die 
handc van die Vleisraad gestel 
word. Die kongtcs is van 
mening dat moeilikhedc op bier
die manier uitgeskakcl kan 
word. 

* 

van die Kanpsc Skiereiland nie 
vir aparte wacns gevra het nic, 
daar geen noodsaaklikheid bc
staan om apartc waens vir hul
lc beskikbaar tc stel nie. I n
dicn hulle dit vra, bet hy gese, 
sel dit tecnstrydig wees met 
hul opponering van die apartc 
trcindienstc. 

* .ADOLF HITLER sc besittings 
is deur die Miinchense denazifl
knsiehof verbeurd verklaar. Die 
totale waardc daarvan is 
£15,000 - nic tc buitenspori&" 
sou mens se, in vergclyking met 
die boedels van baic politiei in 
dcmokratiese Iande nic. Hit
l<'r was twaalf jaar lank re
gccrdcr van Duitsland, en was 
ongetroud tot die dag voor sy 
dood. 

* ' 1\IANTSJOERYE is tans in 
die hande van die Kommunistc 
en die laaste Sjincsc magte 
maak gereed om die gebicd te 
ontruim. Die terugtrckking be
tekcn dat die ryk en stragiese 
gebied nou in die hande van 
Rusland is. 

* DAAR IS NOG 470,000 JAPA-
'\"ESE TROEPE in die hande 
van Rusland. Die Amcrikaanse 
oppcrbcvelhebber in Japan, 
genl. MacArthur, oefcn tans 
weer druk op die Russe uit om 
die krygsgcvangenes los te laat. 
Sowat 365,000 van bulle sou in 
Siberie wces. 

Die Republiek: 

Regering .Se Hooding 
Te.enoor Britse Ryk 

V t-r:.kcie uitlatings oor die Hcpublikeinse en vryheidstrewe van 
die Afrikanervolk is die afgelope tyd van regeringskant gedoen. Die 
jongste, en :;;ckt-r meee gt-saghebbende, is deur dr. D. F. Malan gedoen 
toe hy op Po1·t Elizabeth vcrklaar het dat Suid-Afrika sy volle vryheid ver
kry het en dat daar geen ewcem van onderhorigheid meer is nie. Die 
crkenning , ·an die status van 'n vrye volk het gt-kom as gevolg van die 
·nyheidsliefdc van die Britse volk . ,Omdat hulle- h ul eie vryheid hoog 
O() pt·ys gcstf'l het, het hullc dit ook vt·yeli~ uitgehrei na ander," het h y 
gesc. 

Dr. Malan hot onder mcer ver- Jyk om mense mcc tc vang, nun die ontwikkel wat as gun
wys na sy voorneme om aile maar die valsheid daarvan is stige wending vir die republi
Hoe Kommissarlss<• <•n gesante natuurlik voor die hand liggend. kt\nisme beskou kun wor d. AI 
Vt\n die Unie die status van Am- Dr. Malan het as Eerste Minis- wut nog in die pad \811 ' n Re
bass:ldeur te vcrh~t·n. Dit sal tcr nog in die jongste sitting publiek sta:m, is die , ·olkli" il". 
'n nanduiding WN'l!, ht•l hy gese, van die parlement hcrhaal dat Die blad verklaar dat die tyd 
dat Suid-Afrika sy vollc vryheid die H.N.:P. 'n republikcinsc par- vir 'n republiek ryp sal wees 
vcrkry hct. ,.Dit is 'n vryheid ty is en bly." as die Engelssprckcndc burgers 
vcrkry langs konstitusioncle Met verwysing na die weg- begin bcsef dat die stlgting van 
wcg en sonder gcweld. Ons wil lating van die benaming ,.Brits" 'n rc-publiek nie noodwendig 
op daardic weg voortgaan." voor ,.Statebond" soos in Londen vyandskap met Engcland inhou 

Daar is een ding wat ons hou- besluit is, skryf Die Volksblad: nie. 
ding teen ander land<• bCtpaal: .,Vir Suid-Afrika se ons is dit 
dit is dnt ons 'n vryc <'n onaf- van bcsondere betekcnis. Die 
hanldikc land is. Danr is volkc Nasionalet Party is republikcins 

KOl\DlE~"T AAR 

wat nndcr aan ons staan as I en strc>we daarna om 'n rcpu- Na aanlciding van dr. Malan 
andcr, nl. die ''an die State- blick in Suid-Afrika te stig wan- se aankondiging dat die Unie 
bond. neer die volkswil daartoc ryp is. voortnan sy buitelandse vertcen-

,.Ons wil ten voile crkcn Tot dusvc>r bet die vyundc> vun woordigcrs .,ambassadeurs" in 
dat ons in daardie Stat<'bond, <lie republi!'k die paaiboc>lit> ge- plans van .,gevolmagtigde minis
in . danrdie famili<'ltring is. bruik dat Engt>land '>W \Wier tcrs"gaan noem, vcrklaar die 
Maar ck wil beldemtoon dat om Suid-Afrika as Republic>k te 1 Cape T imes dat dit moeilik is 
ons in daardie kring stnan as I erkl'n en dat ons ons wnarllt>- , om te sien wat so 'n veranderlng 
'n vryc onafhanklikc Suid- volle murkte in Engeland ~oal te docn het met ons aanspraak 
Afrika'", het spr. gcse. ,·erloor. Tyt> het blykbaur nou op onafhanklikhcid en nasic-

OliOS EIE KO~IXG 

Na 1924 is die naam van 
Britse Ryk aileen toegt•pas op 
Brittanjc C1l sy ondcrhorigc 
kolonies. ,.Toe het die Domi
nicms gckom wat verlos is van 
aile swecm van onderhorighl.'id." 
Die be'lamlng Gcmencbes van 
Nasics het nog twyfcl laat ont
staan by poliliekc teenstandcrs. 
Dit is die Nnsionale Party sc 
taak om die regte betckenis 
nan ons vryhcid tc gee. ~ie

mand tw~1t•l vuwlag dauraun 
tlat Suid-Afrikn in "Y ondl'r
hnndeling, m!'t di<• Kroon allt•en 
te doen ht>t nwt die Koning "·an 
Suid-Afrika cn nil' die Koning 
van Engelund of van Nu
Zc!'land n ie. Vandng durf nic
mand ontkcn dat ons nie die 
reg op neutrnlilcit besit nic. 
.,As ons 'n rqmbliek wil 
word kan ons dit word sonder 
om verlof tc vra. \Vaar bier
die dinge vandag crlten word, 
moc>t die :Nasionalc Party daar
voor krcdiet ontvang", hct spr. 
ge~c. 

Engeland i:; vnndag net so af
hanklik van sy Dominiums as 
sy Dcnniniums van hom. Dit het 
tot stand gekom soml<•r stryd en 
dit as gevolg van die vryheids
lit"fde van die Brits1• 'olk. Om
dat hullt> hul eit> \ryhl'id hoog 
waardeer bet, bct built> <lit 
vr,yt>liJ( uitgoebrf."i nn amler. As 
' n fumilit>J(ring wil ons die 
Mlmewt>rking wat in di<' State
bond bestaan, behou en uitbou." 
Aldus dr. Malan. 

,.REPt.IDIASU~" 

'n \Vcck tevore het Di<• Trans
valer gcskryf, na aanleiding van 
'n berig uit Londen wnarin ver
wys word na 'n nuwo vorm vir 
die Britsc Ryk, dat dit' naam 
van Suid-Afrika ook terloops 
hierby ingevlcg word. ,,Dit "'ou, 

ver.tmler Nl nuwe toe!>lande is • (Vcrvolg op bls. 5 kol. 5) 

WITBROOD, wat die growwe * soos J<;ngt•land ('n andt>r, daar- Hullewerk sagkens met u 

keel .•. sagkens met u 

beursie ! Probeer vandag 

'n pakkie KOMMANDO! 

brood van die vorige regering 
vervang is vanaf verledc Maan
dag tc koop. Die nuwc brood 
weeg 32 onsc en is twlntig per
sent uitgcsif. Die pryi! is 7 
pennies. 

* DIE MINI!';TER VA.~ VER· 
VOER, mnr. P. Sauer, het in 
Port Elizabeth verklaar dat ann
gesien die nic-blanke bcvolklng 

In Pakkies van 10, 20, 50. 
Met of aonder Kurk. 

DIE SUI\\'ELRAAD hct die mee wil ,·oortgaan om trou nan 
pryse vir mclkprodukte vanaf die Koning te handbanf - d.w.s. 
1 November verhoog, naamlik al kon by andt'J;'S kies. Hi!' in
met ld. per gelling in die gcva! druk m o1•t dus vt>rwek word dat 
van melk vir kaas- en konden- Sui<l-Afrika se Nasionale rl'ge
sering-doclcindes en 2 '.d. vir ring op bit•rdie tydstip t e kenne 
bottervet. Bchalwe ten opslgte gegee het dat hy die koningskup 
van kaas, wat ld. duurdcr ~al ,.t>rkies. Daarmee sou 'n n•pu-~ 
wees, sal die verhoging deur dil' lliasie \an sy rl'publikl'in~;e be
staatskas gedra word, en nic leid Yerkondig word. 
deur die vcrbruikers nie. I .,Dit mag slim propaganda 1 ••••••••••••IIi 

' 
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DIE REPUBLIEK 
In ons land is daar tienduisende republikeine wat in alle. 

erns aan hul ideaal glo. Vir sommige is dit hoofsaaklik 'n 
gevoelsaak omdat bulle in die Britse kroon 'n simbool van 
vernedering sien; vir baie ander is 'n republiek boonop nog 
die enigste oplossing vir toekomstige vrede tussen Afrikaans
en Engelssprekendes in die land. Die Ossewabrandwag, as 
draer van die republikeinse gedagte wat in die oorlogsjare 
sware offers vir hierdie ideaal gebring het, sal dus seker 
vergun word om deur middel van sy blad hom uit te spreek 
oor gebeurtenisse of uitlatings wat hierdie ideaal regstreeks 
raak. So 'n uitlati'ng is verlede week deur die E erste 
Minister in Port Elizabeth gedoen, waarvan daar 'n verslag 
elders in die blad verskyn. 

As dr. Malan met sy optrede bedoel om Engelse steun 
vir die Nasionale regering te verkry, dan wil ons nie te 
hard oordeel nie: 'n politieke party het steun nodig om aan 
bewind te kom - of te bly - onder die huidige stelsel; 
maar dan sal dit ons seker ook veroorloof word om 'n eie 
mening daarop na te hou. Dit gaan immers hier oor sake 
wat die volk na aan die hart le. 

Ons het geen beswaar daarteen as van regeringswee 
beklemtoon word dat Suid-Afrika in die huidige wereld
toestand bereid is om sy gewig by die Britse Statehood in 
te werp nie - ook die Ossewabrandwag sien die noodsaak
likheid daarvan in. Maar dan moet ons versigtig wees dat 
ons dit nie op 'n manier doen wat ons pens en pootjies vir 
die toekoms bind nie, en ons vrees dit is wat die uitlatings 
van dr. Malan ten gevolge kan he as dit nie weerspreek 
word nie. 

Genl. Hertzog 

Ons· stem saam met die Eerste Minster dat die Unie 
die reg het om as 'n onafhanklike land op te tree en uit die 
Britse verband te stap wanneer hy wil. En ons dink hierby 
met dankbaarheid daaraan dat dit wyle genl. Hertzog was 
wat hierdie reg aan ons land besorg bet twee-en-twintig 
jaar gelede. Maar ons onthou ook dat dit dieselfde generaal 
Her tzog was wat na 1939 gese bet dat daardie reg op sigself 
geblyk bet nie genoeg te wees nie, en dat om Suid-Afrika 
vir toekomstige lakeie-diens te vrywaar, die nodige praktiese 
stappe na die oorlog gedoen sal moet word. Om dus vandal! 
maar net weer die reg te konstateer en in samehang daarmee 
die lofuitinge oor Britse grootmoedigheid van twintig jaar 
gelede te .erhaal, bring ons geen stap nader aan die prak
tiese vryheid nie. Inteendeel: dit dien slegs as 'n slaapmiddel 
vir die republikeinse strewe, en wei op 'n tydstip wanneer 
'n regeringsblad soos Die Volksplad betoog dat ,.al wat nog 
in die pad van 'n republiek staan, is die volkswil!" 

'n Republiek is Of praktiese politiek, en dan moet dit 
so gou moontlik verkry word, Of dit is 'n ydele kreet, en 
dan moet dit laat vaar word. En as <lit dan wei verkry 
moet word, dan kan ons nie ,die volkswil" wat in die pad 
staan nog meer gewig laat optel deur hom te voed met die 
gedagte dat die ,laaste sweem van onderhorigheid" reeds 
twintig jaar gelede verdwyn het en dat ons genoee moet 
neem daarmee dat die Britse koning Suid-Afrika se koning 
is nie. Dan moet ons met a ile mag die ,volkswil" nit die 
pad vel'\\ryder detu aan hom te toon dat nasionale eenheid 
en nasietrots nie moontlik is solank die simbool van jou 
verowering ook <lie simbool van jou , vryheid" is, en solank 
een' deel van die volk daardie simbool nog vertolk as 'n 
beroep op hul buitelandse t rou nie. 

Dwaa/weg 

1938 het getoon dat die Afrikanervolkswil 'n republiek 
wil he. As daar 'n ,volkswil" in die pad staan, dan is dit 
die Engelssprekendes se wil. En nou mag dr. Malan reken 
dat hierdie mense mak gemaak kan word deur eers by hul wil 
aan te sluit en so hul vertroue te wen. Dit kan 'n manier 
van redeneer wees maar ons vrees die geskiedenis bet hierdie 
pad reeds beproef, en genl. Hertzog het dit self as 'n mis
lukking bestempel. AI wat uitlatings soos hierdie kan mee
bring is dat partyteenstanders dit later, wanneer ons weer 
republikeins wil praat, sal aanbaal as bewyse van hoe ons 
saamgestem bet dat die Britse Statebond ons die grootste 
vryheid verleen - net soos teenstanders van dr. Malan in 
die afgelopr tien jaar die H.N.P. se republikeinse strewe 
probeer afmat het met aanbalings nit dr. Malan se toesprake 
van twintig jaar gelede dat E ngeland die moeder van ons 
vryheid is en dat ons vandag (d.w.s. in 1927) groter vrybeid 
bet as die Boere-republieke. En s ulke aanbalings dra nie 
veel daattoe by om die Engelse minder want rouig te maak 
nie. Inteendeel. 

Die Engelse het 'n spreekwoord wat lui dat die toets van 
'n poeding in die eet daarva:n le. En dis ons raad vir die 
buidige regering ook : Bring die republiek en toon dan aan 
die Engelssprekendes van die land dat dit nie so verskriklik 
is as wat bulle gedink bet · nie. Die skok sal net so gou 
bedaar as die verkiesingskok van 26 Mei, en dan kan ons 
saam arbei vir die toekoms van ons land en die Cbristelike 
beskawing, op die grondslag van gemeenskaplike trou en 
onder die besieling van 'n eg Af rikaanse staatsimbool. : 

Voortdurende 
Verslegting van 

w ereldtoestande 
Wereldtoestande en intern asionale verhoudinge staan nog altyd in die 

teken van voortdurende ver slegting. Die Berlyn se krisis dra vandag r eeds 
die k enmerk e van 'n k ragmeting tussen die Weste en die Ooste. Die 
Amerikaanse volk staan op die vooraand van ' n p residentsver kiesing, die 
uitslag waarvan waarskynlik m in of geen er nstige hinnelandse en buite
landse reperkussies sal he nie hehalwe dat die opgewondenheid en 
onsekerhei~ wat so ' n verk iesing voorafgaan eer sdaag verhy sal wees en die 
regering en volk m eer tyd sal h e om sy onverdeelde aandag ook aan inte r
nasionale verhoudinge te skenk . In Brittanje is die Arheidersr egering nog 
steeds hesig om die nasion alisering van nywerhede verder u it te voer . Ook 
op ' n onlangse konferensie in Londen was die eer ste ministe rs dit eens 
dat die statuut van W estminst• u itgedien is en dat woor de soos K roon en 
Brits hul plek ke in die nuwe Statebond waarskynlik gaan verloor. 
In Frank ryk met sy k roniese regeringskrisisse, nywerheidsontwrigtinge en 
geld-inflasie wor d die toes tan de steeds h agliker. In die Verre Ooste is dit 
'die Russiese hondgenote, die Ch inese kom muniste, wat groot militer e oor
winnings hehaal. Selfs in klein land jies soos Griek eland en Palestina k an 
die W esterse moondh ede nog steed s hul wil nie deurvoer nie. Op die 
vooraaud van die winter wat vir haie honderde miljoen e hihherende 
en hongerlydende m ense ' n aaklige ver sk r ikk ing gaan wees, lyk wereld
toestande voorwaar erg troosteloos en .dr oewig. 

DIS REG! 
Ons is bly oor die verseke

ring wat dr. Malan verlede 
week gegee het dat die rege
ring nie voornemens is om 
van die naturelle regte weg 
te neem sonder om iets betcrs 
in die plek daarvan aan bulle 
te gee nie. Dit is die beleid 
wat Die O.B. nog altyd 
bepleit het omdat ons dit 
beskou as die enigste metode 
om te verhoed dat daar 'n 
gevoel van vyandskap tusse11 
blank en swart ontstaan in 'n 
land wat miskien nog vir baie 
honderde jare die gesament
like verblyfplek moet wees 
van ons en hul kinders, hoe
wei in aparte gebiede. 
Soos dr. Malan tereg aan 
die naturelle gese het, 
beskou ons hulle nie as 
vreemdelinge of as 'n bedrei
ging vir die blanke volk nie, 
dog as 'n bate vir die land. 
In die na turelle bet Afrika 'n 
mensepotensiaal wat op sy 
regte plek en in die regte 
atmofseer van welwillendheid, 
'n ontsaglike bydrae kan 
lewer in die ontginning van 
bierdie magtige kontinent 
waarvan sulke groot opper
vlaktes nooit beeltemal toe
ganklik vir die witman met sy 
Nordiese liggaamsbou sal 
wees nie. Maar dan moet 
daar 'n gesonde verhouding 
tussen die rasse bly, en dit 
kan alleen verseker wees wan
neer die fondamente vir die 
toekoms reg gele w:ord. 

WORD OPGE~ET 

Maar die woorde van dr. 
Malan sal - om 'n naturelle
idioom te gebruik - ,opge
eet" word deur kommunistiese 
en partypolitieke agitators 
solank die oplossing binne 
die partypolitieke arena ge
soek word, veral as die ,iets 
beters in die plek daarvan" 
langsamer kom as die regte 
wat weggeneem word. Daar
om wil ons in belang van die 
volk en die nageslag 'n beroep 
op dr. Malan doen om weer
eens 'n poging aan te wend 
om bierdie vraagstuk a ller
eers uit die partypolitiek ver
wyder te kry voordat daar
aan getorring word, soos by 
in 1946 as opposisieleier ge
pleit bet . 

Ons weet daar is mense wat 
die kortste pad wil volg om 

(Vervolg in volgende kolom) 

CH URCHILL EN STALIN 
AAN DIE WOORD 

Met die winter in aantog word 
die vraag a! meer en meer ge
stel of die Westerse moondhede 
in die koue oorlog om Berlyn 
kan volhou. I ndrukwekkend 
so<;>s die versorging van meer as 
twee miljoen Berlyners deur 
middel van vliegtuie sonder 
twyfel moet wees, kan dit tog 
op sy beste aileen van tydc
like aard wees. Vireers is dit 
'n baie duur noodhulp en dan 
ook is dit baie twyfelagtig of 
daarmee gedurende die komende 
wintermaande volgehou kan 
word. Die groot vraag is wat 
gaan gebeur as die W esterse 
moondhede die slag om Berlyn 
verloor. Die spanning wat die 
Berlynse krisis tusscn die Weste 

Buitelandse 

sie van die Konserwatiewe party 
het hy gese : ,we are con
fronted with the deadly enmity 
and continued aggression of 
the Russian Communist govern
ment and its imprisoned satel
lites ... If it were not for the 
stocks of atomic bombs now in 
the trusteeship of the United 
States, there would be no means 
of stopping the subjugation of 
Western Europe ... If the 
United States were to consent, 
in reliance upon any paper 
agreement, to destroy the stocks 
of atomic bombs . . . they 
would be guilty of murdering 
human freedom . . . " 

Ook Stalin het onlangs 'n 
buitegewoon heftige aanval op 
politieke leiers in Brittanje, 
Frankryk en Amerika gemaak. 
,Net die ongenadige val van die 

Oorsig V eur 
Prof. Dr. ]. A . Wiid 

en die Ooste veroorsaak, is 
reeds so hoog dat ou bondge
note soos Churchill en Stalin 
vandag in geen onduidelike taal 
mekaar te lyf gaan nic. 

Die dae toe oorlogspremier 
Churchill 'n ,God bless you 
Marshall Stalin" aan die Rus
siese diktator toegewens hct, is 
verby. Onlangs op 'n konferen-

(Vcrvolg van vorige kolom) 

,die kaffer op sy plek te sit," 
maar die kortste pad is baie 
selde die veiligste pad. 

Ewewig is die eienskap van 
3taatsmanswysheid en die ver
steuring daarvan is die eien
skap van 'n slinger - dit 
slaan altyd verder terug as 
wat die punt van stilstand 
was. 

Wat ons nodig het by die 
bepaling van die toekoms, is 
staatsmanswysheid en nie 
partypolitieke taktiek wat 
selde verder as die volgende 
verkiesing sien nie; en wat 
die nageslag van ons verwag, 
is vrede en harmonie, en nie 
'n erfenis van haat en nyd 
wa:nneer ons eendag , veilig" 
onder die kluite rus na die 
dapper stryd van soveel kuns
matige verkiesings nie! 

Die meerderbeid van die 
Verenigde Party-volgelinge 
stem met ons oor bierdie 
vraagstuk saam in beginsel; 
waarom moet bulle dan teen 
ons gemobiliseer word net om 
'n parlementere verkiesing te 
laat ,smaak"? 

opstokers van 'n nuwe oorlog'' 
kan die geskille tussen die 
groot moondhede beEHndig. 
,Churchill, die vernaamste aan
hitser van 'n nuwe oorlog, het 
reeds daarin geslaag om hom 
van die vertroue van sy volk 
en die demokratiese magte van 
die wereld te ontroof. Dieselfd!.! 
lot wag al die ander oorlog
stokers" het Stalin gese. 

W AAR EN WANNEER? 

Die toenemende spannig tus
sen die Weste en die Ooste bet 
baie Angel-Saksers in die jong
ste tyd oortuig dat 'n duursame 

(Vervolg op bls. 5 kol. 1) 

Kongresse vra· 
Samesmelting 

'n Besluit waarin aangedring 
word dat die H.N.P. en A.P. 
saamsmelt as een party en onder 
die naam van Nasionale Party 
vaar, is deur die Kaaplandse 
kongres van die H.N.P. in P ort 
Elizabeth aangeneem. Die kon
gres het dit betreur dat die 
twee partye nog nie saamge
smelt het nie en sy Ieier versoek 
om stappe te doen wat die ,een
wording binne een politieke 
party" sal bewerkstellig. 

Op die kongres van die H.N.P. 
in die Vrystaat is die hoop uit
gespreek dat die samewerking 
tussen die H.N.P. en A.P. tot 
spoedige eenwording sal lei. 
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Offer Brittanje Duitse 
Generaa/s Aan Sowjet? 

Koerant Se Logika 

Die ben·criog dat die Rosse op die Britse regering druk 
uitgeoefen bet om die \'ier Duitse \'eldhere (een is onlangs 
oorlede) te verboor en \'an oorlogsmisdade aan te kla, word 
gedoen in die Britse blad, l l ancbester Guardian. Daar sou 
ook Westerse bondgenote wees wat graag wil be dat bierdie 

BRITSE. BLAD 
SE. VE.RMOE.DE. 

,As die Kommunisticse Party 
vernietig moet word, moet die 
Ossewabrandwag ook daardie 
weg opgaan, want laasgcnoemde 
wil politieke vryheid gebruik 
om eindelik politieke vryheid te 
onderdruk," skryf Die Suider
stem in 'n hoofartikel waarin 
by hierdie raad aan die rege-
ring gee. 

manne gevonnis moet word. . . . J blyk te . wees. dat die departe-
Die blad verklaar dat dit in- I ,In b1erd1e verband is daar ment van bUltela ndse sake om Na aanleiding van dr. Malan 

teressant sal wees om te kan verskillende verklarings gegee. e~n of ander ~linkse d_iploma- se verklaring dat Suid-Afrika 
weet wat daar eintllk agter die Volgens sommige bet die Russe tleke rede, dte redehke en hom aan die kant van die anti
Britse voorneme skull. , \Vaa r- druk op ons uitgeoefen· maar mensliewemle instinkte van die Kommunistiese Iande skaar, 
om word dnar in Augustus 19-!8, sedcrt wanneer laat 0~8 ons Br itse leer , van ons owcrhede in skryf die blad: ,Die Ossewa
meer as drie jaar na d ie oor- regsbegrippe deur die Russe Duit&land en vtm die gewone I brandwag is mos een van dr. 
gawe van die Duit~ers, l'kielik bepaal? Die mense bewecr ook Britse volk, onder bulle voete Malan se politieke bondgenote, 
beslult om 'n vonnis uit te lolt? dat sommige van die Westerse sal vertrap." maar bepleit 'n partylose staat 

Waarom is hierdie generaals Geallieerdes 'n vonnis oor bulle -~------------------------ • ---- • -- •• ----
nie voor die inte rnasionale begecr, maar dit skyn ongcloof
militere hof van Neurenb('rg lik te wees .... 
gednag nie? Waarom, indien ,So 'n late optrede is op sy 
bulle geen ,hoofoorlogsmisdadi- minste onfatsoenlik en die 
gers' is n ie maar tog ,misdad i- mccstc mense sal begin twyfel 
gers', is bulle dan nie eerder of a! die ,oorlogsmisdade' van 
gevonnis n ie? \ Vaarom is die cen kant afkomstig is. Daar is 
manne aang('hou totdat a ile I op die oomblik baie belangriker 
an~er ~rygsge,·angenes na .bulle 

1 

sake waaraan ons die aandag 
bwse IS om dan opgep1k te moet bestee. Dit sou betreurens
word 't waardig wees as dit die ge\'al 

VERSLEGTING VAN W:ERELD TOESTANDE 

(Vervolg van bls. 4 k·>l. 5) 
vrede aileen moontlik sal wees 
as die Russe tot binne hul voor
oorlogse grense terug gedryf 
word. Langdurige ondcrvin
ding hct geleer - maar dit is 
'n ondervinding waaruit die here 
Churchill en Roosevelt in hul 
blinde haat teen Duitsland nik;; 
geleer hct nie - dat dit vir die 
Weste onmoontlik is om met die 
R usse saam huis te hou. 

Aangesien die Russe egter ai
leen met wapengeweld tot agter 
hul voor-oorlogse grense terug
gedryf kan word, moet daar met 
die moontlikheid rekening gehou 
word dat die Russiese stoom
roller die hele Wes-Europa, met 
uitsondering van die I beriesc 
Skiereiland (Spanje en Portu
gal), sal plat rol. Vandaar dat 
daar in die V.S.A. reeds gepraat 
word van Amerikaanse basisst
in Spanje i.p.v. in Frankryk en 
van die Pirenec i.p.v. die Ryn 
wat as grens .verdedig moet 
word. 

se belangstelling in Griekeland 
Turkye en Palestina spreek ·~ 
duidelike taal. Dit is ook hicr 
en in die nabygelee Roemenic en 
KaukasH~ waar die groot en be
geerlike olierykdomme le. Dit 
is miskien ook hier waar die 
sogcnaamde .nasionale kommu
nisme sy kop uitsteek en waar 
die Russiese kolos aanduidings 
van barste en krake aan die 
dag IE!. 

OlE STATE BOND li.'IE 1\IEER 
BRITS? 

Maar dit is nie aileen 'n drci
gcndc derde Wereldoorlog en 
al die nawee van die jongste 
oorlog nie maar ook, as ons 
Churchill moet glo, die verdere 
vcrbrokkeling van· die Britse 
Statebond wat groot sorgc baar. 
Die Britse oorlogsleier en Ieier 
van die Konserwatiewe Party 
het onlangs die Arbeiderregering 
skerp gekritiseer omdat by die 
~voord ,.Brits" voor die bcgrip 
Statebond weggelaat hct. Die 
uitskakeling van die woord 
,Kroon" deur die Ierse Repu
plick bet seker ook tot dia 
wrewcl van hierdie verstokte 
imperialis uit 'n vorige eeu by
gedra. Hierop bet Morrison, die 
Ieier van die Laerhuis tereg ge
antwoord: ,Dit is hierdie orto
dokse, outydse en 19e ceuso. 
houding van Churchill wat sy 
nut tigheid in Statebondaangc
leenthedc so crnstig beperk en 
hom 'n bcdreiging maak vir die 
eenhcid van die Iande van die 
Statcbond soos ons hulle ken." 

Dit is seer seker nie woorde 
soos ,kroon" en Brits" wat aan 
die Statebond bestendigheid sal 

D~~i~~~e;:n ~S~~~~i~~~,;l' 
, Een Lezer Uit Holland", 

Nijverheidstraat, Amsterdam, I . . 
skryf: Ek bet die O.B.-blad (Ons IS d1c ge~gtc korrespon-
vcrskillende kere van 'n vricnd ~ent d_ankb~r vu s! bel~ngstcl
uit Suid-Afrika ontvang _ 'n lm~ m . d1e gcsk1edem~ van 
blad wat ek met aandag lees su.!d-Afnka. Volgens die ge
omdat daar min van die O.B. ~k1edskrywer Gustav S. Prellcr 
in Nederland bekend is. m sy werk ,Kapt. Jack, Hmdon, 

Die rede waarom ek hierdie Oorlogsav~~t~re v~n n Baas 
brief skryf is 

0 
dat k . Verkenner lS lu1tcnant Jan 

' m e In u Th k t . d' blad van Woensdag 28 A eron as ap em van 1e cen-
tus, 'n klein onjuistheid 0~g~~~ heid gekies nadat Danie Theron 
Boercjeugbladsy Ices. u moct op 5 September g~sne~wel het. 
weet dat ek 'n groot belangstel- ~P 16 September IS Hmdon c~ 
ling bet vir die Suid-Afrikaanse VIer ander verkenn~rs, Henn 
geskiedenis en probe d't d Slegtkamp, Oosterhu1zen, Vcr-cr 1 cur t V 1 . . L' d 
die lees van boeke en koerante s appe~ en ers UIJS van m e-
aanvul. Ek bcsit 'n klein ver- quesdnf af om .te gaan .sock ~a 
sameling van boeke oor die genl. :Sotha. D1t. was dlC begm 
Suid-Afrikaanse geskiedenis wat van die afson?erhke optrcde van 
met die hulp van vriende aan- kapt. Jack Hmdon wat later net 
gevul is met boeke in die Afri- sove~l roem verwcrf het as 
kaanse taal. Dame Theron.- Red.l 

Onder die opskrif ,.Wie kan 
sE! ?" lees ek agter die scsde 
vraag: ,Wie is na die dood van 
Danie Theron aangestel as kap-
tein van die Vcrkenncrskorps?" 
Elders op die bladsy vind ek die 
antwoord: .,Jack Hindon." Myns 
insiens is die antwoord nie hecl
temal juis nie. 

Na die dood van Danie Theron 
is die oudste luitenant, Jan Lom
bard Theron, 'n neef van Danie, 
tot Ieier gekics. Jack Hindon 
was 'n gcwone lid van die Korps. 
Na 'n kort tyd het by die korps 
vcrlaat en sy eie korps gestig 
met die naam van die ,Trans
vaalse Verkcnnerskorps," ook 
genoem die ,Hindon Korps" 
Henri Slegtkamp het hom later 
opgcvolg as kaptein van die 
korps. 

Komdt. Jan Theron is in die 
begin van 1902 in die distrik 
Calvinia aan maagkoors oorlede. 
Hy IE! begrawe in die kerkhof 
van Ceres. 

Apartheid in 
Fabrieke 

en duld geen politicke oppo
sisie nie. Soos ons hierdie leer
stelling ken, veronderstel dit 'n 
kommunistlese <!) of diktator
staat ... Eersgenoemde is 'n een
partystelsel en laasgenoemde 'n 
gcenpartystelsel. Die Ossewa
brandwag wil 'n partylose of 
geenpartystelsel he. 

\Vat 'n klomp saamgekookte 
onsin! 

RIW)!;RING SE HOUDING 
(Vcrvolg van bls. 3 kol. 5) 

skap. ,Aile soorte snaakse 
klein landjies spog met am
bassadeurs ... " 

Die Burger verklaar in 'n aan
vullconde berig dat die enigste 
verskil wat dit meebring is dat 
die Unie sc buitelandse ver
teenwoordigers nou in die voor
ste ry sal kan staan in plaas 
van die twccde. Daar mceste 
klein staatjies o.a. Ierland en 
die Vatikaan in die jongste tyd 
ook ambassadeurs bet, meen 
die blad, sal die ,tweede ry" so 
uitgedun raak dat die groot 
moondhede 'n nuwe titel sal 
moet uitdink om hul grootheid 
tecnoor die kleineres tc beklem
toon. 

Die Suiderstem verklaar dat 
die publit-k nic- begaan is oor 
die status wat mnr. Lcif Egeland 
in Brittanje gcniet nie en of die 
Unit- se gt-sant in Amerika by 
geleentheid van staatsfunksies 
.,langs of tien of twintig plckke 
regs of links van die Ameri
kaanse gasheer sit nic," maar 
dat dit nou lyk of dr. Malan 
,dieper onder die vlerk van 
Statebondsheerlikheid wil in
kruip." 

Omdat niemand in die Weste 
presics weet wat agter die Yster 
Gordyn plaasvind nie, moet daar 
dus met die moontlikheid rckc
ning gehou word dat 'n Rus
siese besetting van Wes-Europa 
nie gckccr kan word nie. Nie 
aileen sal Stalin in Wes-Europa 
sterk vyfde kolonne tot sy be
skikking hE! nle maar wat
ter teenstand sal die swak 
Angel-Saksicse besettingsmagte, 
hongerlydende Duitsers en gede'
moraliseerde Franse by die 
eerste oorrompeling nou eintlih 
kan bicd? Amerikaanse atoom
bomme sou moeilik teen Rus
siese leers in \Ves-Europa aan
gewend kan word aangesien nie 
die Russc nie maar die in
heemse volke die lydendes gaan 
wees. En hoe sal dit met Brit
tanje gaan as Stalin in hierdie 
stadium van die oorlog ook oor 
atoombomme of ander geheime 
wapens beskik? 

gee nie, ~aar die bevrediging Die Minister van Arbcid, mnr. 
en aanvulhng _van w_eers:J:'dsc be- Ben Schoeman, het aangekondig 
lange c~ agtl_ng ~11' ~1e self- ~ dat apartheid voortaan strc..,g 
r~c;pek 'l' a n die rue-Brttte wat in fabrieke toegepas sal word 
d1e verbrokkeling nog 'n tyd- waar blanke meisics saam met 1 
lank kan keer. Was dit Adolf nic-blankc vroue moet werk. 
~iller. wa~ Churchill genocm bet Omvattende plannc in hierdie I 
d1e ,.hkw1dateur van die Britsc vcrband word tans opgootel en I 
Ry~?" • sal aan die kabinet vir goed- 1 

,Eike Sigaret 'n Meesterstuk" 

Dit is egter onwaarskynlik dat 
Rusland na aanvanklike sukscs
se dit op die lang duur teen 
die oorlogspotensiaal en die teg
niese meerderwaardigheid van 
die Weste sal kan uithou. Af
gesien van die krake en barstc 
agtcr die Yster Gordyn waar
van ons maar vae vermoedens 
het, sal die lang vcrbindings
lyne, onderworpe aan die sabo
tasie van wanhopige bevolkings, 
vir die Russc groot sorge baar. 
Dit is om hierdie rede dat die 
Russe miskien nie na die Westc 
sal voortruk nic, maar hul ou 
beprocfde taktiek van tcrugtrck
king sal volg, selfs tot diep in 
R usland. Behalwe lugaanvalle 
(atoombommel op Russiese 
stede ens. sal die vernaamste 
oorlogstonecl dan waarskynlik 
in die Balkan, die Nabyc en 
Midde Ooste wees. Amerikaan-

D1e wereldtoestande baar van- keuring voorgele word. Dee! 
dag voorwaar bale sorge, vera! van die skema is om voorkeur 
vir ?iegene wat nog in die te gee ten opsigte van bou
heerhke dae van <Ue 19c. eeu, permitte aan fabrieke wat 
lcef. aparte werkplekke wil aanbou. 

INBRAAK-Assuransie by-

. -C~ ~IT~~£ • 
t'C?' ., 'C'f!r. 
SUID·AFitiKAANSE NASIONALE 

TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke dwandear die Ullle. 

l 
I 
l ,. 

J l 
I 

Rembrandt-sigarette lyk goed, voel 
goed, smaak goed en rook goed. 

Vir jare reeds is die uitsoek-tabak 
wat nou in Rembrandt-sigarette 
gebruik word sorgvuldig weggele 
om te verouder want net soos 
wyn het tabak ouderdom nodig 
om tot volle rypheid te kom. 

Daarom het so baie rokers oorge
slaan na 

~anJmutdt 
ROOI VIR II::URIC GROEN VIR ONGEKURK 

, Die sigaret wat u altoos graag wou rook " 

AA.9 
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T.A.BIEI' VIIl GEKLASSIFISEEBD£ ADVEBTENSU:ll: 

a ... llo•clellke Kenm.rewtDr•: 
(Verlowtng, huwellk, geboorte, atertgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
e1111.) ld. per woord; minimum 3/· per plaalng. Voorultbetaalba.ar. VIr 
herh&Unga 25 pat. atalar. 

llaD4elaadverun.lea : 
Eente pllulng, 2d. per woord. VIr herhallnga 25 pot. atelag. 

ID&ekeaaeld op , Die ·0.8." (unk:ra weekllkJI): 12/6 per Jaar ot 6/G per 

I maande. Vooruttbeta&lba~r. Stuur advertenalegeld, beatelllnre, en lntekengeld 

D& VOOKSLAG CEDMS.l BPK., Poebu 1411, KAapeta4, 

GEBOORTE 

HURTER.- Aan H/Komdt. en Mev. 
Jan Hurter, Symondslaan, r.eorl(e, 'n 
dogter op 25 Oktober. Albel wei. 

3/11/ 1 

U rt o IPt~ nodlll' op o piau! OM 
Ia dlstrlbueerders van aile 1 plans
gereedskap. watertenks, hekke. drnnd . 
bemest!ngstowwe, spult- en dl~towwe, 
opuJtmaajiene, swawel, beenmeel, vee
lek en aile soorte blomAAad. Raed· 
pleeg ons vJr verdero beaonderhtde en 

_ plaaa u bestelllng vro<!g. - .'\lg~m..,.~ 
Dlstrlbueerders <Ko-op.) Rpk., t.ady 
Greystraat 715 (Telefoon 1191), Paarl. SOHRECJ)t,R. ·A&" Mnr. en Mev. 

Plet Sehreuder van StellenbOHCh op ~·J 
Oktober •n frls O.B.·dogter. Dank 
aan Goele Gewer. 3/11/1 

VERLOWING 

;\IOCKE-~\\.,'\t: I'Ot:r-. - Hlermee 
wens ons bekend te IDilflk dat Ilettte, 
dogter van J<omdt. en Mev. S. J . 
Swanepoel, Dulwekop, J<aapatad, en 
White, eeun van :t.lnr. eo ~ev. P. H. 
Mocke, Paarl, onlanss verloot "eraak 
het. 3/ 11/ lB 

--- --- --- ---- -
I N l\IEl\IORIAl\1 

Dl' BOIS. In tere en liefdevolle 
herlnncrlngo aan one ctlerbare ouers 
van one weg~eneem, Va<ler op 10 
September en Moeder op 2 November. 
Sooa dlo jar·e verbyg~tan, nadcr ons 
weerslens. - Vertangende kiDders, 
A. ..,. !II. de Kl.rk en kloders, 
Mowbray. 3/11/1 

~'li'SOEK 0:\1 BETREKKING 

Dulteer - 29 oncetroud - soek 
betrekktng lle!a Handel (In-/ Uitvoer) 
of hotelwese. Uitstekende kennla 
En~tels <cevangene v . s.A .. Brtttanje). 
Pasaaat ult dleoate betaalbaar. Skryr 
aan Die O.B., Bus Hll, Kaap•tad. 

27/ 10/ 3B 

BOME, PLA...~TE E..~ SA..\D 

ao.wennentaJeaertUJaeenle Oroente
aaad: Ch!Mltenay Wortels, 10/
Detrolt Beet, ll/6. Skonles: Klein Gem. 
8/·; Lang W it Bos, 8/6; Hubbard 
Groen, 8/6; Paatelpapoentjle, 8/-; Tom 
Watson en Wonder Waallemoen, 12/-: 
Blaaralaal, 17/6; Marblobe Tamatle
pad, 3151-; Sulderkruis en Rella.nce 
Blomkool, 16/-; Spltzkopkool, 8/- per 
pond. P oevry. K.M'.B. - l'R£1\UERS, 
I'.&. SeJioemanaboek. 

~'AR.<! GESERTIFISEERDE OROEN
TE~AAD: Chanten&y Wortel. Detroit en 
Eglptleoe Plat Beet. 7 / 6 lb; T()m 
Wateon Wonder Waallemoen, 9 16; 
Hubbard en Langwit B•)llp&mpoen, 9/- : 
Oreenfeast Saaderte (minimum 5 lb. ). 
1/· lb.; Beauty Tamatte, 30/ - lb., 
9/- 1~ lb.; .vroel! Kaapse Plat UIC. 
9/- lb. Uole Posvry. -Kanao SAad
llw~n, Posbus 107, Oud!Bhoom. 

8/9tTK 

ELEKTRISITEIT 

Verlan, u eJekh·l~ltelt op u plaao? 
Raadpleeg ons In verbt~~n<l met d!e 
moderne ,.WINPOWER" - plaa•llgte. 
Die pryse Is bllllk en die locate! ver
ban aile ongerlewe. Al11~m~ne 
Dlatrlboeo-rden !Ko·<>t>.) Upk.. J,lldy 
Grey1traat 75 (Telefoon 1191), l'tU&rl. 

TK 

GEl\IENG 

\'A."i''S CONCRETE rRODl'('TS 

ALLERLEI - Water•pooel-rlooi.Btel
sels, vloert~l• en ~epollt<:>erde ler
razzo-kombulsopwaatafela en artlke•s 
esseneieel vir eerier. hlgl~ne en net
held. Vollti beet>nderhtde akrywe:
V A N ' S ( '()N('Rt ;n; I'RODl'CT~ 
CED;\IS.) BPK., Potsleteratraat 258. 
Pretoria. U12 1TK 

1\IEUBELS 

MEll i\Et.S. - Brter meubels teen 
bllllker pryae. Babawaentjles, stoot
karretjleo. drlewlele, llnolcums, tapyte. 
en•., ook altyd In v<>orraad. Geen 
Kat,.lotcuo. Meld waarln u belo.ngstel. 
-VIKsER.·~I t:l'Ut:Ls, Langatraat 291 . 
Kaap•tad. 3/12/11 

MEt'Bt:I.s. On• sal u huts of 
kantoor volledlg :.teublleer teen billike 
maandellkae paalemente. Speslale 
kortlnga vir kontant b('stelllngs. Skryf 
om ons volledlge katalo~s met prys
lya. Ook In voorraad: Draadlose. 
wlndlalttlere, llnoleum-vierkante van 6 
vt. bre<!dte vir kombuis, alumloium
kaatrolle In stelle van 3. en•.
t rNJKA ~lt;ti REL.'i CED~IS.) BI'K., 
Vtctorle.wel( 171, Wood•tock. 

12 1111
TK 

l\IEDISYNE 

GRYSHARE biooe een maand tot 
naluurllke kleur herstel of gel<! 

terug, vry van kleurstor. Bevorder 
haregroel, verwyder skllfers. 6/6 per 
bottel. posvry. Kontant met bestrllln~;. 

Die ft<M'renoo, Posbus 7569, .JohRn· 
'""'bora-. 3/11/N'r. (3) 

PLAASGEREEDSKAP 

Aaadac """re! Ons spestalloeer ln 
die hentelwerk en verkoop van aile 
aoorte tnk.ken, kar- en trekk('rbande, 
plaulmplemente, ploel!, ens. VIr die 
boubedryf vervaardlg orut ataalbakklee. 
U vrlendelille onderateunlnlC sal waar
deer word. - Purl W~ldln~t \\ ork•, 
Lady Greystraat 75 (Telefoon 1191 ), 
Paul TK 

TK 

RADIO 

LOL'W E~ J,Ol'\V, die Brroem<le 
Radio-lngeoleurs, Stasteweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's rn }o;teklrlr•u 
Toestelle. , Gereglstreerde Elektrl•ltella· 
a.aooemcrs. Foon 9·8435. 

Vir die beste en du!d•·llkste luld
sprekerdlenste op ('nh:e pltk. aaook vir 
\o'ersterkers. luidlprekers, mlkrorooe en 
parte - groot en kletnhandel - •kryr 
un: P. D. s"I,;T"' R'\DIO u;n;:-.s.) 
BPK., Hooretraat 287, Paarl. Fooo 7~. 

15/ 9/4.8 

SKOENE 

Vir die allerbcete mana- en klnder
skoene en beter repArasles raadplee~t 
\ 'oortrekker·AkO<'nho•pltaal, Lanntraat 
293, Kaap~tnd. Teleroon 3-0164. 

13/10/12 

TE KOOP 

,. ..\TJ •. o\S" - vrak"motorbnkke, sleep: 
waens , drulwebakkt, eoa.. gebou na u 
bestelllnc: a sook die verpakkinc van 
n eubels, oprlgtlng van kantoorraokke en 
ar•kortln ge; die bou van houi.hu:Se 
(,. bungalc.wa"). To kort. enlge soort 
'loutwerk word ontlerneem en uit~tevoer 
<leur 'n des ku nd!J;e vRkman. - Raad
plt eg :-;tO< ;"~;l:t:TJIU:-.G, Lady ON)'· 
•treat, l'llarl. l'oon 12&3. 

Gevra om te koop : Gode \ 'erl.-yt.:er, 
nuut of tweed ehauda. Aileen beste 
kwallteit. ~llll t~re o·r burgerlike. -
Skr)·C aan :'\lt"o &.rnardt, Toverwater. 
Pos llnlon<laoleweg. 3/ ll / 2B 

. 
SOli'J'. - Brandwa,te, ek vra u 

vrlendellke ondersteuning deur van my 
•••ul te bo•tcl. A.1, 80/·: sneeuwlt 
no. 1, 70/-; wit no. 2. 601-. per 
ton vry gelaal soutwerke. Adrea: 
Komdtu men, :\lnrtle Venter, Po'lak 
no. {, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

2:1/8/TK 

!'ITt:F.SMil.AIOIASJIEl'I"E. - ,,Kleine 
Wonder" vir die ma&k van atandaard 
1rootte aementstene van 9 dm. x 4 11/16 
dm. x 3 dm. teen • £30, of £20 aonder 
roetatull. Luukse modelle teen £5 
dlslra. V.o.s. Hopeffeldstaale. Han· 
1elsnavrae word verwelkom. Om be
sonderhede en Wustrulea akryf aan : 
Kl~lne \\onder SteerunaoJIHie (S.i,, ) 
ila-entakappe, Posbus 18, Hopefleld . 
K.P. 18!8tT.K. 

PLUIMVEE 
Dl'" Bf'flte Finn& om u PLUI'n'EE, 
Elt:R~ en ander PRODUKTE ann 

te stuur Is: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(Edms.) Bpk. 

) JORElf .UlK (PoHbDI 7181!) Newtown 

----- ---------
W APENS EN Al'OIUNISIE 

van aile soorte 
Groot voorraad .22-Gewere 

* ~lanie de VilUel'l>, 
Plaza-Toiletsalon, 

\'oortr~kkemetr 102A - PAROW 
Tel~foon 08-9181 

/ 28/8 / TK 

RADIOTRONICS 
(A. Perold en P. Brink) 

Vir herstel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

(Qnderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwlkkeling en le 

van kabcls in huise en 
fabrieke> 

Hoofstrnat BELLVILLE 
Foon 91-9114 .. 

' 

VERVOERDIENS 
Vir algemf'ne karweiwerk en 
ook vcYvoer t·an mense tree ill 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
Posbus 64 - - Telefoon 9-SSM 

PAROW 

Adverteerders wil 
graag weet of u 
hul naam in ,.Die 
O.B." gesien bet. 

BlED 
AAN: 
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INBOUD 
,Hy bet sy Roeping ven-ul" 

Oom Paul as 'n roorbeeld vir ons. 

Jcugorganisasies onder die ~aturelle 
'n Kyl:ie in die stautle1cc wn die Naturel. 

Plekname 
Waarau,1 het o11s clorpe hulle name te 

danke? 

,Kaptein Slegtkamp Vc•rtel .... " 
Lee.'l saam met ons wat na die slag t'ml 

Spiocnkop gebeur het. 

Werkprogram van die Boerejeug 
Interessante wen'ke vir ons sbiting.'l

/ tml.'sie. 

lets Yir die I>ogters 
Otts leer om 'n yslw.skoek te maak. 

Vir die Seuns: Veldwerk 
011s is nog besig om vir mekaar. tc leer • 

hoc om met 1:lae te sei11. 

Boerejeug-Uniform 
Ken jy al die verskillende rangtckens van 

die Boerejeug'! 

Vir die Klcingocd 
'n Lid shy/ iets oor Danie Theron. 

lntekengeld 
POSBUS 1059 

op VUURSLAG: 3/6 per Jaar 
PRETORIA 

- ----------

Het Komp Geniet 
l\l('j. 1\1. de K lerk, Upingbm, 

"kryf: 

Die kamp van die Boerejeug 
wat gcdurende die afgclope va
kan!lie op die plaas van genl. 
Strauss naby Upington plaasge
vind het, was vir baie van die 
80 lncrgnngers die ecrste wat 
hullc bygewoon •hct, maar dit 
was nie lank nie of ons het gou 
mants gcmaak en die tyd baic 
geniet 

Volkspele en 
Ges~ll igheid 
Op Snterdag, 6 November, hou 

die Bocrejeug1 Kaapstad-Sen
traal, 'n gescllige byecnkoJ;D.s in 
die Komiteekamer, 2de Verdie
ping, Groote Kcrk-gebou, om 8-
uur n.m. Dnar word aangebied: 
VOLKSPELE, PRET, VER
VERSINGS, BOEREJEUG-OR-

TUINAANLEG 
<Vervolg van bls. 7 kol. 5) 

uit om van sy weelde in jou 
tuintjie te plant. 

Die ldlmaat In Natal vera] 
nader aan die kus, is baie gun
stig vir 'n welige tropiese 
plantcgroci. Jou keuse in 
klcurryke blomme en struike is 
fcitlik onbcperk. Blocdrooi 
Fiamboyants reuse Magnolia
borne met hulle rein wit was
blomme, dwing jou bewondering 
af. 

Selfs op die kaal vlaktes van 
die Vrystnat groei tuintjies 
wclig onder goeie sorg. 

Die aanleg van jou tuintjie 
waar jy ookal is, eis net 'n mooi 
en vcrstandige uitleg, goeie be
wcrking en besproeiing van die 
grond en dan die regte keuse 
van jou blomme wat betret 
hulle kleur, vorm en geaardheid. 

Aronslelies met hulle room
kleurige kelke op slanke geel
groen stele, juig in geil-swart 
vleigrond. Hulle susters uit
gedos in goud, groei welig op 
die hoogtes, terwyl pers Pri
mulas skaam-skaam onder die 
skaduryke borne uitloer - selfs 
Salomo in al sy heerlikheid 
was nie beklee soos een van 
hulle nie! 

'n Chinese spreckwoord sll: 
,As ek twee pennies besit 
koop ck vir die een 'n stuk 
brood en die ander 'n lelic" 
Brood versadig jou Jiggaam, 
blomme jou gees. Gc!'n gclu 
kan die rein gcluk wat sclf
gekweekte pragtige blomme 
gee ooit verskaf nie! 

Blommc: Lieflike fyn won
derwerkies wat maar net ge
lukkig is om blom te wccs en 
in eenvoud geluk te verskaf 
aan wie ookal na bulle kyk. 
Julie dra by om hierdie 
Jewe vi r ons edelcr en geluk
ger te maak. 

Die M<'<'Ster het gcweet 
waarom Hy 'n tuin geplant 
bet! 

PRAKTIESE TOEPASSING 
VIR DIE DOGTERS 

1. Gaan hui!!toe - bekyk julie 
tuintjie en verander minstens 
een hoekie volgens 'n decltjie 
van hicrdie tuintjie bv. die 

Die kampvure was baie aan
genaam en so ook die volkspelc 
en saans kon mens kostelike en 
pittlge dinge om die kampvuur 
hoor. Die opmaak van die 
komber~e soggens hct vee! prct 
vcrskaf. Die het een kostelike 
voorvalletjie meegebring. Een 
aand nadat die Jigte uit was, het 
een offisiere tusscn al die tcnte 
deurgegaan. Tot haar verba
sing moes sy uitvind dat die 
inwoners van een tent net op 
een laken le met 'n andcr oor 
hulle. Hulle was dar<'m glad 
nie lus om die gcvoudt• kom
bcrse weer oop te rol nic! 

KES, en nog baie meer. U word 
lcleur-samestclling. 

hartlik uitgenooi om dit by te 
2. Lil 'n tuintjie nan voor 

woon. Kaartjies vir verversingl:l julie w!'rkkamer. Let vera! op 

Die enigste trcurige dag in 
die kamp was die dag toe ons 

is tc koop by Boerejcug-offi- die ldeure. 
skrc, die Vricndskapsentrum en 
Boerejeug-lcde en dit kos slegs 
1/ - elk. Die toegang is vry. Op 
die scsdc vcrdieping sal da::r 
sykraampies ingerig word en u 
sal ook daar na die prct kan 
luistcr deur middel van luid-
sprekers. U kan hierdie funk-
sic nie mis nie - lwm dus ver
seker en bring ook al u vriendc 
saam! 

3. Indien daar nie beskikbare 
grond-ruimte is nic, le 'n minia
tuur rotstuintjie aan of sorg 
vir 'n panr potplante in die 
wcrkkamcr. 

4. Besoek blomreserwes waar 
julie woon of indien julie op 
reis gaan bv. Hermanus, Ceres, 
Cnlcdon en Napier (\\'estelike 
Provinsie). 

5. Besoek 
lings. 

blomtentoonstel-

6. Lees tydskrifte i.v.m. tuin-
bou. 

uitmekaar mocs gaan. Met die A p VUL 
sluiting hct ons volk~liedjics ge- j • • 
sing en van die klein oudjics 1 KRAGTE 11' "N 
het so aangcdaan geraak dat n..r'l. Antwoorde 

"Wie Kan 

op 
hulle nie kon he!~ om to huil 
nie. Ons si<'n alma! uit na die Met die stigtlng van die Afri-
volgende lacrtrek en sal dan kanerparty-tak te Brixton hct 
sommer baie meer in getal mnr. Japie Trichardt, •n oud

1. Pianis. 

5 A7" e. 

wees. 

lntekenare 
Op Vuu.rs lag 

Sal die volg<>nde persone wat 
gcdurende die paar op VUUR
SLAG ingetekcn het, en sover 
nog nie 'n ultgawe ontvang 
het nic, asseblief so spoedig 
moontlik hul vollcdige adresse 
aan ons stuur sodat ons hulle 
die blaadjie kan Ja!!t toekom. 

B. BJorn, C. Minnaar, J. D. 
Nd, J . A. S. de Wet, M. Weide
man, P. de Koek, C. van Rooycn, 
B. Vorster, H. Venter, W. P. 
Grove. 

gelntcrncerdc van Koffictontcin, 
die byeenkoms toegespr<>ek. Hy 
was voorheen 'n organiseerder 
van die A.P . .,Die tak word nie 
gestig met die dod om die 
H.N.P. te opponeer nie, maar om 
Afrikancrkragte nan le vul," het 
hy gese. 

2. Piketberg. 

3. Chopin. 

4. Hy het reeds op 17-jarige 
leeftyd na Europa gegnan waar 
hy in Duitsland studeer en voor 
groot gchorc opgetrec het. By 
sy terugkoms in sy eie land het 
hy spoedig beset dat Suid1Afrika 
vir hom geen tockoms bied nie 

Tot nmpsdraers is verkies: en het die land in 1911 vergoed 
voorsitter mnr. E. H. Budrieks; verlaat. 
ondcr-Yoorsitter mnr. J. l\L 5. In Italiil, waarheen hy om 
Baehniseh; sckrctaris-tesourier, gesondheidsredNI verhuis het. 

mnr. J . \V. F. Treurnicht; 6. Deneys Reitz. 
ondcr-sekr!'tarasse, mej. M:. M. 7. Madsgaskar. 
L. Nel; terwyl mnrc A. J. Ver- 8. Generaal Smuts. 

cui!'! <'n J . R. van der \Vat tot I 9. Hoe Kommisssris van die 
addisionele !cdc gekies is. -~ Unie in Londcn . 
<Kor.>. 10. Sarah Gertrude Millin. 



DIE O.B., WOENSDAG, 3 NOVEMBER 1948 BLADSY SEWE 

0 I E Arbeidsd iens : 

EU OErE TUIN-AANLEG 
<Slot> 

AMPTELIIE OIIAAI 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 3 NOVEMBER 1948 

D ie kl~unikema van j ou tuin 
t jie IK ook \'an groot belang. 
Bcsluit voor die tyd hoc jy jou 
klcure gaan rangskik. So bv. 
kan jy grocpc ht'lder geel en 
ora nj4>kleurige blomme soos, 

Afrikaners, Somer K risante, 
Lccubckkics, Gousblomme, Na
makwaland Madeliefies, Affo
dille, e.a. afwissel dcur helder 
blou grOI'pe soos, Delphinium, 
Koringblom, Ridderspoor, Blou 
Salie, I rissc, Marictteklokk ies 
(Blue-Bells), ens. 

Wie Kan S-? e. 
1. Jan Gysbert Hugo Bos

man (Vere 'Bosman di RavclJi) 

word bcskou as die grootstc 

Boerejeug 
Op 

Lei Krugerdagoptog 
Potchefs troom 

Groepeer dan weer ' n nuwe 
groep bv. ligrooi en pen. D es
noods kan pers blomme die 
skakel vorm tussen blou en !lg
rooi blomme. Plant in hierdie 
groep, ligrooi Stokrose agter, 
Jigrooi Ridderspoor, Lecubekkies 
of Somer Asters daarvoor m et 
ligrooi en pers Linarias (Vlas
lecubekkies), of Floksies heel 
voor. Groepe hclderkleurigc 
Vygies in massas b ier en daar 
kan die kaal kolle opvul. 

... wat Suid -Afrika , nog op- Krugcrdag op Potchefstroom 
gclcwer het. is vanjaar gcvier soos dit hoort! 

Die Skakelkomitee het die 
2. In watter distrik is by inisiatie! gcnecm en die program 

geborc? 

3. Hy het besonder aanleg gc~ 
had vir die vcrtolking van ... 

4. \Vaarom is hicrdie talent

vollc kunstcnaar so onbekend in 

sy cic land? 

5. Waar h<'t hy 

lcwensjarc gcslyt? 

sy laastc 

6. Wattcr scun van Pres. F . 

W. Reitz het later jarc baie 
bckend gcword ? 

7. Na 1902 het hy gewcicr 

om 'n Britse ondcrdaan te word 

en bet na ... gegaan waar hy 

'n sukkclbcstaan as transport

eyer gevocr het. 

8. Op wic se aandrang het hy 

weer na Suid-Afrika terugge

keer? 

9. Wat was die Iaastc pos 

wat hy beklee hct? 

10. Wie is die skryfstcr van 

,God's Stepchildron," 'n bock 

wat handel oor die tragedic van 

rassevcrmenging en reeds in 'n 

aantal vreemde talc oorgcsit is? 

van die vcrrigtings opgestel, 
maar tog ook aan aile jeug
groepe en skolc die geleentheid 
gegce om saam te werk - die 
verrigtingc is dan ook dwars
deur gckcnmcrk dcur 'n · prag
tigc gees van samewerking 
Aangesien 10 Oktobcr in die 
vakansic geval bet, is Sater
dag, 16 Oktober, vir hierdie docl 
afgesonder. 

Geslaagde Laertrek 
Van Boerej eug 

Soos hulle gewoonte is, bet die 
Bocrejcug van T ransvaal weer 
\'anjaar gedurende die Oktober
skoolvakansic 'n baie geslaagde 
laertrck gchou. Vir 'n verande
ring is die sametrekking hierdie 
keer op Nylstroom gehou, ten
einde die lede uit die noordelike 
gcdeelte van die Provinsie ook 'n 
kans te bled om teenwoordig le 
wees. 

Opmerklik was die aangename 
gees van kameraadskap wat van
uit die staanspoor onder die Ja-r
gangers gcheers het. Dit bet 
nou nie saak gcmaak of bulle 
uit Pretoria, Nylstroom, Swart
ruggens, Lydenburg of waarvan
daan ookal gekom het nie -
binne die laer was almal gou
gou maats. 

Dit was dan ook met groot 
gecsdrlf dat elkeen alles wat 
aan bulle gelecr is, gcsnap het. 
Vir bale van die lacrgangers was 
die opleiding wat bulle ont
vang het, hccltemal iets nuuts 
en miskien vrecmd. Maar dit 
het nic lank so gcbly nie. 

Aan die laergangcrs is onder
r ig gegcc in o.a. praktiese dissi
pline, seremonii;Ic parades, sein
werk, veldkuns, nocdbulp, ens. 
en vir beide seuns en dogtcrs 
was daar voldoende kans om 
bulle kookaanlcg ten toon te stcl. 
Vera! was intcrcssant die praat
jies oor kameraadskap, ldealis
me, dissipline. gchoorsanmheid 
nan hoiir gesng, ens. wat op heel 
<'envoudige manier nan die lat·r
gangers gelewer is en sckerlik 
sy merk gelaat het. 

Die aangenaamste op so 'n 
laertre>k bly maar die kampvure 
en volkspclc in die aand. Be
seekers (van verskeie politieke 
sicnswyses> hct gereeld elke 
aand saam met die Jaergangers 
die mooi program kon geniet en 
self ook met die musiek kom 
hand by sit. 

Dat elke laergangcr die same
kerns ten volle g<'nict hct, word 
sckcr genocgsaam bewys deur die 
feit dat dit vir die hclc vecrtien 
dae na afloop van die laer die 
enigste sank was wat tydens 
speeltyc pcsprcck is: Party van 
hullc is glo alrecds bcsig om te 
ocfen hoc om die kombcrs op 'n 
volgende laertrck nctjies (en 
reg?> op te vou! 

Kry Nuwe Lede 
Na Optog 

As gevolg van dil' Krugcrdag
optog op 16 Oktobt>r t c Pott'hef
stroom waarin die Bo..-rf'jf•u g 'n 
leidende uanileel gt-nt>l'm ht>t, 
b et een van d ie Jeugvt-ldkor nl't
sk uppe binne t-en Wl't'k tit•n 
nuwe lede bygt-kr y. Wug-orri
siere rapportel'r ook nuwt• lt>dt•, 
skryf Jeugkomd t. Gt>rurd van 
Rooy van Potchf'fstroom. 

Dit- Jt>ugafdeling van Potdwf-' 
s t room bet ook ondc-r•wcm om 
\'Oortaan intf'kt>nart> op Oil• O.B. 
te wl'r f t-n ' is r et>ds fluks aan tl it• 
wt•rk . Be\·ele in die \'t>rband is 
r t'eds uitgt-reik.. 

Om agtuur die oggend was dit Boerejcug. Die Voortrckkers 
al net 'n bedrywigheid agtcr die I het dan ook die Boercjcu~speer
stadsaal by die Hcndrik Pot- punt aangcvul waar nod1g. Met 
gietcr-monument waar die hierdie samewcrking is al vroeg 
pcrderuitcrs, o~sewa, vlotte in die jaar 'n begin gemaak 
en voetgangers bymekaargekom in een van die Voortrekker
het. Negc-uur sou die proses- veldkornetskappe en beidc 
sic vertrck. Heel voor bet ge- organisasies is vasbcslote om 
gaan die pcrdPkommando, daar- biermee aan te gaan en om dit 
na die osscwa Hcndrik Pot- volgende jaar uit te brei. 
gieter <wat deelgenecm bet aan 
die simboliese osscwatrek van 
1938), verskillcnde jcugorgani
sasies nl. die Boercjcug, O.B.
\Vagafdelings, Voortrel<kcrs, en 

'n l'ipec-rpunt van Boere
Kt•uns l'n -dogt('rs bet die 
Krugcrdagoptog op Pot
(•lwr .. troom gelei. Voor die 
l>PN•rpunt (reg.,) bet bier 
die hwe krunsdraertjies, 
Erika l'itok<'r en :Frans 
Hoffman, ge<,tap. Links: 
Boc-rt•jcugkomclt. G. Van 
ltoo:r 1;. dit> kran., op die 
monumt•nt tusst>n die kin
d!'rgraffies uit die Tweede 
\' r~·heidsoorlog. 

Die O.B.-Wagafdelings mans 
en dames, van die P.U.K. het 
ook opgetree in die optog en 
beide Boerejeug en Wagaf
delings is van aile kantc 
gckomplimcntccr met bulle 
kranige optrede. Die Bocrejcug 
van Klerksdorp het vir die gc
lcentheid oorgckom na Potchef
.stroom onder Ieiding van Jeug
veldkornette Hettie Bre<'rlt. Ook 
die Jeug-Hoofkommandant van 
die Gebied, Kommandant H . 
C. B. du Toit, en Mev. du Tolt 
van Benoni was teenwoordig. 

KRAXSLEGGIXGS 

Kransleggings is by vcrskil
lcnde monumente waargeneem, 
cn die Jcugkommandant van 
Potchefstroom het die Bocrc
jeug Rl' krans gcle aan die voet 
van die monument tussen die 
kindcrgraffics uit die Twcedc 
Vryheidsoorlog in die ou Kerk
hof. Dit was 'n plcgtige oom
blik. Die viae hct vooroor ge
sak in saluut terwyl die Bocrc
jcug-crewag ecrbiedig op aan
dag gestaan het. 'n Minuut 
stiltc, en die groot oomblik was 
vcrby. 

Die O.B.-Wng hct hul krans 
op die studentc-monument voor 
die T<'ologi<-sc Skool gele - die 
monument is opgcrig tcr ere ya11 
die tcologiesc studcntc wat ge· 
sneuwel hct in die Twcedc Vry
heidsoorlog. By die graf van 
President Marlhinus \Vessel 
Prctorius is die krans van die 
Nasionale Jeugbond gcle, ter-

Nasionale Jcugbond, en die wyl die Voortrekkers hul krans 
vlottc wat dcur die verskillende voor die Hendrik Potgictcr
opvoedingsinrigtings ondcrnecm monument gcle het nadat die 
is. 

optog weer die stadsaal bereil< 

Die Bocrt>jcuar bet d ie sp<>t>r - bet. Hierna bet mnr. Dirk 
punt van die optog gevorm - Mostert, L.V., 'n kragtige fees
Boereseuns met viae die voor- rede gehou. 
punt en dogters en scuns die 

'n Derde groep mag rooi e n 
wit insluit. Rooi Kannas <In 
diesc Blomriet>, rooi Stokrose, 
Salie, Baberton Madcllcfies, 
Zenias (Jakob Regop), H a nc
kam, Papawers en Malvas word 
nfgcwisscl met wit Madcliefles, 
Leeubekkies, Madonna Lclies, 
Zenias, Ridderspoor Petunias 
(,Ouma-se-kappie"), Somer As
ters, Krisante, lrissc Gipskruid, 
ens. 

Onthou, dat in hierdie warm 
streek 'n baie groot verskelden
hcid van blomme aard en dat jy 
nie, jou tuintjie eentonig moet 
maak nie. 

Selfs die kleure van jou 
wintertuin sal in hierdic tuin
tjie baie mooi kan afwissel. Jy 
kan in di<'selfde tuintjie tipiesc 
Serofi<'ti<'SC plantc plant asook 
spesifickc strcekplante bv. Na
makwaland Madeliefies, Ba ber
lon Madclicfies, Watson ias, 
ens. en ook gewon e bekende 
,mak" tuinblomme en tog die 
harmonic van die geheel be
waar. 

Na hlcrtlie tuint,jie k a n 'n 
Pergol (Blomprieel) lei oor
rank dcur Vistcria, pers en wit, 
verskillende rankrosc, of selfs 
Klimop soos ,.Golden Shower" 
of ,.Canary Creeper." Hieronder, 
langs die kante van die klip
plaveide paadjie kan vav die vol
gende blom~;oorh> gt'plant word: 
Blomsoortc soos Lelles wat 
graag in 'n effcns skadu ryk e 
plekkic groei bv. Aronskelke, 
Madonnas, Agapanthus, T ulpc, 
I risse selfs llgpers P rim ulas, 
maak 'n pragtigc vertonlng. 
Tussenin kan Va ring11oorte ge
plant word. 

Aan albei kante van die Per 
gola en selfs tot by die woning 
kan grasperke aangele word, 
met hier en daar Root~bome of 
-.truike soos Hibiscus, Akasias, 
Pointsettias ens., almal strulke 
wat welig in hierdie klimaat 
groei. Sierbome soos Silwer 
Akker, Jakarandas, e.a. vorm al
ma! 'n rustigc agtergrond. Selfs 
doringbome kan in die t uln pry k . 

Die vernaamste vereistc Is net 
dal die woning en tuin met 
allcs daarin en daarom. ' n ha r 
moniese geheel moet vorm. 

steel. 'n Paar tree voor die Die Jeugkommnndant van 
speerpunt hct die twce krans- llnrmonie met die omgewln~r Potcbcfstroom wens langs hier-
draers, Erilm Stoker en Frans i., noodsaaklik . Hierdfc tuln-
Hoffman, geloop. Hullc het die weg die plaaslikc Voortrck- tjic sou in Noord-, of enigc 
die kranse gcdra van bcide die kcrs te bedank vir bul h<'cl- warm deel van Transvaal, goed 
Boerejeug en die Voortrckkers. hartigc samewerking. Mag aanpas. Die grondbeginsels 
Bcsonder indrukwekkcnd was hierdie gees voortlewe in ons waarvolgens bierdie tuintjie aan
die opstelling . van die spc<'rpunt gl'li" i!!, geld vir aUe tuintjiea 
dcur d ie Bbcrejcug-Kommnn- Jcugbcwcgings. Vera! aan u , net gewysig volgens die provin-
dant, G. M. van Rooy, wnt ook Oom Chris Neethling, bring ons sie of streck waarin dit gelee 
vcrantwoordelik was vir die ons gelukwensing oor met wat is. 
puik optrede van die seuns en u van jaar bereik hct in hicr- So sou in so 'n tuintjie in die 
dogters. die verband. \\'l'.,tf!likc- P rovinsie baie meer 

-t"'r wildc heldcrkleurige blomme-
Net agter die speerpunt, wat Danr word verstaan dat die tjics groei. Bloedrooi Ner inas, 

uit ongcvccr 50 seuns en dogtcrs 'n wee!de van kleurryke H eide, 
b t h t . algcm<'ne viering van Kruger-

es aan c , was d1e orkes van skarlak!'nrooi Vygies, wilde 
die O.B.-wag wat met mars- dag die a! die verenigings en Gladioli en bale and cr sou bier 
music>k die pas aangegec het organisasi<'S gesamentlik, onder l<on pryk. • Silwerbome en van 
vir die opto&". l<:iding van die Skakclkomitec, die Protea-soorte soos die reuse 

\'OORTREKKERS 
van nou af 'n jaarlikse instel- Swart-bnard of fyn Speldekus 
Jing Ral wees, en volgcnde jaar sinkie, k11n we<'r bier die agter-

grond vorm. 
Opvnllend was die nou<' snmP- gnnn die Bocrcjug van Potcbcf- Dil' Karoo m<'t sy massas 

werking wat daar bcstaan het stroom wecre<'ns die publiclt hul Icnte veldblommetjics, nooi jou 
tussen die Voortrckkcrs en die oi.i laat uitvrywe ! ! <Vervolg op bls. 6 kol. 5) 



BLADSY AGT 

r~~~~~~1~~~~ 
professor aan die univer
siteit van Dlinois, glo dat 
,,masjienmanne" nog meer 
intelligent as bul skeppers 
sal word, aangesien mega
niese breine reeds slim
mer is as die brein van 
die mens en tot meer in 
staat is, volgens Sapa
Reuter berig. 

In d ie verband word ge
dink aan rekenmasjiene 
wat in staat is om ont
saglike probleme, waaraan 
'n groot personeel jare 
lank sou gewerk bet, bin
ne 'n paar sekondes op 
te los. 

Waartoe hierdie mens
gemaakte ,,arbeiders" o.a. 
in staat is, blyk uit mee
gaande toto. In die na
vorsingslaboratorium van 
'n maatskappy in Londen 
is 'n masjien vervaardig 
wat in staat is om vol
ledige radiostelle aanme
kaar te sit en wei teen 'n 
tempo van een elke twin
tig sekonde. Elke masjien
eenheid bestaan uit 20 
,brein-" en ,geheue-een
hede" wat verantwoordelik 
is vir die juiste aanmekaar 
sit van die toestel. So<ira 
daar 'n tout insluip, word 
dit outomaties gerappor
teer en die hele proses 
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word tot stilstand gebring. 
Dit vereis slegs drie pare 

hande om die finale af
rondingswerk te doen, 
naamlik die vasskroef van 
die lampe en luidspreker 
en .die inskuiwing van die 
radio in sy kas, soos op 
die toto gesien kan word. 

KOMMUNISTE DELF 
ONDERSPIT IN 

EERSTE RONDE 
Voorlopige· berigte oor die sukses wat die Franse 

regering behaal in hul poging om die oorhaod oor die 
stakende mynwerkers te kry, dui <laarop dat die regse rnagte 

in Frankryk besig is om die eerste ronde teen die Korn
rnuniste te wen. Hoewel troepe-eenbede reeds rneer as 75 

persent van die rnyne oorgeneern bet, is die staking nog ole 
beeindig nie. Intussen bet die stakings begin uitbrei na die 

staalnywerbeid. 

Op las van die Franse rcgering Die Franse regering bet reeds 
h~t die leer verlede week teen I sy suksesse opgevolg deur aan 
d1e stakers, wat onder Kommu- te kondig dat die staatsdiens 
nistiese Ieiding staan, begin op- .. . . 
tree. Etlike honderde soldate en leer van Kommuruste gesut-
en stakers is in botsings beseer, 
dog die Franse regcring het 
langsaam maar seker die oor
hand begin kry en volgens 
Sapa-Reuter berig, is daar aan 
die begin van die• week min 
tcenstand van die stakers on-
dervind. 

wer sal word. Daar word ver
moed dat die staking begin is 
?m die Amerikaanse 1\larsball
hulp aan Frankryk te torpedeer. 
Die vertraagde herstel van 
Frankryk sal 'n weelderige teel
aarde wees vir die Kommuniste. 

GEVANGE LEI£RS WORD 
MISHANDEL Sf. BRIT 

~lllllllllllllllllllllllllllllll!lillllllllll!)llllllllfllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ Voorheelde van hoe die Duitse leiers wat by Neurenberg gevonnis is, 
in die Spaudau-tronk m ishandel word, is onder die aandag van die Britse 
laerhuis gehring deur R. R. Stokes. Die feite is egter sorgvuldig deur die 
meerderheid van die Britse pers verswyg, maar staan aangeteken in die 
Britse Hansard van 15 September 1948. Die Duitse leiers het ook die 
afgelope naweek by die militere owerheid gekla oor die koue waaraan hulle 
hlootgestel is as gevolg van onvoldoende verhiuing. Die antwoord was dat 
hulle maar moet sien kom klaar. 

REGERING GAAN 
INVOER BEHEER 

vanaf sterlinglande sal ook in
gekort word. In sy toespraak 
te Hennenman het min. Havenga 
gese dat enigc invoerbeheer so 
spoedig moontlik verwyder moet 
word deur positiewe maatreels, 
soos grotcr goud- landbou- en 
nywerheidsproduksie. · 

bietjie meer is as 'n derdo van 
ons wettige rantsoen. Hulle 
mag nie voedselpakkies ont
vang nie. 

,\Vanneer ons op diens is, 
kry bulle hul rantsoene, soos 
dit ook die geval is as die Ame
rikaners op <liens is, maar as 
die ander twee op diens is, kry 
bulle <lit nie. Hulle word op
setlik tot die dood toe uitge-

honger . . . Dit is absoluut 
skandalig dat toegelaat word 
dat hierdic toestand voortduur, 
en dit sa1 die ergste politieke 
gevolge he as die mense sterf 
terwyl hulle in ons hande is." 

Sommige van bierdie leiers is 
juis veroordeel op grond van 
beweerde mishandeling van ge
vangenes! 

Kort op .die aankondiging van 
mnr. N. C. Havenga, J.\>linister 
van Finansies, verlede week dat 
die regering nie sal aarsel om 
invoerbeheer toe te pas nie ten 
einde die Unie se ongunstige 
handelsbalans te verbeter, bet 
die waarnemende Minister van 
Ekonomiese Sake, dr. T. E. 
Donges, 'n konferensie met die 
Kamer van Koopbandel en die 
Afrikaanse Handelsinstituut be
le om die toepassing van 'n be
heerplan met bulle te bespreek. 
Dit bet gister p!Aasgevind. Die 
plan wat verlede week al deur 
die regering goedgekeur is, sou 
na verwag word, nog hierdie 
week ingevoer word. 

Justisie Sou 
Ook lnligting 
Verbrand Ret 

Stokes bet verklaar: ,Ek wil 
verwys na die sewe vernaamste 
Nazis in die Spandau-tronk in 
Berlyn. Hulle sluit H ess, Von 
Neurath en 'n paar a nder in. 
(lulle is gehuisves in 'n enorme 
tronk en daar is niemand anders 
in daardie tronk nic behalwe die 
wagtc. Dit is onder vicrledige 
bcohcer, maar die tronk is in die 
Britse sektor van Berlyn. Die 
Huis moet duidelikheid kry oor 
hierdic saak: dit word deur per
sone in die hoogste posisies in 
Duitsland erken dat hierdie 
mense opsetlik tot die dood toe 
verhonger word - nie deur ons 
nie. Die stelsel is dit: daar is 
'n vierledige beheer, en elke 
owerheid ruil maand vir maand 
die wagte om - eers die Arneri
kaners, dan ons, dan die Russe 
en dan die Franse. 

POJ...ITIEKE WRAAK 

Die gedagte is dat die beheer 
op dollar-lande betrekking het, 
deur middel van die banke sal 
geskied deurdat aan alle invoer
ders net 75 persent van hul 
1947-invoer toegestaan word. 
Voorkeur sal egtcr verleen word 
aan masjinerie vir die landbou 
en nywerhcid. Luukse goedere 

NATURELLE 
BETUIG 

LOJALITEIT 
'n Afvaardiging van twaalf 

naturelle vanuit Uitenhage, New 
Brighton en Port Elizabeth, het 
vorledc week h'ul opwagting by 
die Eerste Minster, dr. D. F. 
Malan, gemaak om hul lojalitcit 
teenoor die regering te betuig. 
In die adres wat die Eerste 
Minister aangebied is namens 
die Bantoe-bevolking van die 
Oostclike Provinsie, word .,on
wrikbare trou in die regering" 
betuig asook waardering vir die 
plan van die regering om 'n 
nasionale tuiste vir die naturelle 
te skop. 

Dr. 1\lalan bet die naturelle 
verseker dat by niks van bulle 
sal WE'gnetm sonder om bulle 
lets in die pll'k <laarvan tP gl'c 
nie, en dat bulle deur die rege
ring beskou word as 'n bate en 
nie as 'n bedreiging nie. 

(V ervolg van bls. 1 kol. 5) 
Na Die O.B. uit betroubare 

bron verneem was die verbran
ding van staatsdokumente na 
die verkiesing nie net tot die 
departement van Verdediging 
beperk nie, ·waar leers vol poli
tieke inligting op so 'n skaal 
vernietig is dat die nuwe Minis· 
ter van Verdediging die hulp 
van die Departement van JIIS
tisie ingeroep bet. Op die oom
blik toe die speurders toesig 
gaan hou bet by die miliU:re 
hoofkwartier, is 'n groot aantal 
<lokumente in die polisie-hoof
kwartier verbrand - klaarblyk
lik sonder die medewete van die 
Minister van Justisie! 

Hospitaalplan 
Opgeskort 

SLEGS EEN-DERDE 

,Hierdie gevangenes ont
vang 'n bale lae rantsoen, om
trent 1,100 kaloriee wat 'n 

Kry Koud 
Admiraal Karl Donitz, Ru-

dolph Hess en vyf fnder Duitse 
leiers wat in die Spandau
tronk aangehou word, bet ver
lede week gekla oor die koue 
wat bulle moet verduur, volgens 
Sapa-Reuter berig. Hulle gaan 

maak. Die suiwering bet tot 
gevolg gehad dat tienduisende 
vrygelaat is om te gaan rond
plas in 'n beroep waarvoor bulle 
nie opgelei was nie en is verhin
der om die Nederlandse volk te 
dien in 'n beroep waarvoor bulle 
bevoeg is. Baie is van hul pen
sioenregte beroof en moet bulle 
vrou en kinders - miskien nou 
a! - van honger omkom of ten 
minste gebrek ly. Ontelbares is 
van hul stemreg beroof en vir 
'n baie lang tyd tot tweederang
se burgers gedegradeer." 

Die blad verklaar dat alleeon 
'n ruime amnestic en ten volle 
herstel van rcgtc die situasie 
kan beredder. Dit is 'n taak 
van die owerheid om orde tc 
skep en tc herstel, en sy Chris
telike plig is vergewing en 
barmhartigheid. 

LV BELGIE 

nou hul derde winter in die 
Die geskil tussen die medici tronk tegemoet. Na aanleiding van die vervol-

in Transvaal en die Provinsiale Die militere owerheid het bulle ging in Belgie, skryf HeJt Spoor 
owerheid in beeindig toe regter egter laat verstaan dat bulle dat die nuwc Joodse minister 
H. de Villiers, wat as bemidde- tevrede moet wees met die koue, van justisie, Struye, ·n reKo.:u· 
laar opgetree het, 'n ooreenkoms en daaraan toegevoeg dat hoe- aantal van 99 teregstemu~;;" '" <>J 

tussen die twee partye bewerk- wei Spandau onder vierledige kort dienstermyn van 16 maande 
stellig hct. Vrye mediese dicn- bcheer staan, die tronk nog ge- bekragtig het. .,Ons hct geen 
ste is vir drie jaar lank opge- raak word deur die verbod wat sekerheid of hierdic getal nie 
skort ma~r pasie~te wat nie ka_n daar deur die Britse bcvclvoer- nog 200 sal word nie. En daar 
betaal me sal mt~ssen grabs der op ruimte-verhitting ge- is nog meer as 200 wat elke 
behandel word. D1e wat kan plaas is omdat Spandau . d' oomblik hul doodstryd deur
bctaal sal die dienste van pri- Britse besettingsgebied is.m 

1
e maak; meer as twe,ehonderd 

vaat geneeshere verkry, hoewel 1 wat dryf tussen die berusting 
dienste wat die privaat genees- van die aanstaande dood, die 
here nie kan voorsicn nic gratis t. .. DIE O.B.'" word gedruk deur Pro aangryping van die worsteling 
. . . ' Ecclesla-Drukkery Beperk, Stellen-~ t k 1 d · 1 m d1e openbare hosp1tale gegcc boscll, v1r rt1e e1enaars en uttgewers: ~m c a~ ewe en 1~ _10op op 
sal word. Die ooreenkoms sal I VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote n moonthke begenad1gmg. 
in wet omgesit word. ~:~~;:.~!:'.,~"Kaa~1ad. Posbus 1411

• ,Ons vir.d dit gruwelik- vier 

jaar na die bevryding - en 
miskien enkele weke of maan
de voor die uitbreek van 'n nuwe 
oorlog. Ons vind dit gruwelik 
as ons dink wie in die land na 
bloed dors.'' 

Die blad ,·erklaar dat as die 
ystergordyn oor Belgie binne
kort mag toesak, die Russe 'n 
volledige staatsmasjinerie sal 
he vir hul likwideringsbeleid: 
,Die Belgiese Gepoe is daar, ons 
bet ons ouditeurs, ons bet ons 
konsentrasiekampe, en bet ons 
eksekusiepale • . .'' 

AAN 0.8.-LfDf 
Het u al opgemerk hoe mense 

rondom u net so voel en praat 
oor dinge soos u? Dit is 'n 
teken van hoe ryp die volk is 
vir die gedagtes en ideale wat 
u binne die Ossewabrandwag 
koester. Maar bulle dink u dink 
nie soos bulle nie, want in hul 
koerante verneem bulle dat u 
'n diktatuur begeer en dat u 'n 
,fascis" is. 

U blad k.an daardie muur van 
onkunde plat slaan - daardie 
onknde wat die grootste vyaDd 
van u ideale is. W ert 'n 
intekenaar, en u wert 'n nuwe 
strydgenoot vir u ideale 
ideale waarvan dit athang of 
die lewe vir u kinders die 
moeite werd g;aan wees of nie. 

Verantwoordellkheid vir alle poll
tlekc kommentaar en berlgte In hlerdie 
uitgawe word, tell8f aonders vermeld. 
gedra deur N. G. s. van der Walt, 
Groote Kerk·gebou 703, Ka.apstad. 


