
Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad. MIN·. HAYENGA HERSTEL 
Kritici "·an :Minister 

HaYenga se begroting 
kon nie help om hul 
teleurstelling dat daar 

VERTROUE IN S.A. 
nie meer was om te kritiseer nie, te openhaar. Behalwe vir die gewone 
kritiek van groepe wat mcen dat bulle bevoordecl behoort te word bo al die 
ander mense in die land, bet die kritici dit veral gehad oor die feit dat die 
begroting geen buitengewonf' maatreels h t>vat het nie. Volgens die mense 
het ons in ons land "·eral twee ekonomiese probleme waaraan die minister 
nie genocg aandag sou gegec het nie. 

Jrg. 8 Kaapstad, Woens., 23 Maart 1949 Prys 3d. No.18 Die probleme is naamlik die 
tekort aan buitelandse betaal
middels en die inflasion~re 
neigings wat nou nog nie hul 
krag verloor het nie. Ten 
opsigtc van albei hierdlc 
problemc bet die kritici stcrk 
stappe verlang en al wat die 
Minister gedoen het, was om die 
inkomstebelasting te verhoog. 
VermO('<lelik sou die sterk 
stappe bulle die geleentbei<l 
gcgeoe bet om juis die stappe te 
kritisct>r, want dit is baie twy
felajftig of die land iPt!il sou 
wen indien die begroting ''eel 
ander!> was as wat dit wall. 

£476 miljoen in die buiteland 
spandeer het maar dat ons in 
1949 slegs £250 miljoen beskik
baar sou he. Hierdie syfers 
wou die mense gcbruik om aan 
tc toon dat die bcgroting stappe 
moes bevat het wat die neiging 
om in die bui.t.eland geld te 
spandeer, tecnwcrk. Die syfer 
\'an £476 miljoen moet egter in 
die regte perspektid gesien 
word. Hienan wall £80 miljoen 
veldmaarskalk Smuts se uiters 
kortsigtige leming aan Enge
land. Die balans van £396 mil
joen was 'n buitcngcwone hoc 
syfer om verskeie rcdcs. In 
1947 was ons sigbarc en onsig
barc invocr slegs £295 miljoen en 
in . 1946 £225 miljoen. Minister 
Havenga hct ook vcrwys na 
groot voorradc wat in die land 
was. Sells indien geen invoer
beheer toegt>pas sou word nie, 
kon \"erwag word dat on" 

gedurende 1949. Daar was In 
die handel teen die einde ''an 
verlede jaar re-e-ds 'n merkbare 
inkrimping ,·an aan\Taag te 
bespeur en was dit nie dr die 
invoerbeperkings sou verskele 
invoerders aansienlike \'erliese 
gelei bet deurdat bulle nle 
kopers sou kon vind vir bulle 
ware nie. Ons kon dvs in elk 
geval verwag het dat die invoer
syfer ,·ir 1949 veel nader aan 

"""' I{.G. SE DANKIE NA 
I{RAGTOETS 

Die Kommandant-generaal, dr. Hans van Rensburg, bet 
onder~;taande verklaring uitgereik na aanleiding van die 
afgelope verkiesing: ' . 

Brandwagte! Die provinsialc 
vcrkiesing was 'n tocts nie net 
tusscn die twee groot partyc nie 
maar tewens, weens die dis
kriminasie wat dcur die H.N.P.
lciding op die O.B.-lede binne 
Afrikancrparty toegepas was, 
ook 'n toets vir die vasbcraden
heid en die geloof-van clkc man 
en vrou binne die Ossewabrand
wag. Dat u daardic toets met 
sulke beslisthcid in tallc van 
plckke dcurgestaan hct, is iets 
wat die rcspck van vricnd en 
yyand afdwing. Ek wil my 
dank en my hulde daarvoor aan 
u betuig. 

Ons bet dit> t~ts nie gesoek 
nie en ek wit grru1g nou weer, 
nadat on'! die toets deurgemaak 
bet, Yir die soveelste keer 
beklemtoon dat die O.B. geen 
verlangens of ambisies op die 
partypolitielte terrein koester 
nie. Dit is ons bereid om oor 
te laat nan (lie nasionaal
georientet>rde partye; soos sake 
,·andng lltaan, veral aan die 
Alrikanerparty. 

Tt>nsy ons teen wil en dank 
deur aanvalle op die terrein 
geslc<-p word, bly ons daarvan 
weg as Bcweging. Indien ons 
aangcval word, maak nie sank 
deur wic nie, kan ons as self-

VRUGTEFEES 
LEWER £42 OP 
Die jaarlikse \TUgtefees , ·an 

komdte. mev. E. Lategan op bul 
pluM Welgelee ten beboewe 
van die O.B.-fonds, was hierdie 
kcer 'n skitterende suk!lf's. 'n 
Groot aantal mense bet verlede 
Saterdag opgedaag en onder 
tneer was ook teenwoordig die 
K.G., (lie A.K.G., en diE' Gebieds
lf'ier, tt>rwyl die Gebiedsvrou, 
genie-. dr. Erika Thf'ron, die 
funksie geopen bet. Die prag
tige bedrag van £42 i!l inge
samel in vergelyking met ver
leode jaar se £27. 

Goudlening Word 
Terug Betaal 
In Sterling 

Volgende op 'n berig dat die 
Unie-regering die Britse rege
ring gewaarsku het dat laas
genoemdc vcrsoek sal word om 
'n gedeelte van die £80,000,000 
goudlening in sterling terug te 
betaal, is uit Londen berig dat 
die eerstc £:S,OOO,OOO van die 
geld reeds aan die Unie terug 
betaal is. 

Die Britsc tesourie het gese 
dat daar aan elke versoek om 
terugbetaling voldoen sal word. 

Hierdie stappc het nodig 
geword omdnt die Unie sc ster
lingsaldo in Brittanje vinnig 
gedaal hct en reeds uitgeput is. 

Kragtens die ooreenkorns wat 
aangegaan is toe die lening 
gemaak is, hct Brittanje onder
neem om sekere soorte Suid-

(vcrvolg in volgende kolom) 

standige faktor die postste bc
invloed. Dit het u deur u trou 
bewys, opswcping ten spyte. 

l\olog dit die laaste keer wees 
dat ons tot <lie stap gedwing 
word. So nlc ••.. dan bet ons 
nou met <lie afgelope weke van 
ons selfstandige krag bewus 
geword. 

Die Ossewabrandwag bly 
,·oortbestann as 'n onafhanklike 
Volksbeweging met sy eie taak. 

j: Strydmakers no die i 

Die Minister het in sy rede 
gcmeld dat ons in 1948 

BY 
AMAJUBA ann11it>nlik sou krimp 

i
f afgelope nege jaar bet 

1 
... 

mekaar weer 'n ste\\;ge 
• handdruk gegee by 
... geleentbei<l van die 
t L Vrybeidsdag\ iering aan 

t 
die voet van Amajuba. 
Van links na regs: 
Hoofgenl. J. L. Uys, 

Lede Se Hulle 
Het N ie Bed an k: 

I 
C. J. 1\lulder, kapt. H. 
F. Slegtkamp (D.T.D.), 
die Kommandant-gene

raal, en ds. S. J. 
Stander. 

41 Getikte Name 
f..,.,.-,'f• +u·•u-+Tn·-.,.-.-,.-.,. 

VERSEKERING 
I TEEN 

DROOGTE 

Die O.B.-kommando op Franschhoek was verlede week 
die onderwerp Yan 'n klein beriggie in die booforgaan van 
<lie H.N.P., nl. Die Burger, as sou 41 lede of twee-derdes 
van die kommando bcdank bet. 

Dit behoort moontlik en rede
lik te wces om 'n stelsel van 

Komdt. J. J . Hugo, wat in bevel van die kommando is, 
verklaar dat bierdie beriggie beeltemal misleidend is. 

versekering teen droogteskade 'n Getikte naamlys, sonder 
in die Jewe te roep, skryf dr. enigeo ,·erduideliking, bet hom 
T. E. w. Schumann, Dircktcur wei bereik oor die- po!i. Hierdie 
van die Wcerburo, in die voor- lys was sonder datum, naam
woord van •n publikasie van die tekening of adres van die afsen
\Vcerburo oor die streekret'nval (ler. Ook wall daar geen oor
van die Unie. spronklikc naamtekcnings op 

Hy mt>en dat dit moontlik ill die lys nie. Komdt. Hugo bet 
om die waarskynlikhci(l Ylln reoe<ls kontak gcmuak m et som
droogtes , -an Yerskillemle duur mige \'an die p('rsone wie se 
en Yerskillen<le intensiteit taam- getikte name op die lys voor
lik noukeurig te berekcn met k~m. Hy bet egter no~ nie al 
behulp van syfers. Op grond- d1e. personeo .be11oek nu:, aan
!llag hienan kan dan •n plan I ~esten . sommtce weg IS met 
van versekering uitgewerk wor<l. 'akansle. 

(vcrvolg van vorigc kolom> 
Afrikaanse vrugte tc koop. Die 
oorcenkoms sal nic vcrval voor
dat die hele Jening tcrug betaal 
is nie. 

NIE BEDAXK NIE 

Baie van die persone wie sc 
name op die lys voorkom, ver
klaar dat hulle nooit bedank 

bet uit die O.B. nie. Hulle het 
wei op 9 Maart vir die H.N.P.
kandidaat gestem - en hullc 
het 'n lys getekcn dat hulle 
gestem het - maar bulle is 
glad nic van voorneme om 
uit die O.B. tc tree nie. Andcr 
name wat op die lys voorkom 
Is van meonse wat al jare lank 
nle meoer lede is van die O.B. 
nle. 
Tot dusvcr het komdt. Hugo 

drie bedankings ontvang. Die 
bewering as sou twec-derdes 
van die kommando bedank het, 
is totaal uit die lug gegryp -
trouens dis belaglik. 

Die offisiere op Franschhock 
is glad nie ontsteld nie, want 
die kommando staan so trou en 
so vas soos ooit in die vcrlede. 

Deur Ons Finansii:te 
Medewerker 

1947 se syfer sou wees as aan 
19J8 se &yfer: 

DALIXG IX PRYSE 

Na beraam word, sal die hui
dige invocrbepcrkings 'n bespa
ring van ruim £50 miljocn per 
jaar aan invoere tcwcegbrlng. 
~a my mening hct minister 
Hnvenga baie wys gchandel om 
niks verder te doen nie. Daar 
is geen sterk saak voor nic en 
die belasting op weeldeartikels, 
wat in sommigc kringc as wens
lik bcskou is, sou net ons eie 
nywcrheid in daardic artikels 
benadeel het. Boonop kan ons 
in hicrdie jaar 'n sekeore dating 
in pryse van invoerartikels 
vt>rwag wat ons In staat sal 
.. tt>l om meer in die bulteland 
met dieselfde geld te koop. 
Tcreg het die Minister sy spyt 
uitgcspreek dat ons so baie 
goed onnodig teen te hoe pryse 
aangekoop het. • 

Wat die inflasion~re ncigings 
betref, het die kritici uit die oog 
verloor dat die staat net soos 
met die invoerbeperkings besig 
is om stappc daarteen te doen 
wat los staan van die bcgroting. 
Die Minister het wei na hierdie 
st!ippe verwys In sy rede. Dit 
is naamlik die beperkings wat 
deur die banke op krediet vir 
spekulatiewe en dergelike doel
eindes plaas. Hierdcur word die 
geld beskikbaar vir die aankoop 
van goedcre aansienlik beperk • 
en die stappc moet ongetwyfeld 
'n daling in die pryspeil aan
mocdlg. Verder is die toename 
in die inkomstc- en superbelas
tingkocrs ook 'n maatretH wat 
daarop gemik is om inflasie 
teen te werk, aangesien dit aan 
die bctalcrs van daardie belas
ting soveel minder laat oorhou 
om op gocdere te spandecr. 
Dan het die Minister ook die 
staat sc leningsuitgawc met £28 
miljoen bcsnoei. As mens In ag 
ncem dat ruim £27 miljoen van 
die balans eintlik ou skulde Is 
wat nog van die Smutsregering 
oorgcbly bet, besef jy dat die 
minister bier taamlik skerp 
inkortings gemaak hct. Dit is 
miskien jammer dat dit nie 
moontlik gevind is om 'n bespa
ring op lopende uitgawc van die 
staat tc maak nie. Daar word 
gcmeen dat aanslcnlik mccr 
docltreffendheid In die staats
administrasie moontlik Is. Dit 
is egter duidelik dat dcrgclike 
dinge buite die bestek van 'n 
begroting val en 'n saak is vir 
die kabinet om as 'n gcbeel nan 
tc pak. 

VERTROUE NEEl\1 TOE 

Dit is dus ook nie vcrbasend 
dat die vertroue van sakelui in 
die land se toekoms dadelik 
merkbaar was in die vorm van 
prysstygings op die aandele-

(vervolg op bl. 8, kol. 1) 



BLADSY TWEE 

Vra Dat GeskiJ. 
Sander Versuim 

Bygele Word 
Na aanleiding van 'n brief 

wat Die Burger, H.N.P.-orgaan 
in Kaapland, ontvang het en 
wat 'n beroep doen dat die 
Ieiers nie die beslegting van 
geskille tussen Afrikaners moet 
laat wag tot voor die aansta.an
de algemene vcrkiesing nie, 
maar dit nou uit die weg moet 
ruim, skryf die blad in ' n hoof
artikel: 

,Ons het verder 'n aantal 
briewe ontvang met kommen
taar op die amptelike houding 
van die Afrikanerparty en die 
O.B. in die pas afgelope ver
kiesing, en ons meen dat ons 
meer briewe daaroor kan ver
wag. Maar ook hierdie briewe 
gaan ons nie publiseer nie, om
dat 'n debat hieroor tans geen 
goeie doel hoegenaamd kan dien 
nie." 

In die brief doen die skry
wer, wat homself ,Nasionalis" 
van Pinelands noem, 'n beroep 
op die leiers ,om tog asseblief 
nie te wag tot die volgende ver
kiesing om die geskil te pro
beer byle wat oorsaak was · dat 
die Afrikanerparty se parle
mentslede nie aan die afgelope 
verkiesing aktief deelgeneem 
bet nie. Dit moet nou bygele 
word en da.ar moet eenheid 
bewerkstellig word.'' 

EETMAAL 
Die Bond van Oud-Gelnter

ncerdcs en Politieke Gevangencs 
het reeds reelings getref vir hul 
jaarlikse eetmaal in Pretoria. 
Dit sal op 1 Oktober gehou 
word in die Koffiehuis. Die 
voorneme is om dit 'n puik 
funksie te maak. 

DIE O.B., WOENSDAG, 23 MAART 1949 

NOG ,N VOLKSAAK VAL 
PART.YPOLITIEK TEN 
Bietjie meer as ' n jaar gelede het die 

Instituut vir Christelik-Nasionale Onderwys 
(I.C.N.O.), 'n liggaam wat deur die F.A.K. 
in ,die lewe geroep is, 'n brosjure uitgegee 

PROOI 
oor die toepassing van Christelik- nasionale onderwys in ons skole. Nou 
is dit hekend dat Christelik-nasionale onderwys vanaf die vroegste jare die 
eg-Afrikaanse onderwysbeleid was. Dit was toegepas langs die wapad van 
die Trekkers en mi die verowering van Transvaal was dit C.N.O.
skole waarmee die Boere hul jeug uit die verengelsende Milner-skole 
proheer hou het. 

Dit is egter heeltemal begryp
lik dat individue uit ons volk 
vroeer of later van hierdie 
onderwysbeleid kon verskil. Oor 
elke ding van die Iewe bestaan 
da.ar meningsverskil in minder of 
groter mate. Veral ha die ont
sielende opvoedingstelsel wat 
ons van die Britse oorheersing 
geerf het, was dit moontlik da.t 
meer individue as wat normaal 
die geval sou gewees het, bulle 
kon verset bet teen die hand
hawing of herinvoering van 
Christelike-nasionale onderwys. 
Dit was ook selfs moontlik dat 
hierdie mense bulle in 'n groep 
sou verenig het om propa.ganda 
vir hul anti-Christelik-nasionale 
lewensbeskouing te maak en dat 
bulle onder die volk onder
steuners vir hul rigting sou 
probeer werf het. Daarteen 
kan niks ingebring word nie, 
en as ons volk in groter getalle 
agter hierdie onnasionale rigting 
sou aan beweeg het, sou dit baie 
jammer gewees het, veral omdat 
dit 'n aanduiding sou wees dat 
ons volk sy eie karakter verloor 
het en nou besig is om die rug 
op sy verlede te draai. Dit was 

egter meer wa.arskynlik dat te neem teen sy nasionale 
hierdie onnasionale rigting maar erfenis. Oor 'n paar jaar sal 
'n karige oes onder die volk sou bulle nie meer met halwe 
ingesamel bet, veral as daarop teesin die dinge verdedig wat 
gelet word dat C.N.O. die · bulle self verwerp nie. 'n Mens 
amptelike beleid van <lie verteen- glo naderband wat jy gedm·ig 
woordigende kultuurfederasie moet se. Hulle sal dan volbloed
van ons volk is. bevegters wees van ons volk se 

NUWE WENDING 

Maar toe gebeur daar iets wat 
heeltemal 'n nuwe wending in 
hierdie aangeleentheid bring. 
'n Provinsiale verkiesing word 
uitgeskryf en twee partye moes 
teen mekaar in daardie ver
kiesing ,veg". Vir die geveg 
was daar ammunisie nodig en 
dit moes erens gevind word. 
Punte van verskil moes iewers 
opgediep word sodat d i e 
bakl~iery kon smaak. Sonder 
strydpunte is 'n verkiesingsge
veg gedoem tot 'n mislukking. 
Die Verenigde Party-propagan
diste het dus gaan soek na 'n 
strydpunt en bulle het een 
gevind--die brosjure wat twaalf 
maande gelede deur die F.A.K. 
se Instituut vir C.N.O. uitgegee 
is. Die Verenigde Party noem 
die F.A.K. een van die pilare 
waarop die H.N.P. staan, en wat 
die F.A.K. dus sc moet die goeie 
V.P.-ondersteuner weet, is eint
lik H.N.P.-ciendom en moet 
vernietig word. Die kiesing 
is nou verby, maar die party
stryd woed voort- ook oor 
C.N.O. 

nasionale erfenis op onderwys
gebied net soos wat jy in 
Transvaal volbloed-republikeine 
kry wat anti-republikeins is 
omdat hut party anti-republi
keins is. 

DIE REDE 

En die rede daarvoor, omdat 
ons volk toelaat dat danksy 
die Britse parlementere stelsel 
sy Iede in toegewerkte mielie
sakke van meka.ar geskei 
word sodat bulle nooit op 
afsonderlike kwessies kar. 
sa.amstem waar bulle saamvoe! 
nie, maar op elke punt as 
groep van die an<ler as 
groep moet verskil. 
Onder 'n stelsel van 

volksregering sou die anti
C.N.O.-individue h u 1 e g t e 
ondersteuners onder die volk 
soos blou mieliepitte op 'n bok
seil uit,gesoek het - bulle sou 
niks meer gckry hct as wat 
daar was nie. Nou egter word 
'n hele sak, ongeag watter soort 
m,ielies almal da.arin is, heel
huids aan hut propaganda 
gehaak, en ons volk sta.an op 
'n nuwe punt verdeeld waar 
daar a nders net afwykende 
meningverskille sou geweej bet. 

Dit noem ons demokrasie! 

Griekwastad 
Samel £30 In . 

'n Geslaagde funksie is met 
die viering van 1'\>lajuba-dag op 
26 Februarie gehou deur die 
vroue- en manne-kommando's 
van Griekwastad. Die funksie 
is gehou op die plaas van veld
kornet Jansen en die insame
ling vir die dag bet £30 opge
lewer. 

Genl. Wynhardt, hoofkomman
dant Van Copenhagen, kom
mandant Schreuder van Kim
berley en nog 'n aantal O.B.
lede het 'n besoek aan ons 
gebring vanaf Kimberley, wat 
ons baie waardeer daar ons 
vanaf 1943 nog nie 'n besoek van 
hoer offisierc buitc ons kom
mando gehad hct nie. -(KORJ 

DUITSERS 
MOET ROOIES 

HELP 
Ten einde 'n neerlaag vir die 

Kommunistc in Griekeland af 
t e w eer , wcrf die Russe tans 
Duits ers in hul besette deel 
wat in Griekcland vir die Kom
muniste sa l help veg. Die eer
ste vier Duitse eenhede wat vir 
hicrdie doel opgelei is, is on
langs na Griekela nd vervoer. 
Tans is die administrasie van 
die volkspolisie in Berlyn aan
gcse om nog 5,000 man te voor
sien. 

Die Russe is van plan om 
sowat 30,000 of 40,000 opgeleide 
Duitse troepe aan die Russiese 
lente-maneuwers te laat decl
neem. 

Brittanje bet geweier om 
voorkeur tc verleen aan die 
invoer van Suid-Afrikaanse wyn 
en brandewyn. Die Britse 
Minister van handel het gese 
dat Brittanjc tans meer Suid
Afrikaanse drank invoer as 
voorheen. 

Twaalf maamle lank bet die 
brosjure sy positiewe werk 
verrig, en ons wil aanneem dat 
die individue wat nie daarmee 
saamgestem bet nie, intussen 
daarvan kennis sou geneem bet 
en besmoontlik ook daarop ge
antwoord bet. 1\laar nou is dit 
nie meer 'n saak van me nings
verskil t ussen individue binne 
die volk nie. Dit bet nou ewe 
skielik 'n strydpunt tussen 
partye geword en die betekenis 
daarvan is \'erreikend. 

PARTYE. OORSPOE.L 
VE.RKEERDE. GROND 

WORD GESPEEN 

""" SE. DR. NICOL 
'n Wens dat die bedrywig

hede van die politieke partye 
aileen bepcrk moet word tot hoe 
regeringskringe en nie uitgebrei 
word na ander liggame nie, is 
die afgelope week uitgespreck 
deur dr. W. Nicol, Administra
teur van Transvaal. 

soos die feite 'n beroep op my 
intelligensie en gewete doen. 
,,Partye met hut stygende 

Die Vriendelike Sigaret 

Binne die V.P.-geledere is daar 
seker baie welmenende Afri
kaners wat voorheen self in 
C.N.O.-skole gesit het en miskien 
self daarvoor gewerk het. Hulle 
sou normaal weg dus kant 
gekies bet vir die I.C.N.O. 
Maar nou nie meer nie. As 
getroue lede van hut party sal 
bulle - miskien h alf-teensinnig 
- by hul party staan. Hulle sal 
hul party ver<ledig ook ten 
opsigte van <lie anti-C.N.O.-veld
tog-al is dit met teesin. Die 
anti-C.N.O-beweging is nou 
gehaak aan 'n party e n net soos 
'n sak mielies wat weggesleep 
word elke pit binne in die sak 
saamsleep, so word elke Afri
kaner binne die Verenigde Party 
nou saamgesleep om stelling in 

Dr. Nicol het gcpraat by 
geleentheid van 'n funksie wat 
die einde aangedui het van die 
aftredende Uitvocrende Komi
tee van die Transvaalse pro
vinsiale raad. Hy het ook 'n 
aanduiding. gegee wat sy hou
ding as voorsitter van die g elyk
op-verdeelde nuwe Uitvoercnde 
Komitec sal wces aangesien hy 
die beslissende stem in die 
komitee hou. 

getye, is steeds besig om oor 
ons te spoel. 'n 1\fens wil wens 
dat hul bedrywighede beperk 
moet wees tot die hoogste rege
ringskringe en nie deurdring 
tot die provinsiale rade, plaas
like owerhede, skoolrade, land
bouskou-komitees en selfs 
sportklubs nie. 

I 

Hoe aangenaam Is dit tog om te sien dat die 

perd van u keuse gewen het ; om dan te 

ontspan en die aangename, koel smaak van 'n 

Kommando-sigaret te genlet. 

Om elke genot af te rond, rook 

Kommando 
, In die Stad Rond' 

,Ons streef almal daarna om 
Suid-Afrika groot te maak. Dit 
is jammer dat daar so 'n diep 
kloof tussen ons is," het hy 
gese. 

(vervolg van vorige kolom) 
moet word met ministeriele 
rang en dat die provinsiale 

,Ek sal nie in die politiek sckretarisse die rang moet 
getrek word nie," bet by beklee van 'n hoof van 'n 
gese. ,Ek sal kant kies, of staatsdepartement. 
probeer om 'n alternatiewe op- Met verwysing na die Unie se 
Iossing a._an die hand te doen twce hoofstede, het hy gese: 

, My beskeie mening is: raak 

BESEF OORBODIGHEID 
VAN PROV. RADE 

ontslae daarvan. Dit is duur, 
gee aanleiding tot ondoeltref
fende regering, uiteengeskeurdc 
administratiewe masjinerie en 
skep 'n topswaar staatsdiens." 

'n Pleidooi dat die vier hoof
verantwoordelikhede van die 
provinsiale rade, nl. hospitaal
dienste, gesondheid, onderwys 
en behuising, regstreeks onder 
die sentrale regering moet val 
en dat die . provinsiale rade 
bloot administratiewe liggame 
word, is die afgelope week 
gelewer deur adv. A. H. 

Broeksma, K.C., toe by 'n ver- Hy het ve rdcr aan die hand 
gadering van die Instituut van gedoen dat die werk van die 
Burgerskap toegespreek bet. Hy parlcment nic gestaak moet 
bet ook beswaar gemaak teen word nadat dit vcrdaag nie 
die feit dat die Unie twee hoof- maar dat gekose komitees 
stede bet, een vir wetgewing en I gekies word om dit voort te 
die ander vir administrasie. sit. Ve rteenwoordigers van die 

Adv. Broeksma het gese dat handel, nywerheid en lede van 
hy meen administrateurs beklee stadsrade moet hierby betrek 

(vervolg in volgende kolom) word. 
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V. V.O . .;.Inmenging Staan 
In Pad Van Verenigde 

Die tot standkoming van ' n \ ·crenigde 
State van Afdka, hestaande uit die twee 
Hhodesiese gehiede en Niussaland aan die een 
kant in f ederasie m et Kenia, Uganda en 

Afrika ·~ 
Tanganjiku uan die under kant, word tans in die wiele gery deur 
'{lie houding van die Britse r egering teenoor Tanganjika en 'n ver sing van 
' n kommissie van die V.V.O. wat aile blankf:>lj uit die g•"'hied wil weer en 
waarteen die hlankes in opstand kom. Brittanje het toegelaat dat die 
gchied onder voogdyRkap van die V.V.O. geplaas wo1-rl. 

Daar is reeds aansienlike vor
dering gemaak met die tot 
standbrenging van die nuwe 
dominium bestaande uit Noord
en Suid-Rhodesie en Niassa
land. Terselfdertyd het daar 
ook in Oos-Afrika 'n beweging 
ontstaan wat nouer aansluiting 
met die ander Afrikaanse 
gebiede seek. Dit het hoofsaak
lik ten doe! om Kenia, Uganda 
en Tanganjika nader aan 
mekaar te trek, maar as gevolg 
van hierdie V.V.O.-verslag oor 
die toekoms van Tanganjika, wil 
dit voorkom of sake tot 'n sUI
stand gekom het. 

naturelle geplaas word en 1 Indiilrs beheer ook 97 persent 
aile kerklike eiendom wat nie van die handel en daar is sterk 
direk nodig is vir sending- anti-Britse en pro-Indiese 
werk nle, moet aan die natu- gevoelens in die gebied. 

Tanganjika is tans onder 
trusteeskap van die V.V.O. 
maar intussen is Brittanje 
besig om een van sy grootste 
grondboontjieskemas daar van 
stapel te stuur. Oor hierdie 
gebied wat Brittanje so hoogs 
nodig het, se die verslag onder 
meer: 

.,Die blanke bevolking en 
'blanke immigrante in die 
gebied moet tot 'n uiterste 
minimum beperk word sodat 
die gebied tot beskikking van 
die naturelle kan bly. Aile 
voormalige Duitse eiendomme 
meet onder die beheer van 

relle terug gegee word." 

Die verslag is opgcstel deur 
'n Fransman, Sjinees, 'n Aus
tralier en 'n burger van Costa 
Rica. Teen hierdie verslag het 
Brittanje reeds beswaar aan
geteken. 

Die bla nkes in die geb ied voel 
tlat h icrdie versing beteken dat 
<lie gebied uitgelewer word aan 
die onontwikkelde natureUe en 
die lndiers wat in hul duisend
talle op die geb ied toegesak 
he-t. Indien daar nie spoedig 
'n beslissing bereik word nie, sal 
bale van die blankes waarskyn
lik die gebied verlaat. 

Tanganjika behoort reeds vir 
a ile p raktiese doele indes aan 
die winsjaggende ln<llers. Hulle 
oortref d ie blank e8 in 'n g eta ls
verhouding van 5.5 : 1, en h t>t 
ook politieke reg te. Die Britte 
het ook na die oorlog a l die 
Duitsers in die gebied ged epor
tt>!'r e n hierdie E'ien<lomme word 
nou aan die n nturelle oorgedra. 

D ie verhouding in Kenia is 
2.5 tot 1 in d ie guns van die 
I ndillrs. Daar is sowat 4,000 
Afrikaners in hierdie gebied wat 
die toestand met onrus gade 
slaan. Talle is bereld om eer
der na die Unie terug te keer 
as om onder I ndlerheerskappy 
te strum. 

UNIE SORG GOED 
VIR NATURELLE 

Die Unie is Kenia ver voor 

wat die behuising van naturclle 
betref, het m n r. F. W. Carpen

ter, adjunk-arbeidskommissaris 

in daardie ~ebied, wat die Unie 

onlangs besoek bet, in Nairobi 

verklaar. Hy het die toestande 

op d ie goudmyne as besonder 

goed beskryf wat betref behul

sing, gesondheid en bestuur. 

BETSJOEANALAND DRAAI 
RUG OP UNIE 

In Bets joeana land word daar I die Suid-Afrika-wet onderneem 
tans 'n beweg ing op tou gesit het em die drie protektorate aan 
om aaneenskakeling met die die Unie oor te d ra. Die datum 
voorgP.Ktelde Britse dominium, van hierdie oordrag is, ten 
bestaande uit die twee Rhode- spyte van genl. Hertzog se 
s iese gebiede e n Niassnland, t e poglngs in 1937, nooit vasgestcl 
sock . Dit gaan ui t van 'n Jig- nie, verklaar die blad. 
gaam bekend a~> die Blanke 
Adviserende Rand \'an Betsjoe-
analand. 

Op die vergadcring van die 
raad is verklaar dat die gebied 
tans sy oe na die noorde moet 
rig. Voorheen was die gebied 
'n bron van beesvleis vir die 
Unle maar tans word groter 
hoeveeihede na die noordelike 
gebiede gestuur. H ulle voel dat 
die gebied ingeskakel moet 
word by 'n regerlng wat kragtig 
genoeg is om die gebied te ont
wikkel. 

Betsjoeanaland is tans ' n Brit
se protektoraat en was onlangs 
in die kalklig as gevolg van die 
naturelle-troonopvolger wat met 
'n blanke vrou in Brittanje 
getroud is. 

I n sy kommcntaar op hierdic 
berig, skryf die Cape Argus dat 
die 'besluit van die raad nie vee! 
krag dra nie omdat die liggaam 
nie met gesag kan praat nie. 
D ie natuurlike bestemming van 
Betsjoeanaland is 40 jaar 
gelede reeds bepaal toe Brit
tanje volgens artikel 151 van 

AGT KOMMISSIES 
Die Minister van Binnelandse 

Sake het in die Volksraad aan
gekondig dat sedert die Regc
ring bewind aanvaar het, sewe 
kommissies van ondersoek nan
g est e I is, uitsluitende die 
griewekommissie van die Spoor
wee. 

Die geraa m de onk oste van d ie 
kommissies is £U ,I47 ISs. Od. 

Dit is die kommissie van 
ondersoek insake diensvoor
waardes in die goudmynbcdryf, 
die kommissie in verband met 
staatsondersteunde inrlgtlngs, 
die kommissie wat ondersoek 
instel in die vakbond van klere
makers, die kommissie van 
ondersoek insake nywerheids
wetgewing, die kommissie insake 
geriewe in hospitale en genees
kundige en tandheelkundige 
opleiding, die kommissie van 
ondersoek insake naturelle
onderwys, en die kommissie 
van ondersoek na onluste in 
Durban. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ONS HET DIE ONDERSTEUNING VAN ADVER-
TEERDERS NODIG OM ONS BLAD UIT TE GEE, 
MAAR DIE ADVERTEERDERS HET ONS 
ONDERSTEUNING NODIG OM IN ONS BLAD 

TE KAN ADVERTEER. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

R BEPERK 
Gemagtigde Kapitaal £1,000,000 

Nou slegs nog 190,000 aandele van £1 elk beskikbaar v ir toekenning 

Verk/aarde Diwidende: 

1945 
1946 

6 persent 
6 

' ' 

ASOKOR-aandele hied veilige en 

voordelige beleggingsmoontlikhede. 

Omset vir die afgelope ses maande 

het £2,000,000 oortref. Die Maatskappy 

bemoei hom slegs met die bemarking, 

bewerking en verspreiding van 

lewensnoodsaaklikhede. 

Toekomstige aandeel-uitgifte sal on-

1947 
1948 

7 persent 
7 

' ' 

getwyfeld teen 'n hoe premium aan

gebied word. 

Skryf om volle besonderhede, pros

pektus, ens. aan: 

Die Sekretaris, 

Asokor Beperk, 

Posbus 402, 

BLOEMFONTEIN. 
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AFSKRYWING VANOM GESIN · TE 

HELP 
BOU 

VOLKSGENOTE 
Toe die Ossewabrandwag in 1938-1939 tot stand gebring 

is met die doel om die eenheids- en vryheidsgedagte wat 
deur die Eeufees opgewek is, in ons volkslewe te bestendig, 
het daar twee groot politieke partye in die land bestaan. 
Die O.B. het uitdruklik verklaar dat sy ledetal nie tot die 
een of ander party beperk is nie, maar dat ,aile goeie 
Afrikaners" in sy geledere welkom is - 'n stelling wat 
die K.G. te Elsburg 'n paar jaar later herhaal bet, en wat 
toe aangegryp is as oorsaak tot skeuring. As die O.B. in 
Mel 1938 - daardie swart verkiesiogsmaand - sou bestaan 
en so 'n stelling neergele bet, sou by sonder meer van die 
vloer geveeg gewees bet. Dit sou naamlik as die grootste 
onsin beskou gewees bet om te praat van ,goeie Afrikaners" 
binne die Verenigde Party. Die partypropaganda bet mos 
geleer dat daar net ,volksverraaiers" en ,banskakies" 
onder die ,Smelters" was! • 

OPENBARING 

Gelukkig het die eeufeesgees 'n paar maande later soos 
'n lawende stroom oor die dorre akkers van ons volkslewe 
gevloei. Ons bet mekaar toe vir 'n paar maande lank ber
ontdek as volksgenote met 'n gemeenskaplike verlede en 
toekoms. Die ,Smelter" wat met ontroering vanaf die 
Kakebeenwaentjie geroem bet op die vrye volksverlede en 
wat by die graf van 'n gesneuwelde kameraad uit die Vry
heidsoorlog met 'n traan sy kransie gele bet, bet hom voor 
die oog van die volk geopenbaar as 'o Afrikaner. Op 18 
Mei daardie jaar, toe dieselfde ,Smelter" sy kruisie gaan 
trek bet teen 'n mede-Afrikaner van die Nasionale Party, 
sou laasgenoemde vir geen oomblik kon glo dat hierdie man 
nog 'n greintjie gevoel vir sy volk het nie. Partypropaganda 
bet hom so dood geverf dat dit selfs gevaarlik sou wees 
vir die eie r eputasie om hom voor of op stemdag 'n handdmk 
In die straat te gee - dit kon twyfel laat ontstaan bet oor 
die eie eerbaarheid en nasionale standvastigheid. 

Slegs weinig meer as 'n jaar later bet duisende van 
daardie ,Smelters", toe die hoogste toets aan hul 
patriotisme gestel is, met hul party gebreek, en drie van 
bulle sit vandag in die Afrikaner-kabinet. Op 18 Mei sou 
iemand vir gek aangekyk gewees bet as by sou gewaag 
bet om te voorspel dat 'n man soos mnr. Ben Schoeman 
as 'n vurige ondersteuner van dr. Malan in laasgenoemde 
se kabinet sou sit. Hy was dan 'n banskakie, 'n volks
verraaier! 

GEV AARLIKE WEELDE 

Ons noem hier<lie dinge om aan te toon hoe gevaarlik 
en nadelig dit vir 'n k lein volkie is om hom die weelde van 
die Britse partypolitiek te laat veroorloof. 'n Klein volkie 
soos oos, wat spesiale masjinerie moet aanhou om sy kragte 
nit die buiteland aan te vul met vreemdelinge, kan inderdaad 
nie die weelde bekostig om 'n stelsel te handhaaf wat een 
deel van sy volk afskryf as volksgeoote net omdat bulle op 
'o bepaalde oombllk \ir die een of ander rede lid is van 'o 
party vir wie se bestaan die parlemeotere grondwet ole net 
voorsieoing maak nie, maar die bestaao daarvao selfs eis 
as 'n voorwaarde vir staatsbestuur. 

Die gebeure van 1938-1939 bet ons geleer dat Afri
kanerskap iets is wat veel dieper strek as partylidmaat
skap, maar daardie les skyn in die afgelope jare onder die 
aanboudende partypropaganda weer vergeet te wees. Die 
Ossewabrandwag wat gestig is - ook deur mense wat hom 
vandag wil vernietig - juis met die doel om daardie les 
tot praktiese toepassing te bring, word met baat en verdag
making geslaan omdat hy die grotere volkseenheid verkondig 
bo partypolitieke verdeeldbeid. Sy leiers van wie sommige 
reeds voor 1938 die idee van ware volkseenbeid verkondig 
bet, se Afrikanerskap word vandag deur agterklappery by 
die volk doodgeverf, en tot so 'o mate is dit die geval dat 
geen lid van die O.B. selfs aanvaarbaar is vir kandidaat
skap nie, terwyl Engels-eentaliges wei <leur die Afrikaanse 
partygeoote met groot kameraadskaplikheid tot kandidate 
benoem word; ja, dat O.B.-Afrikaners wat tronk en kamp 
trotseer bet vir hul Afrikaanse oortuigings as lede van 'n 
nasionale party geweier word, terwyl Jode verwelkom word 
as lede. 

SOU IN 1938 OOK GEBEUR IIET 

Maar wat met die O.B. vandag gebeur, is presies wat 
met hom sou gebeur bet indien by reeds in Mei 1938 tot 
stand gekom bet. Ons volk kon eers deur belewing en aan
skouing van die grotere volkseenbeid wat rondom die 
Ossewaens geopenbaar is, hom tydelik ontworstel bet aan 
die selfvergiftiging van die partypolitiek. 

Die vraag kan dan miskien opkom of daar ooit weer 'n 
gees soos die van 1938 sal ontwaak om ons volk saam te 

( vervolg in volgende kolom> 

Die staat eo gesin moet me<lewerkers wees in die die sg. ,.beleld" van kinder
skeppiog van 'n gesoncle en getalsterke toekomstige bcperking bloot negatief is en 
bevoiking. In hierdie artikel, die vier<le in 'n reeks waarin nooit tot icts positiefs kan voer 
die Ossewabrandwag se gesinsbcleicl vcrduidelik word, word nie. Ewcneens moet baie beslis 

gekonstatccr word dat die oplos
'n spesifieke rigtiog aangedui wat die staat moet inslaan. sing van ons verarmingsvraag-
Daar word ook aangetoon dat 'n gesonde en selfstandige stuk nooit langs hierdie weg 
boerebevolking opgeboo moet word omdat dit bydra tot die gevind sal word , nie. Die 
handha\\ing van hegter volkskultuur en -waarrles. bestry(ling van armoede is nie 

GESIN E..V GRO::O..'DBESIT 

Die eerste vereiste wat hit•r 
vooropgestel moet word, i., die 
noodsaaklikheid van die bevor
dering van die verband van die 
volk met die bodem lungs die 
weg van grondbesit en -bt•W('r
king deur die gesin. Dit kom 
alles daarop neer dat 'n self
standige en gesonde boerebevol
king opgebou en in ~;tnnd gehou 
moet word. Vir die volks 
gemeenskap as gchccl hou dit 
groot voordele in, bv: 'n goeic 
gesondhcidspcil, 'n bestendige 
gesinslewe, 'n ruime voortplan
ting, die handhawing van die 
egte volkskultuur en -waardes. 
Die volk moct nan die besten
dige en gesonde landelike 
gesinslewe besondere waarde 
he g. 

Die tweede verciste is her
siening van en beheer oor 
grondpryse en uitskakeling van 
aile spekulasie met grond. 
Daarby is dit nodig dat grond
besit as reiH slegs die voorreg 
van boerende boere moet wces 
en wei volgens hul bcdryfs
behoeftes. Grondbcsit deur 
maatskappye moet streng be
perk word en deur die staat 
moet doelbewus in die rigting 
gewerk word van soveel moont
lik grondcienaars ~n -bewerkers. 

'n Vcrdere vereiste is 'n 
grondkorporasie of die een of 

(t•crvolg ·van vorige kolom> 

snoer. Die oe is miskien 
gerig op die inwyding van die 
Voortrekkermonument bier
die jaar. Laat ons hoop dat 
dit wel sal gebeur, maar om 
te hoop dat so 'n gees sal 
,·oortleef binne die partystel
sel is om nie rekening te hou 
met die les van 19!1 nie. 
Waar die Ossewabrandwag se 
hoop om die eenheid binoe 'n 
organisasie t-e bewaar, in 
Augustus 1941 ·ydel gebl;yk 
bet toe by deur die party
politick uitmekaar geslaan 
is, moet dit duidelik wces dat 
geen verenigde volk moontlik 
is ,bo en buite die party
politick" nie. Die party
politick duld eenvoudig nie so 
'n eenheid buite homself nie 
omdat dit strydig is met sy 
eie grondwet. 

As ons ons volk wil red 
uit die kloue van die party
politick, uit daardie kloue 
wat een deel van jou volk 
afskryf as volksgcnote onder
wyl jou staat vrecmdelinge 
in die buiteland soek vir vcr
sterking van die volk, dan sal 
ons by die wortel van die 
kwaad moet begin: die party-
stelsel self. · 

As ons dan nie volkseen
heid ,bo en buite die party
politick" kan kry nle, sal oos 
dit moet kry in die pick <laar
van. 

Die taak van die Ossewa
brandwag is derhalwe duide
lik. Hy sal luider as ooit 
tevore die ideaal van 'n par
tylose republiek moet ver
kondig en intussen op elke 
punt groter skeuring tussen 
partye verhoed,• totdat die 
volk ryp genoeg is vir die ver
andering. En waar daar 
reeds 'n stygende protes teen 
die partypolitieke vloed
waters opgaan in verant
woordelike kringe van die 
volk, beboort die einduitslag 
van die O.B. se beywering 
geen twyfel te laat nie - die 
akker wag op die saad. 

andcr dergelike instelling wat 
oor grondpryse beheer sal he, 
wat die omvang van billike 
grondbesit sal bepaal, wat 
krcdiet sal verskaf, wat grond 
te koop beskikbaar sal stcl, 
c.d.m, Ten slotte moet aan
dag geskenk word aan die 
vcrbetering van die volkshuis
vesting op die platteland. 

KLEDING VAN GESIN 

Pogings moet aangcwend 
word om die veranderllkheid 
van die mode met die oog op 
besparing enigsins aan bande 
te le en klere, selfs al moet 
materiaal ingevocr word, moet 
binnelands vervaardig word. 
Beheer oor klcdingspryse is 
ook nodig. 

'n Belangrike verei~te is 
opbouende volksorg in ,·er
band met kleding, bv. di€' 
aanmoediging tlaarvan dat 
klere sove€'1 moontlik tuis 
gemaak mo('t word, die 
beklemtoning van eenvoud en 
doeltreff€'ndtei(1 bo weelderig
heid, voorligtlng in verband 
met kledingversorging, ens. 

GESINSVORl\IING 

'n kw('ssie van vermindering 
van die kindertal ni(', maar wei 
'n kw('ssie van sodanige maat
.,kuplik€' hersk€'pping dat vir die 
gt'sin wat vandag maatskaplik 
gebuk gaan, beter bestaans
moontlikhede besorg sal word. 
Die oor~ake van armoede is in 
hoofsnak in ons sosiaal-€'kono
mit'se stelsel gelee. 

Verder moet daarop gewys 
word dat 'n groot dee! van die 
volk, vera! die goeie stedc
likc middellaag die huwelik
sluiting om ekonomiese oor
wcgings uitstel en om die
selfde redes die kindcrtal baic 
sterk binne perke hou. \Van
neer hierdie maatslmplike 
volkslaag die kind€'rtal om 
ekonomiese oorwegings be
perk, is dit lets wat die stnat 
tot daadwerklike optrede moet 
aanspoor omdat die, gesoncle 
voortbestaan ,·an die ,·olk 
emstig in ge,·aar ge.,tel word. 

STAATSPLIG 

Dit is die pJig en die tank 
van die stnat om (loelbewus 'n 
beleid van positiewt' ge~in.,

vorming te volg. &>kere aspekte 
\'an die beleid wat hierdie snak 
>nl bevorder, is reed" aan
;eraak: 

By die bcpaling van die beleid 
in vcrband met gesinsvorming e 
moct allereers op die volgende 

Hersiening van salaris- en 
loonpeile om die inkomste 
nader aan die menswaar
dige gemiddelde te bring. 

gelct word: • 

e Die ,·oortplantingsyfer onder 
di(l blnnke"' in Suid-,Urika • 
i!l stt'rk nan die danl. 

'n Ekonomie11e bel€'id om die 
koste van lt'Wt'n.,onderhoud 
te verluag, o.a. langs die 
weg van verbeterde produk
sie en distribusie van 
lewensbenodigdhed€', prys
beheer, e.d.m. 

e Hierdie daling is die sterk
ste onder die boonste maat
sknplike !nag wat die bestc 
in staat is om gesonde kin
ders te he en aan bulle 
goeic vooruitsigte te besorg. 

e 'n &leid wnt gemik sal 
wee!! op beter en goedkoper 
volkshuisvesting. 

e Die boonste maatskaplike 
lae hct proporsionccl aan 
die voortplanting nie die 
aandcel wat bulle aan die 
huldige bevolkingssamestel- e 
l[ng hct nie. 

'n Belastingstelsel waardeur 
die groot gcsin bevoordeel 
word. e Die onderste maatskaplikc 

lac het aan die voortplan
ting proporsioneel 'n grotcr 
aandeel as die dee! wat 
bulle van die huidigc bcvol
king uitmaak. 

e Hierdie differensiiHe voort
plantingsyfer moet op ()it' 
lange duur noodwendig tot 
die verswakking van di(l 
gehalte van die bevolking 
voer, biologies sowel as 
€'konomies-maatskaplik 

e Die nie-blank€'s in Suid
Afrika plant st€'rker voort 
as die blankt's. 

e Hierdeur sal die, blankes in 
Suid-Afrika numeriek in 'n 
steeds ongunstiger po'!isie 
be land. 

STELSEL SE SKULD 
Vervolgcns moct die stand

punt baie bcslis gcstel word dat 

Daar is egter 'n nog meer 
spesifiekc belcidsrigting wat die 
staat met die oog op positiewe 
gcsinsvorming kan inslaan, 
maar daaroor handel ons vol
gende keer. 

1\fnr. F. J. du Toit, Sckrctaris 
van Handel en Nywerheid, word 
vcrskuif na 'n nuwe pos wat in 
die Departcment van Ekono
miesc Sake geskep word - die 
van profcssionele adviscur van 
die Minister van Ekonomicse 
Sake. 

Mnr. Du Toit word ook nou 
lid van die direksie van Yskor. 
Hierdeur word 'n direktc skakcl 
geskep tussen die direksie van 
Yskor en die Minister. 

O.B. JAARGANGE 
• JAARGANGE 1946-194:7 - JAARGANGE 1947-1948 

" 

Nou verkrygbaar teen £1/5/- elk 

JIOORRAA.D BEPERK 

BESTEL DUS DADELIK BY: 

VOORSLAG (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 703 Kaapstad 
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L.V.'s RUK HANDE UIT: jsoosOns Lesers j iOPROEP OM HULP 
SPEAKER DREIG MET Dit Sien Heropbou P.U.K.-Biblioteek 

U / T I AA G Onderstaande oproep nn die rektor , ·an die Potchd-
J stroomse Unh ersitE'lt!ookollege namens die raad en senaat 

Die lae peil wa t die debatte die afgelope week in die 
\Olksraad bereik bet dE'urdat lede aan albei kante \ ·an 
die raadsaal mekaar onwelvoegllke tussenwerpsels toege
Hnou hat sodat dlt dlkwel'i vanaf die persgafery onmoontllk 
was om te onderskel wie nou werklik aan die woord is - die 
man wat op sy , ·oete staan of diegene wat , ·ingern ysend hul 
ele debat voer - bet die Speaker, mnr. Tom Naude, 
genoodsaak om in te gryp en lede finaal te waan;ku dat 
by bulle in die toekoms sonder meer sal versoek om tile 
sual te verlaat as die reels weer oortree word. 

Die storm het gcwocd toe die 
gc:dccltclikc spoorwcgbcgroting 
vnn die Minister van Vcrvoer, 
mnr. Paul Sauer, onder bcspre
klng was en aanvallc gcdoen is 
op die Kcmmissle van Onder
sock na Griewe In die Spoor
wei.'. 

Lcde het mekaar op onwaar
dlge wyse in die rede gcval en 
die strckking van die debatte 
hct dikwels vee! te wense oor
gelaat. Die Minister van Ver
voer het toe by sy repliek moes 
!ewer, in diescl!dc gees as sy 
aanvallcrs geantwoord en hom 
d•'rmate Iaat uitlok dat hy na 
'n reeks pcrsoonlike aanvalle, 
net soos sprckcrs voor hom, 
ultlatlngs moes tcrugtrck. 

T USSE!\"ll'ERPSELS BELET 

Dit- Speaker bet nrklaar dat 
dit hom spyt dat by , -oortaan 
die r~>el stren~r 8lll mOt't toepas 
da t ge>t'n lid wut aan die woord 
111 In die rede geval mag word 
nie. In die vcrl<'dc Is 'n sekerc 
mate van tussenwerpsels toe
gclaat - 'n vorige Speaker hct 
dlt genoem .,die sout van debat". 
Ledc sill slegs tocgelaat word 
om vrae aan 'n spreker te stel. 
Lcdc wat nlc die r<'H wil ecr
biedlg nie sal versock word om 
die saal te verlaat. 

Hy het ook gcs6 dat hy 
voortaan d ie reel strcng sal 
toepas dat gcen bcledigcndc 
taal tccnoor enige van die twcc 
huisc van die parlcment of lcdc 
daarvan gebcsig mag word n ic. 
Hicrdie reH word ongelukkig 
daagliks oortrcc in die loop 
van die bct rokkc mlddag nle 
mlndcr as vier kcer n ic. 

,In die vcrvolg sal ek hlerdie 
rePia bale streng toepa.c;," het by 
bcslu it. 

Dlt st.-m voorwaur tot na
dc-nke a11 die Spt'aker van die 
\ ' olks rand hom ve rPlig ' Ot"l om 
, ·erteenwoordigers n m die ' olk, 
munne \'1\n naam en posi!!ic>, 
aan te !ipreek oor onbehoorlikl" 
Kedrn&" f'n gebruik , ·an lx·lt'di
Kende tanl. 

As die volk maar kan s icn wat 
wcrkllk In die volksraad aan
gaan! 

Ondersoek Na 
lnternerings 

Nog Hangen de 
Die regerin~r sal gt'f'n kom

missie '\·an ondersoek lx'nOf•m 
om die vertoe om vt~rgoeding 
,.an oud-gelnterneerde11 t•n poll
tieke l{evangenes te ondersOt'k 
, -oordat die kommi .. 'lie wut 
onden;oek in11tel na dit1 g ric>wc• 
, ·an polis ie-amptenare nie E'er" 
hul wto rk afgebandf'l bet nil' 
omdat hierdio kommillllie sekf're 
bcgin!lcls sal neerle t•n prc>!lf'
dento 11k ep, wa t later ~rcwolfr flal 
word, '\'Oigen!l die sekretari<; \1ln 
die Bond van Oud-Ge.internf'e r
de!l ton Politit'ke Ge\·angent'fl In 
'n o~ndbrie-f meedN'I. 

Die o1D114'ndbrief nrklaa r dat 
na ult nie-amptelikf' bron 'f' r 
ne-f'm word die kommi!l!lit' r('Nl~> 

die grit>we , ·an polisic>-amptt> mlrt' 
wut gedurt>nde die oorlog Kc>ln
ternt't'l' wnfl, afgehnmJt>l bet c> n 
J a t 'n , ·erslag in hlerdie , .c>r 
band aan die lliniste r ,·an Jus
tisie- oorbandig is. 

BESKERM! 
MOTOR-Assuransie by-

•SAt!fTAM• 
S UI D-AFRI KAANSE NASIO NALE 

T RUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Taklle dwandeu.r 41e Ullle. 

Het nou so ))Us 

sy groot ver~kci

d••nheid winter

stowwe uitgepuk, 

en nooi sy onder-
# . d t-leuners '\--rien e-

lik uit om dit te 

kom besigti~. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

VRAE AAN MNR. 
STASSEN 

van die inrlgtlng, wll die redaksie graag onden;kryr. Dtour 
'n staatskommissle van onden;oek 'n tyd geledt'l Is met 
bf'Sondere lof gepraat van die werk wat aan hierdie lnrlgtlng 
gedoen word. Die verlles van sy blblioteE'k is du"' nle nE't 

... 1 T _ 1•0 .,.~- vir die inrlgtlng self 'n sware slag nie, maar ook ' n verlie"' .• nr. G. d11 \'illiers, ...,. ,.q 
burg, "kryf: vir die volk a"! geheel. 

As dit sal help om mnr. 
Stns:<en sc gchcue bietjic los 
tc skud wanr hy so begaan Is 
oor die sogl•naamde beleld van 
'n oog vir 'n oog en tand vir 
'n tand, rn wanr hy kla oor 
die twec O.B.'s wat ,gewrcek" 
word met die tlentalle H.N.P.
setels, wil ek net se dat dit my 
verbaas dnt hy juts nou dinge 
raak sien. 

Toe dr. Malan dcur die land 
gegaan het en honderdduiscndc 
Brandwagte hullc eed en trou 
laat brcck hct, wanr was m nr. 
Stassen toe? Hoekom hl't hy 
toe ook nlc sy stem laat hoor 
nle? Sclfs na 1033 bet ek ook 
gcdink dr. Malan was reg en 
het ek SIU!lesmcltlng laat staan 
tcrwille van ons Republick. 

Graag sal ek vir mnr. Stassen 
wit vra: wat hoor by ult die 
"}ond van ons H.N.P.-brocrs oor 
ons Rcpubliek? 

In 1943 met die opening van 
die parlement, was d r. Malan 
sc eerstc wcrk die voorstelling 
van ons Republlek - en dit 
was ook omtrent laaste sien of 
hoor daarvan. 

Nou sal ek nog icts aan 
mnr,Stnlll!Cn wit vra: Dr. Malan 
is so oltt<'r gekant teen 
:-l'asionnal sosiAJisme, en tog het 
hy vir oud-mln. Pirow gcsl! dat 
hy (dr. Malan) nie wect hoe
kom mnr. Plrow Nasionaal
sosialisme apart wil verkondig 
nie, want al die punte daarvan 
is reeds klaar in die progrnm 
van die H.N.J>. vcrvat. 

Verder sien t•k ook die J odc' 
begecr samewerking met die 
H.N.P. wat die H.:-l'.P. van bulle 
kant verwelkom. En d ie Jood 
staan Kommunisme voor. Hoc 
moct ek so 'n samewerking ver
staan? Sal mnr. Stassen kan 
verdwdelik? 

Nee, mnr. Stassen, dit lyk vi; 
my u kyk dcur 'n politieke brll 
wat die glnsc van vuil of te dik 
is. En u laat my ook aan die 
ander gcsegdc in die Bybel 
dink: U sien die splinter In u 
broer se oog en die balk wat In 
u eie oog Is, mcrk u nie. 

REGERING BELET 
VERGADERINGS 

Twee \ C>rraderin~rs va n die 
kommunis tlc>'le L \ ·., mnr. !"nm 
Kuhn, is d c1ur <lie Minister vun 
.Justisie , ·c•rbit>d k rngten 11 arti
kf'l 'ie r van d ie \\'et op Oproe
rige B)'f'f'nkom'ltf'. Die , ·er
~radering>~ hOU in Johannt"''burg 
en in Sprinrs gc>hou word. 

Voordat die vergadering in 
Johannesburg kon plaasvlnd 
mnr. Kahn was reeds op die 
vcrhoog - hct die waarncmcndc 
hoofmaglstraat die proklamasic 
afgelees wnarkrngtens die ver
gadering nlc kon plaasvind n ie. 
Sowat 1,000 naturclle het mnr. 
Kahn met die Kommunlsticsc 
groet v(·rwclkom. Nadat d ie 
polisie hullc ge>las bet om die 
tcrrein tc verlant, het hullc 
gehoor gcgee. 

(vcrvolg van kolom 5> 

vera! is dit waar dat wie betyds 
gee, hct dubbel gegcc. 

Met hartlikc dank by voor
baat, 

Namens Raad en Scnaat, 
P .U.K. vir C.H.O., 

F . POSTMA, 
Rektor. 

Die oproep lui a"' ,·olg: 

Ann die lcsers is reeds bekcnd 
dnt die bibliotcek van die Pot
chefstroomsc Unive>rsitcitskol
lege vir Chrlstelike Hoilr Ondcr
wys grotcndcels verwocs is deur 
brand in die hoofgcbou. Wat 
blnne 'n panr uur In rook opge
gaan bet, verteenwoordig die 
volgchoue inspannlng en toe
wyding van ticnt.alle jare. 

Ons is egter vasbcradc om, 
met die hulp van die Here, die 
tank van heropbou met aile mag 
nan tc pak. H lcrin is ons 
ge>stcrk dcur d ie almpatiebetui
glngs en die hulpaanbledingc 
wat ons van aile kantc toe
gestroom het. Die Raad en die 
Scnaat wll hier hut b<'sondere 
dank uitsprcek aan die betrokke 
pcrsone en liggamc. 

Aangcmoedig drur gcnoemde 
rcaksie, doen ons hicrmee 'n 
bclcefdc maar drlng<'nde beroep 
op nog meer indiwiduc en lig
gamc om ons te steun deur 
akenking van bockc rn tyd
skrifte, en geldelike donasies. 

Geldelike bydracs w o r d 
gcstuur aan die Registrateur, 
P.U.K. vir C.H.O., Potcbef
at room. Aan persone wat by 
genoemdc adrrs om 'n offisielc 
kollektelys vrn, sal dit met 
graagte toegcstuur word. 

BOE KELYS 

Die boekc van die volgcnde 
val<kc is grheel of grotendccls 
vcrnlctig: Hollands!• en Afrl
kaanse Tan!- en Lcttcrkundc, 
Kunsgcskiedenis, Teologic, Wls
kundc, Tocgcpaste \Viskundc, 
St.aatslecr en -Administraslc, 
Soslologie, Cricks, I.otyn, Eko
nomie, Ekonomicsc Geskiedcnis, 
Scmlticsc Tale, Dultse Tan!- en 
Lctterkunde, Sielkunde, Flloso
fie, Handc>l, IndustriPlc Organi
saslc en Bcstuur, Rckcnkunde 
en Oudllkunde, Liggnamlike 
OpvO<•din~. ~oord-Sotbo, Engcl
se Taal- en Lcttcrkundc, Op
vocdkunde, Geskicd!'nis, Mnat
skaplikc \Verk, aile Refercnsie
Wf!rke, aile Tydskri!st<'llc, en 
Musick (partiturc, bladmusiek 
en grammofoonplate). 

Boeke en tydskriftc, asook 
hulpmiddcls vir die :Muslek
a!dcling, word geadrcssecr aan 
die Bibliotekaris, P.U.K. vir 
C.H.O., Potcbefstroom. Vir die 
doc.leindcs van wetenskaplike 
navorsing is die vrocgste uit
go.wes dlkwels van groot bclang. 

Mag ons alma! wat hlcrdic 
oprocp Ices belccfd vra om ons 
tc help en gou te help. Hier 

< vf'rvolg in kolom 3) 

V ersigtige verpakking 
verseker 

veilige aflewering 
Dit is O NSEKER 

Moenie goedere los verpak nie. 

Moenie swak l..artondose vir 
swaar goed gcbruik nie. 

Moenie breckbare goed onbe
skerm ,·erpak nie. 

Dit is VEILIG 

' Maak aile ruimtes styf vol. 

Gebruik stewigc houcrs wat die 
inhoud sal steun en b.:skerrn. 

Draai elke stuk apart toe met 'n 
be~kerming van strooi of papier. 

O="THOU TOG OM U VRAGBRIEWE TE HOU. 
As u pakkie die moeite werd is om te ver~end, is dit die ~e werd 
om vei lig versend te word. Pak sorgvuldig, bind goed \•as en adresseer 
volledig en duidelik. Ons sal die res doen. 

Die Spoorwee behoort aan u-eise word met u geld betaal 
Hiudi~ is di~ ttrsu in 'n rttks K"~nk~. g~p/QilJ d~ur di~ Suid-Afr/kQilfiS~ 
Spoorw~l. ~~~ gemlk op die Feilige .-~nil~r ~~~ ~II~ aji~M·~r/ng •·an 
go~ekre. 
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T.&JUEF VIR OEKL&SSIFISEEBDE .&DTEJITEN8D81 
BaJaboodell.ke Kenn.tacewtnc•: 

(Verlowtog, buwellk, geboorte, 1terfgeval, Ill memoriam, (elukwent~tng, 
ens.) 1d. per woord; mtntmum 2/6 per plaalng. Voorultbetaalbaar. VIr 
berballnga 25 p•t. atalag. 

Bandelaadverteule•: 
Eerate plaatog, 2d. per woord. VIr berb&I!Dga 211 JNil. at•I&C· 

IDtekenJeld op ,.Die O.B." <venk7D ~): 12/8 per 'aar of 8/8 per 
8 maande. Vooruttbet.aoalbal'.l'. Stuur advertelltltegeld, be.telltoga, liD IDtekenpld 
D& YOOBSIAO (EDMS.) BPK., P01bu U ll, ~lad. 

~~··~ ''\fl-IP~::·~=- . I '. )J 

=~~y~~~~:g, t~lla~~,~s~,~i- ~ 
titi fll~---- --~ ' --~ -~~ ... i 

BENOD1G 
VOORMAN: Dadellk •n aktiewe 

voorman met ondervtndlng van al· 
gemene boerdery op Karroo-plaas. 
Kennls van skape eerste vereiste. Meld 
ouderdom, ondervlndlng en salarls ver
lang. A. VUJoen, BloemhoC Richmond, 
K.P. 

23/3/3. 

BETREKKING 
BOERESEUN (!2'2 !aar) verlang be

trekking op 'n plaa•s. Het vyt jaar 
ondervlndlng van gemengde boerdery. 
Kan trekker en motor bestuur. Skryf 
aan:- 1'. H. ~fUller, Elandskloot, P.K. 
Rayton, Tv!. 

19/3/IB. 

ALGEl\IEEN 

AANDAG! Neem assebliet kennts 
dat .ek vanat April •n Markagentskap 
begin - Munlslpale Mark, Ultenhage. 

B 
Adresseer u produkte -- en wees 

UTH 
verseker van beste resultate en onmld
dellike ultbetallngs. - N. S. BeUtngan. 

9/3/t9 TK 

BOER~IEEL 
BOERl\mEL op ons bekende steen

meule gemaal, 21/1 per 100 lb. : 
geslfte meel, 24/9; wllbroodmeel, 26/5; 
en meelblom, 28/1; plus bankkommlssle 
per 100 lb. sak. K.M.B. - !\fission 
Store, Ellm, K.P. 

T.K. 

BOl\IE, PLANTE EN SAAD 
Vars goewennrnts a-esertlflseerde 

a-roentesaad: Chantenay wortels, 6/6; 
Detroit beet, :i/ 6; Egiptiese plllll beet, 
7/6; Greenreast saaderte, 1/- lb .. 
£6/10/- 200 lb. sak; Copper King (laat 
harde uiesoort), 10/- lb.; Vroe~ Kaapse 
plat, 9/·. Handelsnavrae verwelkom.
Kango Saadkwekers, Posbus 107 Oudts
hoom. • 16/3/TK 

Vars, g•s•rtlrtseerde Australlese 
Bruin en Vroee Kaapse Plat Ufesaad, 
9/6; Silver Klng-ulesaad, 9/6; Cham
tenay-wortelsaad, 10/·; Detroit-beet, 
5/6, per pond posvry. - PremlcJ'fl, 
P.K. Schoemanshoek. 

T.K. 

GENEESMIDDELS 
BEBANDELlNG GRATIS. - Ons Is 

daar so oorluig van dat ons •n egte 
Suld-Afrikaanse geneesmlddel vir Ru
matlek, Lendepyn, Heup)ig en verwante 
kwale ontdek het, dat ons gratis 
proefmonster aan enlge' lyer sal stuur. 
- Stuur 1/· vir posgeld ens.. aan: 
ANDREW SE PYNPLEISTERS, Pos
bus 775, Pretorta. 

1\IEDISYNE 
:BLV .JONK. Verban gryshare. 
Grysha.a<rwonder, nuutste wereldmlddel 
teen gryshare, skllfers, ens., waarborg 
gesonde, natuurlike kleur hare, of geld 
terug. Ceen kleurstor. ~/- posvry. 
Geld met bestelling. Kwale, slektes 
behandel. - Boe:regeneesmlddels, Pos· 
bus 4272, Johannesburg. 

(Nr. 1)2/3/TK 

MEUBELS 
l\IEUBELS. - Beter meubels teen 

btlllker pryse. Babawaentjles, etoot
karretjles, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geen 
Kat&Jogus. Meld waarln u belangstel. 
- VISSER-MEUBELS, Langstraat 291, 
Kae.pstad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radlo-tngenleurs, Stasieweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
'roestelle. Oeregfstreerde Elektrlsltelts
a.annemers. Foon 9-8435. 

TE KOOP 
BEESTE: Opreggeteelde Jerseybeeste 

ult die beste bloed en melk-rekords. 
Koele en verse. - Zeeman, Robertson. 

1/12/TK 

Ultgesoelde BOUTSI'ARRE (\Vattel) 
(v.o.s. Carolina. 1 dm. punt x 4 vt. 
.£4 per 1,000. Navrae vir omhelnlngs
pale en lang spa<rre welkom. - W. L. 
van Rooyen, Carolina, Transvaal. 

16/3/3B 

DF:KRTET. - Eersteklas, vars Dek· 
rlet In groot hoeveelhede verkrygbaar. 
Oelewer Rlversdal-stasle. Skryf aan: 
D. F. 1\laiJterbe, Posbus 52, Rlversdal. 

16/3/1 

OEDROOODE VRUGTE. - Barry
merk gedroogde vrugte posgeld betaald 
In Unle, tn 5 en 10 pond-klssles. Appel· 
rlnge 3-Diamant, 2/1; Perskes, 3-
Diamant, 2/1; Pere, 3-Diamant, 2/1; 
Vye, 4-Diamaont, 2/3; Prulmedante, 
60/60, 1/8'h; Rosyne, 3-Diamant. 
10',2d.; Tros-Rosyne, 4-Diamant, 1/3: 
Okkerneute, 2/3; Amandels, 1/9; per 
pond. Volledtge Pryslya verkrygba.ar 
van Robertson-Handelaverentglng, ~~ 
bua 7, Robertson. :W/.\1/•..._ 

GESUIKERDE VRUOTE. - Barry
merk gesulkerde vrugte, 8/6 per ses 
1 pond-pakkles of 6/3 per 5 pond
klsste, posgeld betaald In Unte. Kon
tant met bestelltng. Ons stuur ook 
gesUikerde en gedroogde vrugte ten 
behoewe vaon kll~nte aan vrlende oorsee. 
Verdere beaonderhede verkrygba.ar by 
Die Robertson-Handelaverenlglng, Poe
bus 7, Robertaon. 24/li/'fK 

SOUT 
SOUT vir dadellke aflewertng In 

goefe sakke. Brandwagte, om •n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrtendellke onderateunlng deur van my 
sout te bestel. Speslale Al 80/·; 
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 

Offisiersblad va.n die Boerejeug 

~~·I ~--------------------------------~~ TWEED E KWARTAAL 1949 Nr.l 

60/· per ton vrygelaat. Soutwerke 
tevredenheld gewa.arborg. Adrea: 
Komd te. Me.. Martie Veat.er, Poaaak 
No. Xt, Arbetdsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

STEENMAAKMASIIENE. - ,.Kleine 
Wonder" vir die maalt van 1tandaard 

·grootte aementatene van 9 dm. x 4 11/18 · 
dm. x 3 dm. teen f30, of £20 •onder 
roetstuk. Luukee modelle teen U 
eutra. V.o.e. Bopefleld8taale. Ban· 
delanavrae word verwel~m. Om be· 
sonderhede en llluatraal• skryf aan: 
Kleine Wonder Steeamae.lleme (8 • .&.) 
&centlkappe, PoabUI 18, Hopefleld, 
B:. P . 18/1/T.:S:. 

Di e M o d ew in ke l 
PAROW 

PLUIMVEE 
nse Belte Ftrma om u PLUIMVEE, 
EIERS eo ander PRODUKTE aan 

te 1toor Is: 

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

MOBEMABK (POibDI 11811) NewioWD 

Geringe Wysigings 
In Belastings 

Die staatsfinansies van die Unie is kerngesond, hE>t 
mnr. N. C. Havenga, Minister van F inansies, verlede 
Woensdag ge:;e toe h y sy 18de begroting ingedien het. 
Behalwe die h erinvoering van die 20 persent toeslag op 
normale inkomste- en superbelasting, is 'n nuwe belasting 
op die inkomste van Suid-Afrikaanse skepe en vliegtuic 
ook aangekondig. Vir die laer en middel-inkomstegroepe 
bly die belastingstelsel onveranderd. 

Mnr. Havenga het gese dat 
die afgelope boekjaar 'n oor
skot van £7,590,000 aantoon 
maar as gevolg van die invoer
beheer sal die Unie se inkomste 
in die aanstaande boekjaar 
minder wees as in die verlede. 
Volgens raming sal die inkom
ate £137,850,000 wees en die uit
gawes £140,173,000. Daar is dus 

'n beraamde tekort van 
£2,323,000 waarvoor voorsiening 
gemaak moet word. 

Die Minister het ook 'n aantal 
toegewings gedoen, nl. opskor
ting van die invocrreg op 
sekere goedere vir die myne. 

Die volgende tabelle gee 'n 
vergelyking tussen die be
staande en nuwe inkomstebelas
tings: 

GE TRO U D ES 

Belasbare Getal 
Inkomste Kinders Ou Belasting Nt~we Belasting 

£500 0 £1 5 9 £1 10 11 
£500 1 --- ---
£600 0 £7 19 11 £9 11 11 
£600 1 --- ---
£700 0 £14 15 9 £17 14 11 
£700 2 --- ---
£800 0 £21 13 3 £25 19 11 
£800 1 £11 13 3 £13 19 11 
£800 2 £113 3 £1 19 11 
£800 3 --- ---
£900 0 £28 12 5 £34 611 
£900 . 1 £18 12 5 £22 611 
£900 2 £8 12 5 £10 611 
£900 3 --- ---

£1,000 0 £35 13 3 £42 15 11 
£1,000 1 £25 13 3 £30 15 11 
£1,000 2 £15 13 3 £18 15 11 
£1,000 3 £5 13 3 £6 15 11 
£1,000 4 --- - --
£1,500 0 £72 2 4 £86 10 10 
£1,500 1 £62 2 4 £74 1Q 10 
£2,000 0 £142 6 1 £170 15 4 
£5,000 0 £936 0 2 £1,123 4 2 

ONG ETR O U D ES 

Die volgende is 'n lys van bedrae betaalbaar deur ongetroudes: 

BeZasbare Inkomste 
Tot £288 

£300 
£400 
£500 
£600 
£700 
£800 
£900 

£1,000 
£1,500 
£2,000 
£3,000 
£4,000 
£5,000 

(Superbelasting is ingesluit 
toepassing is.) 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgers, Gralateenmaken, 

Becrafnlsvenekeraan 

Bloemfontein - Pretoria 

1M Takke 

Ou Belasting 

£0 17 6 
£8 13 4 

£16 10 9 
£24 9 11 
£32 10 9 
£40 13 3 
£48 17 5 
£57 3 3 
£99 17 4 

£186 6 1 
£424 4 3 
£701 5 6 

£1,007 10 2 
in die gevalle 

Nuwe Belasting 

£1 1 0 
£10 8 0 
£19 16 11 
£29 7 8 
£39 0 11 
£48 15 11 
£58 12 11 
£68 11 9 

£119 16 10 
£211 11 5 
£509 0 10 
£841 10 7 

£1,209 0 4 
waar dit van 

WAPENS EN AMMU NIS IE 

van aile aoorte 
Groot voorraad .22-Gewere 

* Manie de Villlers, 
Plaza-Toiletsalon , 

Voortrekkerwec 10ZA - P AROW 
Teleloon 98-9181 

28/8/TK 

I NHOUD 

1. lets oor VUURSLAG as 8. Lan<lsdiens: 'n Eie groentc
offisiersblad. 

2. O.B.-grondslae: Die O.B. se 9. 
bcleidspunte. 

3. Grondslae van Jeugwerk: 
Die Probleem van Adoles- 10. 
sensie. 

4. Temastuk: Die Plakboek. 
5. Arbeids<liens (Handewerk) : 

Fotografie - ontwikkeling 
en afdrukkc. 

11. 

12. 

tuin. 
Politieke Oorsig: Ons Volks
beweging en die afgelope 
parlementere verkiesing. 
Paradewerk: Staande bewe-
gings. 
\Verkprogram: Leiding vir 
die Tweede Kwartaal. 
O.B.-grondslae:. 'n Paar gc
dagtcs oor die partylose 
staat. 

6. L aerdiens: Die uitle van 'n 13. Organisasie en Administra
Boerejeuglaer. sie: Lidmaatskap en finan-

7. Ons Volkslewe: Ons hoogste sics. 
plig en roeping (vir die 14. Veldwerk: Scinwerk -
dogters). Morse-kodc. 

I BESTEL ALTYD A L LE 

KANTOORBENODIGDHEDE 
KANTOORMEUBELS 
SKRYFBEHOEFTES 

• 
• 
• 

BY 

SOLMS VAN. NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Telefoon 2-7071 Groote Kerkgebou 

~ 

BRILLE 

KAAPSTAD 

Bring u oogarta ee voonkrlf vir brUle na oDL 
GOEIE WERK T E EN B ILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN V OORRAAD 

Die Voortrekker .. Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Belloek oaa of akryl om Besonderhede. 

RADIOTRONICS 
(A. P erold en P. Brink) 

Vir herstel en koop ve.n 
E LEKTRIESE APPARAAT 

(Onderneem ook yakasherstel
werk, ankerontwlkkellng en le 

van kabels in huise en 
fabrieke) 

Hoofstraat BELLVILLE 
Foon 97-911'-

.. .. --------------
A.dvertefdr.ders hou 
daarvan dat u mel
ding moet maak 
van hul adverten
sie in ,Dill O.B." 

.--------·-------------------

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf?· 

VUL ASSEBLIEF IDER IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) Bpk., 

P osbus 1411, · 
KAAPSTAD. 

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

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

I 

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

NAAM: ····································································· 
(Naam en Adres in Blokletters) 

POSADRES: ............................ .. ................... .. ..... . ..... . 

······························································· 
················· ·············································· 

······················································ Handtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/6 per halfjaar. 
V oeg a.aseblie/ Kommissie by plattelandse tjeks. 

-----------------------------------------------------------. 
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Voeg Die Daod By Die Woord 
Ja, baie van ons sal sekcr 

sC• ,dit is makliker gese as 
gcdaan", nic waar nie? \Vel, 
ons kom so baic gcvalle tci! 
waar mensc bclowe en praat en 
niks doen nic dat ons vocl dat 
ons 'n bictjic hieroor moet 
gesels. 

same! vir ons ,.16-Dcscmbcr
fonds", woon u gereeld die 
vergaderings wat deur u Vcld
kornet(te) gcrctil word by, of 
is dit miskien u skuld dat hul 

bly Hewer by die huis of gaan 
na ecn of ander vcrma.aklik
heidsp1ck. 

As daar 'n besluit gcneem 
word of as daar geprnat word is 
alma! hart en siel daarmce eens, 
maar as dit by die DAAD kom 
dan is alma! skoonveld. 

Kom, Boerejeug, Iaat ons van 
nou at aan die DAAD by die 
woord vocg. Laat daar van ons 
gepraat kan word as DADERS 

LAERTREKKINGS 
Gedurendc die volgendc weke 

word da.ar heelwat laertrek
kings gehou in Wes-Kaapland. 
Ons doen hiermee 'n bcroep op 
Bocrejcug-lede om sovccl daar
van as moon tlik by tc woon, 
vera! met d ie oog op die 
opleiding wat daar .gcgec sal 
word vir die Unialc Laertrek
king by die end van die jaar. 
Die bclangstelling van O.B.-offi
siere en -lede word waardeer. 

BELLVILL E <Sametrekking 
"an Skiereiland, Stellen
boseb, Paarl, \Vellingt{)n 
e n 1\lalmesbury e n omge
wing)) : 

per lid bedra. Vcrdere beson
dcrhcdc is verkrygbaar by 
Komdt. P. J. T heron, Posbus 19, 
Sutherland of u kan tclefoneer 
na 2120, Sutherland. 

OUDTSHOOR N : 

Die Boerejeug van die Streck 
Suid-Oos Kaap : <Oudtshoorn, 
Swellendam, Heidelberg, Rivers
dal, Calitzdorp, Uniondale, 
Ladismith, George, Knysna, 
Groot-Brak en Blanco) hou 'n 
Laertrekking gcdurcnde die 
Apr il-vakansic op die plaas van 
H / Komdt. Louis de Jager, Buf
felsdrift, 5 myl buite Oudts
hoorn. Besonderhede kan 
verkry word van J / Komdt. 
Hitge, Rcgcntstraat 5, Oudts
hoorn. 

UPINGTON: 

Die grootrivier. (Upington, 
Uit ondervinding wect ons dat 

hoc mccr ons vir die Bocre
jcug doen, hoc Hewer kry ons 
ons Bcwcging. Ons gee nic om 
of ons icts daarvoor terugkry nie 
-ons weet net dat ons vir 'n 
groot idcaal wcrk en sa.am met 

nie mecr byeenkomstes rc(ll nie. 
Ons Boercjcug-lede is dlkwels 
die oorsa.ak van die doodshcid 
in 'n afdeling. Offisierc moet 
dikwels alles opoffer om 'n 
byeenkoms tc kan hou, maar 
slegs twcc of drie ledc offer 'n 
paar minute op om die byccn
koms by te woon. Die ander 

van die Boerejeug, 
ideaal en ons VOLK. 

Hlerdic Jaertrekking word 
gedurende die Paasnaweek op 
die plaas van mnr. J . A. 
Duminy, Loevensteln, Bellville 
gehou. Besonderhede is vcr
krygbaar van Posbus 3471, 
Kaapstad. Die Saterdag, 16 
April word daar 'n kompetisie 
gcreel tussen die Bocrejeug van 
die Boland en die Boerejeug van 
die Skiereiland. Die kompeti

van ons sics bestaan uit groepmars, 

Kakamas, Marchand, Opwag, 
Brandvlei, K a m i e s k r o o n , 
Kenhardt>. Skakel met J/Veld
knt. Nick Swart, Upington. 

ons werk duiscnde andcr. Ons ----------------------------
boor so baic dat mensc Ida 
dat die Bocrcjcug by hulle niks 
doen nic. Dit is egter as gcvolg 
van die fcit dat ons self niks 
doen nic, want as al die Bocrc
jcug-lcdc van so 'n afdcling iets 
docn, sprcek dit tog van vanself 
dat die Bocrcjcug daar ook aan 
die wcrk is. Nou sal u vra wat 
gcdocn kan word, maar het u 
al probcer om nuwc !cdc tc 
werf, hocvccl geld hct u al ingc-

BRIEWE
KOLOM 

Posbus 1411, 
Kaapstad 
23 Maart 1949. 

Bc:;tr Maats, 
Dit Iyk darem nou of die 

skryflus 'n bictjic toeneem. 
W<'l, ons is baic bly om dit tc 
kan sc. Moedig ook julie ander 
Boerejeugmaats aan om aan ons 
te skryf. Ons hou daarvan om 
al die briefics van maats te Ices. 
Julie kan gcrus vir ons so cen 
<'n ander vcrtel van wat die 
Boerejeug daar by julie doen as 
jule weer skryf. 

Corrie ::\l urai.,, Elandskraal, 
P.K. Homtini. Di!>t. Kn~·sna 

skryf dat sy 18 jaar oud is 
en graag pcnmaats wil he. 
Sy sal ook bly wccs om 
met Nederlandse maatjics tc 
kan korrespondccr. Sy het ook 
ha.ar en ha.ar bocties sc name 
aan ons gcstuur vir die verjaar
dagketting. Bale dankic Corrie. 

N. D. L. Burger, Posbus 18, 
Kakamas, sltryf dat hy nou 
17 jaar oud Is en graag met 
seuns en dogtcrs vanaf 16 jaar 
wil korrcspondcer. Hy stuur 
ook sy naam in vir die vcrjaar
dagketting en se dat dit altyd 
vir hom intcressant is om te 
lees wat ander Bocrcjeug
Afdclings docn. 

A. Tt>rblan<'he, Ru.stt'nburg, 
skryf dat sy 'n gereelde Ieser 
is van DIE BOEREJEUG en 
VUURSLAG en sy stuur ook 
haar naam in vir die vcrjaar
dagkctting. 

ElizabC'th Van Ren'!burg, Erf 
No. 85, Kakamas skryf dat sy 
graag met maats wat bclang
stel in die Bocrejeug wil korres
pondr<'r. Dit kan man.r scuns of 
mctstcs wees. Sy stuur ook 
haar sustcr se adrcs. Maats 
kan aan haar skryf na Solomina 
\'nn Rt>ll'•burg, P f,\. G. J<'. Van 
Rt>nstmrg, Erf No. 85, Kaka
ma ... 

Maats moet nou nrt nie so 
baic korrrspondeer dat hulle vir 
ons vcrgcet nie, skrywc weer 
aan ons en laat wcct of julie 
baic briefics gekry ht•l. · 

Boerejeug-Groete, 
Die Boerejt>ug-Redaksie. 

BOEREJEUG-NUUS 
Kestel! Se 
BoereJeug Werk 

Die Bocrcjeug van Kestcll het 
die mooi bedrag van £7 ingc
samcl met die Vryheidsdag
vicring aldaar. Die dogters het 
£5 ingcsamcl met 'n pophuis wat 
deur mnr. Fick gemaak is. 

Boerejeug-D iens laer 
Se Eerste Vuurdoop 

Soos ons in 'n vorigc uitgawc 
vertcl het, hct die Kaapstadsc 
Stadsra.ad die Bocrcjeug-Diens
laer se aanbod om met die 
bcstryding van bosbrandc tc 
help, aanvaar. 

Op M:aanda.g-aand, 7 Ma.art, 
Tans word da.ar reelings hct hullc dan ook hulle ccrstc 

getrcf vir· 'n' uitstappie na vuurdoop ontvang, toe 'n groot 
Rcticfsklip wat 37 my! van bosbrand teen die hangc van 
Kcstell af is. Elkeen sien met Duiwelspick, Kaapstad, gcwocd 
vcrlange uit om die geskied- ' hct. Danksy die gocie organi
kundige plek tc gaan besien en sasie wat daar in hierdie ver
om \c gaan !ulster na die takking van die Skiereilandse 
vcrhale wat mccgcdccl sal word, Boercjeug tc vinde is, hct dit 
om nic te praat van die rond- nic lank gcduur voordat die 
kloutery nie. Dienslaer vir diens kon rappor-

tcer by die boswagter nie. 
Kesten sc Bocrejeug doen Met takke en grawc gewapcn, 

hulle bes om fondse in te same! het die Boerejeug hullc verset 
vir die Voortrckkermonumcnt- teen die vcrtcrende vlammc en 
Iacrtrckking. verstikkendc rookdampc. On-

verpoosd hct hulle geveg vir die 
(Ingcstuur.) behoud van die natuurskoon 

van ou Tafelberg. Mocg en 

Amajubadag Gevier 
Deu r Robertson 

Vryheidsdag is vanjaar weer 
op luisterrykc wyse dcur die 
Bocrejeug van Robertson gevier 
op die aand van 26 Februarle. 
Die funksic was gehou teen die 
hange van Muiskraalskop. Die 
Bocrcjeug van Goudini hct vir 
die gclecnthcid oorgekom en 
ook deelgcnccm aan die pro
gram. 

Nadat die seuns en dogters 
ordclik in gelid a.angctrcc het 
was Gencra.al Willie Marsh van 
die Paarl aan die woord. Aan
dagtig Is daar geluistcr na sy 
besiel<'ndc rede. 

Plcgtig bet elkc Bocreseun 
en -dogter sy en haar fakkel 
aangcstcck by die brandende 
een van Gcneraal M. F. Smith, 
wat dcur die Jcugveldkornet 
aan hom oorhandig is, en agter
mekaar om die houtstapel 
gemarsjeer en 'n kring daarom 
gcvorm. 

Met die glocd van die 
brandcndc fakkcls op hullc 
gcsiggics en onder doodse stilte 
bet generaal Smith die vuur 
met sy fakkel aangcstcek. Die 
aanwesiges het dlcp onder die 
!ndruk van die oombllk verkcer. 

So marsjeer ons die toekoms 
in, met die vuur van Amjuba 
brandende in ons harte en 
fakkcls van gcloof in ons God, 
Volk en Vadcrland, wat ons 
pad verlig. 

vuil hct hullc om 1-uur die 
nag weer by die huis aangckom. 

BOEREJEUG
MONUMENTLAER

FONDS 
( 16-Desember-Fonds) 

Erkenningslys soos vanaf 15 
Fcbruarie tot 28 Fcbruaric 1949. 

Oom Pict Neulpotjie, 
Kaapstad 

B o c r e j e u g, P a a r I 
(J/A18a6) 

Boerejeug, 
(J/A2al) 

Good wood 

£ s. d. 

1 0 0 

5 0 0 

3 0 0 

Totaal ... ... £9 0 0 

Ons bring dit weer onder u 
aandag dat hicrdic fondse ult
sluitlik gebruik sal word vir 
rciskostc van Bocrcjeug-ledc na 
die Uniale Lacrtrckking van die 
Bocrejeug te Pretoria wanncer 
die Voortrckkermonumcnt by 
die end van die ja.ar onthul sal 
word. Ons docn 'n vriendcllkc 
bcrocp op Bocrejeug Afdcllngs 
en O.B.-lcde om hierdie fonds 
bulle daadwcrkllke steun te gee. 
Bydraes en donasies moet 
gestuur word aan ,Bocrejcug
Monumehtlacr-fonds" of ,16-
Desemberfonds", Posbus 1411, 

(Ingestuur.) Kaapstad. 

groepsing, wagtewisseling, vlag
hysing, lnspeksie, speerpunt 
ens. ' n Bcker sal aan die span 
wa t wen oorhandig word. Die 
aand word 'n groot kampvuur 
gehou. Ouers en bclangstel
lendes word hartlik uitgenooi 
om die verrigtinge by tc woon. 

RAWSONVILLE : 

Die Boerejeug van Rawson
ville en omstrekc hou 'n Iaer
trekking op die plaas DIE 
EIKE, van Komdt. Botha. Die 
laer sal duur van die 25ste tot 
die 30stc Maart. Aangcsien dit 
in die skoolvakansle val het 
gcen Boerejeug-lid rede om 
wcg te bly nie. Bring ook julie 
ma.ats saam sodat bulle kan 
uitvind hoe aangenaam dit op 
so 'n laer kan wces. Die lacr
fool sal 8/- per kop wees. Ander 
bcsonderhede kan va n Komdt. 
Stofbcrg, KORIA, Rawsonvillc, 
vcrkry word. Telefoon 1603, 
Rawsonville. Ouers en belang
stcllendes word hartlik ultgc
nooi om besoek te kom atlfl. 

SUTHERLAND : 

Die Boerejeug van die strcck 
Karoo, d.w.s. Laingsburg, Beau
fort-Wes, Victorla-Wes, Carnar
von, Will iston, F raserburg, 
Sutherland, Mcrweville, Hope
town, De Aar en Loxton en 
omstreke sal vanaf 31 Maart tot 
3 April 'n lacrtrekking hou op 
die plaas Theronsrust, van 
Komdt. Theron, in die dlstrik 
Sutherland. Die laerfool sal 8/-

VUURSLAG 
Nuwe Leiding Vir 

Offisiere 

Soos mecstc van ons offisierc 
en al sy lcscrs seker reeds 
vcrneem hct, vcrskyn VUUR
SLAG voortaan as offisiersblad 
van ons Bewcging. Elke dcrdc 
maand sal hierdic blad aan al 
ons offisiere gcstuur word. 

Die cerste uitgawc verskyn 
teen die begin van die cers
volgende kwartaal. Ons is sekcr 
dat elkc offisicr hicrdie nuwc 
stap sal verwclkom en ons hoop 
dat VUURSLAG vir elkeen van 
groot nut met hullc wcrksaam
hede as offislcre sal wees. Kyk 
net na die inhoudsopgawc wat 
elders op hierdic blad verskyn, 
dan sal u sien walter bree 
tcrrein gedek sal word. 

Intekenaars op VUURSLAG 
as ma.andblad, ontvang dan ook 
In die toekoms hierdic nuwe 
publikasie. Vir hulle inligting 
moet ons meld dat die bale 
interessante Ieesstof soos bv. 
Kaptein Slcgtkamp se vcrvolg
verhaal, handcwcrk, wcdstryde, 
ens. voortaan in DIE BOERE
JEUG voortgesit sal word. Ons 
hoop dat 'n groter lcscrskring 
hierdeur ook in staat gcstel sal 
word om ons ligtere lersstof te 
geniet, wat elkc tweedc week as 
byvoegscl tot DIE O.B. sal 
verskyn. 

Julie kan op VUURSLAG 
intekcn teen 3/6 per jaar. Die 
adrcs is Posbus 1059, Pretoria. 

1111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ADVERTEERDERS IN ,DIE 0.8." IS MENSE 

WAT ONS ONDERSTEUN. DINK ONS OOK 

DAARAAN OJU HULLE TE ONDERSTEUN? 
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WESTE 
TEEN 

VERENIG KRAG KEN/A VERB/ED 
ROOI KOLOS ROOI S.A. BLAD 

Sewe Iande van Noord-Amerika en Europa word in een verdedigings
bond saamgesnoer deur die bepalings van die Atlantiese Verhond wat ver
lede week hckend gemaak is. Die Iande, die V.S.A., Kanada, Brit
tanje, Frankryk, Luxemburg, Belgic en Nederland, sal op 4· April wanneer 
·die ooreenkoms onderteken word, onderneem om mekaar te help indien 
een van die ondertekenaars aangeval word. 

Kenia het die voortou in Suidelike Afrika geneem om 
die kommunistiese propaganda daadwerklik die nek in te 
slaan deur te verbied dat die orgaan van die Kommuniste 
in Suid-Afrika Die Guardian, en ander kommunistiese blaaie 
vanuit die buiteland, die land binne kom. 

Vyf ander Jande is uitgenooi 
om bulle by hierdie verbond aan 
te sluit, nl. Noorwce, Dene
markc, Ysland, Portugal en 
ItaWi. Geen uitnodiging is aan 
Spanje gcrig nie, maar volgcns 
'n latere verklaring van die 
V.S.A. mag dit nog in die toe
koms gebeur. Dit is in hierdie 
stadium egter twyfelagtig of 
Duitsland ooit toegclaat sal 
word. Die oorcenkoms, wat geen 
geheime bepalings bcvat nie, is 
geldig vir 20 jaar. 

Die bevolking van die sewe 
Iande wat die ooreenkoms sal 
onderteken, tel 250,000,000. Die 
gebied wat deur die verbond 
gedek word, sluit die gansc 
Noord-Atlantiese Oscaan, Frans
Algcrie, Wes-Duitsland, Wes
Oostenryk asook die gebicdc 
van die ondertekenaars in. 

Die vcrbond is in die Westerse 
wereld toegejuig as 'n historicsc 
gebcurtenis en beskryf as die 
cerstc vrcdestydsc verbond' 
tusscn die nuwe en die ou 
wereld. 

DREIGE.M:ENTE 

Waarnemers meen dat Rus
land alles in sy vermoe sal docn 
om 'n teenvoetcr op te werp 
teen hicrdic verbond deur die 
verdedigingsbande tussen hom
self en sy satcllicte nouer te 
trek. 

Intussen is Rusland nog 
steeds bcsig met 'n senuwee
oorlog teen Skandinawie om in 
'n poging te vcrhocd dat hulle 
na die Westc oor he!. Rusland 
beskuldig Swede nou al vir 'n 
paar \veke daarvan dat hy 

Russiese burgers vervolg en eis 
dat dit gestaak moet word. 
Swede hct reeds die nota ver
werp maar dit is nou weer deur 
die Russe herhaal. Die Russiesc 
pers loods ook tans 'n gewel
dige propaganda-aanval teen die 
Nordiese Jande. • 

Die Westerse verbond, indien 
die vyf ander Iande ook aansluit, 
sal aaQsienlik sterker wees as 
die Russiese kombinasie in 
Europa. Dit sal 15 persent meer 
mannekrag he, meer as drie-

S.-AFRIKANER 
SLAAN RE.KORD 

MET BYNES 
Die baas-byeboer van Suid

Afrika, mnr. E. A. Schnetler 
van Pretoria, wat verlede jaar 
'n wereldrekord opgestel bet vir 
die produksie van heuning, het 
nou weer opnuut presteer deur 
die rekord te verbeter. 

Verlede November het hy die 
rekord vir heuningopbrengs van 
cen swerm bye met 'n onbe
paalde aantal koninginne - die 
rekord het toe op 1,000 pond 
gestaan - met 316 pond geslaan. 
Die nes was toe agt maandc 
oud. 

Tans, na volle twaalf maandc, 
het hy die laaste heuning uitge
haal en die rekord opgeskuif na 
2,112 pond 12 onse. Die w~rcld
rekord is dus hiermee meer as 
vcrdubbel. Die vorige rekord 
was deur 'n Amerikaner opge
stel. 

VE.RTROUE. HE.RSTE.L 
(vervolg van bl. 1, kol. 5) 

beurs. Daar was vera! sterk 
aanvraag vir Suid-Afrikaanse 
aandclc uit Londen. Die mening 
is dat hoewel die begroting geen 
dirckte hulp vir die goudmyne 
en die nywerhede gebring het, 
dit heelwat onsekerheid verdryf 
het deurdat daar nie verdere 

Uitstalling van 
Skilderye 

deur J. A. SMITH 

word gehou in 

DERRY 
SE KUNSSAAL 

Pleinstraat - Kaapstad 
VAN 30 MAART TOT 

14 APRIL 

inmenging in die mense se sake 
plaasgevind het nie. 

Daar bestaan geen twyfel nie 
dat die toenemende vertroue 
van die kant van sakelui tot 'n 
groot mate toegeskryf moet 
word aan die feit dat die sleu
telportefeulje van Finansies in 
die hande van 1\-linister Havenga 
is. Verskeie tydskrifte wat die 
Minister in die verlede skerp 
gekritiseer het, het in die laaste 
tyd veel meer vleiende berigte 
oor hom geplaas. Onder bier
die tydskrifte is die Londense 
blad Economist wat op sy 
gebied besonder gesagh ebbend 
is. Bierdie blad maak melding 
van die besonder bekwame wyse 
wat die Minister die geskil met 
die monetere fonds oor die 
goudverkope bo die vasgestelde 
prys hanteer het. Minister 
Havenga het hicr begin met 'n 
poging om die prys van ons 
belangrikste uitvoerproduk ver
hoog te kry, wat uiteindelik die 
land vee! mag baat. 

• 0! HELP 'N BIET JIE DAAR! 
Ons vra die vriendelike ondersteuning van die Groot 

O.B., Boerejeug en aile vriende, waar ons 

VOLKSPELE MET ORKES 
ten behoewe van ons 16 DESEMBER-FONDS, hou. 

VRYDAG, 1 APRIL, ilM 7.30 NM. 
WESLEY-SAAL OBSERVATORY 

Die Guardian verklaar dat die 
maal die staalproduksie, dertig blad verbied word kra.gtel}s 'n 
maal meer voertuie, S<l maal kennisgewing in die staatskoe
meer skeepsruimte en agt maal rant. Die goewerne~r van die 
meer olie-met uitsluiting van gebied handel volgens 'n be
oliebronne in die Nabye Ooste- paling van Kenia se strafkode 
en tweemaal soveel steenkool. wat bcpaal dat as die goewer
Boonop sit Amerika met die neur meen dat sekere publika
atoombom, wat hy nie voor- sies wat ingevoer word nie in 
nemens is om uit die land te belang van die land is nie, dit 
laat gaan voordat 'n oorlog verbied kan word. 
uitbreek nie. Aanvalle in Duits- Die volgende blaaie is ook 
land op Amerikaanse vliegtuie, saam die Guardian verbied : 
sal beskou word as 'n aanval Labour· Monthly (Londen) en 
kragtens die verbond, is verklaar. New Africa (New York). Ver-

ERKENNING INSAKE 
KOMMUNISME. 

,Is jy 'n ateis ?" bet adv. Oswald Pirow die afgelope 
week aan mnr. Solly Sachs, hoofsekretaris van die Klere
werkersvakbond, gevra toe die ondersoek na die sake van 
die vakbond hervat is. 1\'lnr. Sachs bet geweier om op bier
die vraag te antwoord op grond .daarvan dat sy private 
Iewe en gewete niks te doen bet met die ondersoek nie. 

Na vcrdere kruisvethoor het 
die voorsittcr van die kommis
sie beslis dat die saak van mnr. 
Sachs se godsdiens wat dalk op 
sy moontlike kommunistiese 
neigings sou dui, wei van pas is. 

,Gio u in die persoonlike 
God'?" het adv. Pirow gevra. 

,1\'[y lewensbeskouing is 
duidelik in my geskrifte uiteen
gesit en niemand gaan dit ver
draai soos voorheen gedoen is 
nie. l\ly filosofie is dialektiese 
materialisme." 

,Is dit die filosofie van 
Stalin, l\larx en Lenin?" was die 
volgende vraag. Hierop het 
mnr. Sachs ,ja" geantwoord. 

Mnr. Pirow het hierop voor
gestel dat dit die rede is waar
om mnr. Sachs die Afrikaanse 
kerke aanval. Mnr. Sachs het 

verklaar dat hy slegs die pre
dikantc aangeval het wat bulle 
met vakbondsake inmeng. 

Hierop het mnr. Pirow aan
gehaal uit 'n artikel uit die pen 
van mnr. Sachs. waarin die 
,Dutch Reformed Church" 
openlik as pro,pagandiste van 
fascismc en N"azisme tevoor
skyn gckom het, sonder om 
onderskcid te maak. Mnr. 
Sachs het gese dat die veralge
mening 'n bona fide fout ,was. 

Adv. Pirow: ,Is u standpunt 
dat daar niks met die kom
munisme verkeerd is nie, maar 
slegs met die manier waarop die 
Kommunistiese Party dit toe
pas?" - ,Ja." Mnr. Sachs het 
verklaar dat hy verskil van die 
lwmmunistiese leierskap in 
Suid-Afrika. 

lede jaar het die regcring ook 
die Kommunistiese Party in 
Indie se orgaan en 'n ander blad 
met die naam van Blitz, verbied, 
aldus die Kommunistiesc orgaan. 

Die blad veroordeel die op
trede as ,ondemokraties" en 
berig dat hy protes aangeteken 
het by die Britse eerste minister, 
die Britse minister van koloniale 
sake en bJ die Gocwerneur van 
Kenia. 

Dit is te hope dat die Unie
regering nou nie Ianger op hom 
sal laat wag om die uitgee en 
verspreiding van Kommunistiese 
lektuur ook te verbied nie. 

Bou 
Soos 

Huise 
Motors 

Amerika gaan tans huise in 
fabrieke vervaardig soos hullc 
die afgelope jarc motors ver
vaardig het. Soos motors van 
'n monteerband afro!, so sal 
huisc in die toekoms kant en 
klaar uit die fabrieke kom. 

Volgens berekening sal die 
betrokke fabriek elke dag 'n 
huis kan aflewcr en 'n huis met 
vier vertrekke sal £1,125 kos. 
Groter huisc wat duurder is, 
word ook gebou. 

Die huise sal so gebou word: 
waar die monteerband begin sal 
die vloer gele word asook die 
nodige afvocrpype. Dan sal die 
mure volg. In 'n volgende sta
dium word die dak opgesit en 
dan word dit vervoer na die 
plek waar die eienaar dit wil 
h~ en op 'n voorbereide fonda
ment vasgesit. 

1 ,.DIE o.B." word gedruk deur Pro 
Ecclesia-Drukkery Beperk, Stellen
bosch, vir die elena.ars en ultgewers: 
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote 
Kerkgebou 703, Posbua 1411, 
Kerkpleln, Kaapstad. 

BEROEMD im WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

" 

BESTE W AARDE 

in 

KLAVIERE 
VLEUELKLA.VIERE 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as aile 

ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toehehore. 
GRAMMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 

BLAD- en BOEKMUSIEK in grootste verskeidenheid 

Spesiale A.fdeling: ' 

WAPENS 
PATRONE, Jaghenodigdhede, VERKYKERS, W eerglase 

Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, ens. 
• 

Nuwe afdeling vir 
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