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No. 4()

Skiereiland Se Kommandos
Stort £827

Die Os!!ewabrandwag is op die r egte koers. Daarom trek die heweging vanjaar in sy twaalfde jaar , b et die K.G., dr. J, F . J, '\·an Uensb urg,
eergisteraand op 1\la itland verklaar . En omdat o ns k oers reg is, le daar
nog haie dosyue jare voor ous. Die 0.8. bet gekom o m sek ere f uuksies
te vervul wat ne t hy kan vervul. En daarom b et die 0.8. gekom om te
bly, vir altyd te bly, afgesien van wensdenkE'ry oor sy verd wyning of
ontbinding. Ons h et doelbewus nie ons m antel n a d ie wind geewaai -n ie,
want as ons van ons koer s afgewyk b et, was ons vandag nie meer bier nie.

D ie O.B. kon d ie algelope
twaalt m oelllke ja r e oorleef om dat ons geloof ons de urgeb elp
Die kommandos van die Kaapse Skiereiland bet eer- b et e n omdat die moed van on s
glsteraand in die E benezer-saal, ~laitland, vergader om die oortuiglngs ons s tootkrag was.
ingesamelde fondse vir 8 Augustus te oorhandlg. Die totale Dlt Is ons geloof da t geen enkele
bedrag van £827 is gestort. Verskeie kommandos bet beel- offer vem iet lfebrlng was nie,
wat beter presteer as , -erlede jaar. Komdte .Jeppe van die wat v ir one beslellng \'erskaf
Papendorp n oue-kommando bet baar prestasle van verlede vir die toekoms. Die offers wat
O.B. e n die S.J.'s gebrlng
jaar oortref en £245 gestort. Dis 'n rekord, selfs vir komdte. die
b et, w as ook nle , ·em let n le.
.Jeppe, wat al gewoond is om rekords te slaan. Die Christiaan lnteendeel. Die O.B. en die
de Wet-kommando bet ook beter as \'erlede jaar presteer. S.J.'s gaan nolf ' n legende word
Die meeste kommandos bet bul gewone stortingspeil in die lewe van hlerdle volk.
Dit is goed om te onthou dat
gehandhaaf.
geen party-reger lng ewlg Is nie.
Die K.G., dr. Van Rensburg,die Wag. Die Boerejeug bet Goddank die vorlge ecn was nie,
en voorsitter van die Grootraad, ook die vlagbysing-ser emonle bet d ie K. G. onder byvalsbetuiprof. Van Rooy, bet die offislere waargeneem en die republikeln- glng ges~. D ie ultslag van die
en brandwagte toegespreek en se vlag gehys teen 'n agtergrond tussenverkleslng In Mayfair is
'n tek en aan die muur. As daar DR. J. F . J . V AN RENSBURG
opnuut besiel vir die stryd. van vaandels en ba niere.
Albel die leiers bet hul dank en - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - waarderlng uitgesprec-k teenoor
die kommando's vir die mool
bedrae wat hul lngesamel het.
Die verrlgtinge is gelel deur
b oofgnl. J. de Vos, wat ges6 bet
dat die offisiere en brandwagte
van die Sklerelland rotsvas
staan by die O.B. en by bul
K.G. en dat bulle die stryd van
die O.B. vol moed sal voortsit.
Die taak van die
Genl. G. Rctief het met gebed Ossewahrandwag is om
geopcn. Die blaasorltes onder
Ieiding van komdt. Swanepoel b ervonnend op te tree
bet die verrlgtinge opgelulster m et die doel om ons
met wekkende muslek.
volkseie staatstelsel w~t
Aangesien genl. Van Rooy ook deur die vyand begrawe is, weer te voorskyn te bring in 'n vrye ona f·
J eugleier is, het die Boerejeug hanklike R epuhliek, h et pr of. D.
van Rooy, j eugleier en voorsitter
die wag-diens waargenecm terwyl by gepraat het. Hoofkmdt. Yau die grootraad, eergisteraand ~ese toe by saam met die K.G. ' n '\·erSwart was origens in bevel van gadering op 1\l~itland toegespreek b et.

Prof. Van Rooy Oor
0.8. Se Taak

Moet Hervormings
Teweegbring
J,

MAYFAIR TOON DAT WIEL
BESIG IS OM TE DRAAI

En om bierdie taak nit te
voer sal die O.B. noeer of
later desnoods ook gebrulk
moet maak van die bestaande
stelsel. Die dag sal kom dat
die O.B. ook binne die pa rlement sal moet Yerkondig wat
by daarbuite Yerkondig.

Met die naelskraap oorwinning van slegs tien stemme in die hetrek lik
veilige setel Mayfair verlede week wil dit voorkorn of die rooi lig dalk hesig
is om teen die H.N.P.-A.P .-bewind te draai. lndien hierdie uitslag euig~ins
aanvaar k an word as ' n weer spieeling van die algem en e gevoel van
die k iesers, is d ittyd dat daar deeglike heraad in Afrikanergeleder e gehou
moet word m et die oog op voorkom ing van die gevaar dat die laud weer aan
' n Empir{'-h ewind uitgf."l ewer word.
Die uitslalf in 1\l nytair kan
nle gering ge!lk at word nie. Dit
is duidelik dat die ekonom iese
skoen begin druk e n dat die
kiesers in br ee lae alge~ttomp
be!fin raak ,-lr d ie b olle partypolitiek e slngkrete watirm ee die
algeme ne \'erk lesing cewen is
en waarmee die H.N.P. reeds
met a gteruit gang In stemme·
tal die provinslale v erkleslnp
in twee p r ovinsles gewen en in
twee ver loor b et.
Dlt is du;delik dat die parlemenUre wiel befllg Is om sy on·
verblddellke wentelgan g te gaan
en dat die opposlsie-pa rty omboog llkult n a. IIY onalwendbarJ
bestemming afl a ltem atlewe r egerlng In d 'e afwiflll"lendo spel
van p;ulem ~ntfre beshmr.
Die H.N.P.-kandldaat, dr. H.
G. Luttig, hct ondanks algemene
steun slegs 28 stemme meer ontvang as sy voorganger vyftlen
maande gelede, teenoor die
vooruitgang van 406 stemme In
die geval van die V.P.-kandidaat, mnr. B. N. Swemmer.
D ie ultslag was:

Dr. Luttig (H.N.P.)
Mnr. B. N. Swemmer
(V.P.> ........ .

4,468
4,458

H.N.P.-mcerderbeid
10
Die uitslag in Mel 1948 was:
J. H. Brill (H.N.P .)
4,440
H. Tucker <V.P.) .. . . ..
4,052
H.N.P.-meerderbeid ...
388
In die provinsiale verkiesing
op 9 Maart bet die H.N.P. d ie
setel met 'n meerder heid van 170
gewen.
KEERPUNT
Die Engelse p ers ,julg oor wa t
bulle besk ryf a s ' n k eerpunt in
d ie polltlek. D ie Star verk laar
dat dit duidelik Is dat ekon omiese feite bcsig is om rasse- en
kleur-vraagstukke in die gedagte van die gewone kiesers te
verdring, en dat die geskiedenis
beslg Is om hom te b er baal daarln dat kleurpropagan da n ie k a n
aanbou om verkiesings t e wen
n ie. D ie blad twyfel of 'n ver kleslng in 1950 oor die k leu rkwessle nog enige sukaes vir
die H .N.P . sal oplewer.

DIE BOO)I
Ons was in die laaste tyd baie
sUI, bet die KG. gese. En ek
wil voorspel dat ons nog vir 'n
geruime tyd bale stil gaan wees.
Maar dit bcteken nie dat die
O.B. verdwyn het nie; dit beteken cenvoudig dat ons nie onnodig base wil opjaag nie. Mnr.
Havenga doen sy bes om beter
verhoudlngs tussen Afrikaners
te skep, ook tussen die O.B. en
die H.N.P., en ons wll geen steen
In sy weg rol nie.
Maar as mense dink dat die
O.B. stll is omdat by wil ontblnd, dan maak bulle 'n bale
groot tout. Die O.B. is voorlopig stil omdat by 'n nuwc !ewe
tegemoet gaan. Want aie O.B.
is meer as 'n organisasie. Hy
is 'n lewende organisme. Laat
ons die O.B. vergelyk by 'n
boGm- Wannecr die boom vol
bloelsels Is, Is by bcwonderenswaardlg moo!.
Wanneer die
bloelsels van die boom afval
word hy knal en onooglik-maar
die bloeisels moet eers afval
voordat die vrugte ryp word.
Die O.B. leef vandag In die
stadium wanneer die bloeisels
afgeval het. Die vrugte moet
nou ryp word.
Ons b et ' n n ehverk van d ie
trouste en m ees onvermoeide
ma nne en vroue In die O.B.
dwarsdeur d ie lan d. Na 12 jaar
van saam staan sal h ulle n ie
wegval n le. ~lnar d ie vyand!lk ap t een die O.B. sal wegval.
E n sodra dit gebeur Sl)l hierdie
ma nne C'n vroue n a vor e k om
en gr oot ln vloed u ltoefen.
D an word d ie vrugte van d ie
O.B. r yp, b et die K.G. ge~.

WERKERS MOET
AANDEEL KRY
SE SAKEMAN

Die Volksblad, H.N.P.-orgaan
in die Vrystaat, erken dat die
uitslag teleurstellend Is: ,As
dit d ie aanduiding m oet wees
van wa t In ander Randse setels
aan die gang Is, kom a nder
s iona le 11ete ls soos Noordoo!!R a nd (Naslonale meerderbeid
97) ook in ge, ·aar." Die blad
meen dat lets gedoen moct word
om die verslegting te kcer solank daar nog tyd Is.

Na-

P R OF. D. J. VAN ROOY.
E IE BENE
Die Vaderland praat ook van
'n kentering wat aan die kom is
weens ekonomlese redes . .,Mense
wat vrees vir bulle daaglikse
brood laat bulle nle tevrc-dc stel
met die ldeologiese dis of die
Kleurlnige drle dan wei vier vcrteenwoordigers in die Volksraad
moct h~ nle. ,Dit tml In die
vervolg d uldellk blyk dat elke
welwWencle se stem onontbt>erlik is, en de rhalwe r evoeglik
weh\i lle nd gebou m oet word",
\'ervolg d ie bla d wa t da.araan
t oe\·oeg dat die opvattlng ,.an
op eie bene staan ook deels bea ntwoord Is.

oolt behoeftc was vir die samewerking van aile Afrikaners,
dan is die behocfte na Mayfair
dubbeld daar. Dit is nou die
aangewcse tyd vir die H.N.P.
om vriendc tc sock.
In die jare wat verby is, het
die O.B. 'n taai geslag gekweek.
Die felt van bulle bestaan gee
mocd vir die toekoms van die
Afrikanervolk.

Prof. Van Rooy hct ges6 dat
daar een terrein is waar ons
teenstanders ons nie wil he nie,
en dit is die politieke terrein.
Daar is altyd ander terreine vir
ons aangcwys. Maar b oewel
daar op die verskillende volk!lterrelne k ostelike werk Vf'rrig
word, is da.ar een groot gebr ek
en dit is dat da.ar geen k oordin erlng van die verskillende
f ronte is nie. D aar Is geen
deurlopende clr.lad wa t die verskillende volkllfronte saam11noer
nie.
(vervolg op bladsy 8, kolom 1)

D ie wenk dat werkers 'n aandeel gf'gt't" moet word in die besllfbede waarby b uJle in d iens is,
is , ·erlede week op Stellenboscb
u ltgesp reek deur mnr. N. C.
Krone, voormalige voor sitter
en tans n og lid van die bestuur
van die Suid-Atrikaan se ver en lglng van Ka m ers van Koopha ndel. 1\lnr. Krone h et gese
da t die w~reld op die k r uispad
van ldeologlee staan, en dat dit
r aadsaam Is dat werkgewers
let s doen om b ul werkers t e\•r ede t e stet. B y meen dat dit in
die vorm van 'n aandeel van 10
ot 15 persent In die besigb eid
beb oort te wees. ,.
Die wenk van mnr. Krone is
In die r igtlng van die O.B.beleld en 111 d us ' n \'er dere bewys van die mate \'Bn rypbeid
waartoe d ie 08sewabrandwaggedagte a1 in wye kringe gekom h et.
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BLADSY TWEE

Prov. Raad Is 'n GRONDBE.G·fNSE.LS VAN
Werklose Weelde
DIE. RE.PUBLIE.K
Op versoek van etlike offisiere en led e van die Ossewabrandwag
Die klagte dat provinsiale raadslede te min werk bet
dwarsdeur
die land plaas ons hieronder die volledige inhoud van die r epu·
om te doen, is ''erlede week deur mnr. J. J . Glendinning,
L.P.R., in Port Elizabeth uitgespreek. H y bet gese da t die blikeinse omsendhrief 1/41 wat op 3 Julie 194 1 de ur die Komman dant·
stadsraad van Port Elizabeth in een week meer werk doen generaal uitgereik is. Dit is ' n opsomming van die ve rnaam ste beginsels wat
as die provlnsiale raad in 'n hele s itting.
Dit is ' n t"rnstige aanklag e n
'n onderskrywing van die O.B.
se stan dpunt dat die provln!liale stt'l!lf'l uitgediend Is en
vandag of't ' n dubbele las op
d ie belasti ngbetaler s se nekke
is. Op die vraag of die provinsiale raad afgeskaf moet word,
bet mnr. Glendinning ges6 dat
aangesien dit die enigste vorm
van verteenwoordiging is wat
die platteland het, hy nie ten
gunste van die afskaffing is nie.
Die vr aag is egter of die volk
d it k an bek ostig om net ter wllle van p lattela ndse Vf'rteen woordig ing - waarvoor in elk
geval in die parlement \•oorsien ing gemaak is - ' n liggaam t e
h e wat in 'n jaar minder doen
a11 'n stadsraad in 'n week.
En as die bietjie wat gedoen
word nog van lewensbelang vir
die volk was, kon dit nog gegeduld word, maar In wer klikheid belemmer die pr o\inslale
stelsel net die dt"eglike administ rasle van die volk se b oogste

TE KOOP
Velskoene !

Almal m~t rltm

nnaaJ.

Bnabl of
....It bo-l~r m~t bloa oole afMflclln~r .
..
• • • . . • . 19{8.
Brain of wit bo-ll'f'r met motorballdsole 80nder hakke . • . . • . 18/8.
Peyse posvry. Konta.nt met bHt~lllng

H. STEINMANN
SE:oil)JSO-\\'INKEL
OMdv~rw~hl.

oor )loravla,

K.P.

indertyd deur ve rteenwoordigende kringe uit die hele volk-ook deur die
H.N.P.- aanvaar is as grondslag vir die toekomstige Republiek , en llehoort
dus vandag ook nog as grondslag vir gesamentlike optrcde te geld.

bela n ge. Gesondheid en onderwys is so versnipper dat geen
reg daaraan kan geslded nie.
Aanbevelings van 'n ondersoekPretoria, 317/41.
kommissie vir 'n beter gesondOSSEWABRANDWAG.
heidsdiens moes byvoorbeeld op
die rakke geplaas word omdat
Un lale Omsendbrief No. 1/ U
dit doodgeloop bet teen pr ovinsiale verdeeldbeid.
Deur Komdt.-Gen. Dr. J. F. J.
Ons land g aan m ank aan onvan Rensburg.
doeltreft ende la n dsbestuur.

GRON DBEGINSELS VAN ONS
STAATSBE LEID

KWAAD OOR
AANNAME VAN
DUITSE TENDER
Britse nywerheidsbase - die
krlng wat tot 'n groot m ate agter die Britse attakelingsbeleid
ten opsigte van Duitse n ywerhede sit - is diep verontwaardlg omdat Australie 'n groot bestelling ter waarde van £475,000
in Duitsland geplaas het in stede van in Engeland.
Dit gaan om die aankoop van
500 spoorwegrytule deur d ie
spoorwegkommissie van NuSuid-Wallis wat verklaar dat
sowel die prys as die datum van
aflewering vee! aannc-emliker
was as die van die B ritse t abrikante. Na berlg word gaan die
uitvoergroep van B ritse spoorwegfabrikante 'n verklaring ultreik oor die geval.

Vir die vlerde agtereenvolgende week was daar geen
terugbetallng van d ie goudlenlng
deur B r ittanje aan Suld-Atrlka
nie· Dit beteken dat daar In die
eerste week van Augustus n og
£15 miljoen van die lenlng uitstaande was. Die res, wat In
goud aan Brlttanje geleen Is, is
in sterling terugbetaal.

Die inhoud van onderstaande
verklaring moet deur die mc-erdere offisiere aan wie dit uitgereik word, volbardend gepropageer word by aile offi11iere en
brandwagte onder bulle bevel.
Die
Ossewabrandwag
as
Volksbeweging begeef homself
nle op die partypolitieke terrein
nie en laat die behartiging van
Afrikanerbelange aldaar aan die
politieke partye oor. D lt spreek
vanself, egter, dat dit nader
verwant voel aan partye wat
Republikei ns georienteerd is
omdat dit self in murg en been
republikelns is.
Want d ie Republiek Is o le ' n
partypolltleke saak nie; dit is,
na sy Godsd lens, di e h oogste
volksideaal va n die Afrika ne rdom.
Derhalwe gaan die Ossewabrandwag homself sonder vrees
of blaam lnwerp aan die republikeinse strydfront.
H ier mee vervul die Ossewabrandwag sy roeping as draer
van die Afrikaner-ldee wat by
met aile mlddele tot sy beskikklng wll en moet bcvorder.
Ter lnllgtlng van lede van die
Ossewabrandwag word 'n op somming verstrek van sekere
beginsels waarop die Ossewabrandwag die stryd ter verwesenliklng van die volksldeale
voer. Ten ein de 'n h e;t e v;>lkafrcn t te vorm en also eenheld

BEROEMD en WELBEKEND
oor die 66 jaar vir
BESTE W AARDE
fn

KLAVIERE
J.?LEUELKLA J.?IERE
HUIS- EN KERKORRELS
BOwel as aile
ander soorte MUSIEKINSTRUMENTE en Toehehore.
GILUBIOFONE, Plate, ens.
DRAADLOOSTOESTELLE
BLAD- en BOEIOIUSIEK in grootste verskeidenheid

S pesiale A fdeling :

WAPENS
PATRONE, Jagb enodigdhede, VERKYKERS, Weerglase
Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, ens.

•

Nuwe afdeling vir
YSKASTE •
ELEKTRIESE STOWE

•

Elekt.-iese Artikels

R. MULLER lEiens.) BPK.
Hoek van Kasteel- en Burgstraat -

Posbus 133 -

KAAPSTAD

van strewe en optrede op genoemde grondslag t e verseker,
bet die Ossewa brandwag, die
H erenigd e Naslonale P arty, die
Reddingsdaadbond en d ie F.A.K .,
asook
enlge v ooraan staande
Kerkmanne, beslui t : E ENHEIDSFRONT
E ERSTENS: Om 'n koordinerende komlt ee te vor m wat
bclas Is met raadgewendc mag
vir beraadslaging tussen die verskillende organisasies, met erkenning van die algehele selfstand lgheld van elkeen op sy
eie terreln en ten e lnde h ul
same werklng te verseker In die
opbou van 'n gemeenskaplike
volksbeleld.
TWEEDENS: As leldraad vir
die vasst elling van gemeenskaplike beleid, aan vaar al bierdie
gekoordlneerde organisasies die
eenheidsverklaring en die ontwerp-grondwet vir 'n selfstandige Afrlkaanse magsorganisasle, nl. die Republiek, gegrond
op die onderstaande beginsels.
DERDENS: DI E AANDAG
VAN ALLE OFFISI ERE EN
BRANDWAGTE WORD DERHALWE DAAROP GEVESTIG
DAT OP HIERDI E GEl.'tiEE~SKAPLIKE
BELEIDSTERREIN
DIE
ONDERSKEIE
ORGANI SASIES MEKAAR SE
REG ERKEN OM SAAM TE
WERK AAN D IE VERWESENLIKING
VAN
DIE
VOLKSIDEAAL,
NAAMLIK
DIE REP UBLIEK.
DIE R E P UBLIE K
(1) 'n Vry Chr lstellk-nasionale
Republiek, gegrond op 'n staatstelsel ooreenkomstlg die begrippe van die volksregering
van die Suid-Afrlkaanse Republlek met die ultskakeling van
alles wa t vals ot volkskadellk
Is in die demokrasie soos bier
bekend en met die nodige annpassing daarvan by die moderne omstandlghede in 'n ge'industrlaliseerde st aat ter bevorderlng van die volksbela nge.
(2) Ter uitvoerln g van die
Chrlstelik-naslonale beleid sal
die- volk as hoot van die staat
' n president k ies, met oppergesag; by wic
(a) die regerl ng van die staat
berua, wat die u·toefen lng
van die pllgte aan 'n Hootminister, bygestaan deur 'r
Ministerraad toevertrou, wat
deur hom aangestel word
en aan hom verantwoordelilis,
(b) wat die Volksraad kan ontbind en In gevalle 'n volkstemming kan laat hou,
(c) wat aan die hoof van die
weermag staan,
(d) wat die Volksraad byeenr oep, verdaag ot ontbind.
(I) D ie Volksraad word
elke vyf jaar gekies deur
die stemgeregtigde burgers
d.!. pcrsone van wie verwar
kan word dat bulle volksopbouend sal optrec.
<In
verband met bogenoemde
samestelling van die Ministerraad e n Volksraad moet
daarop gelet word dat daar
in hierdie stelsel nie soos in
die teenswoordige sogenaamde demokratiese ot BritsParlementere stelsel 'n politleke party ministers aanwys om die land namens 'n
politieke party te regeer nie.
Die volk kies die Staatsp residen t wat kragtens die
algemene volkswll die land

bestuur, bygestaan deur sy
Ministerraad en die Volksraad wat op sy beurt'bedien
word met deskundigc raad
deur 'n Gemeenskapsraad.)
(ii) Die Gemeenskapsraad
bestaan uit nie meer as ISO
lede nie, met uitsluitllk adviserende magte en word
saamgestel deur die President-in-Rade. Vyftien word
speslaal aangestel vanwee
hul kennis en ervaring in
verband met die behandeling
van belangrike landsvraagstukke; en 35 word gekies
deur organisasies wat bepaalde geestelike, ekonomiese, kulturele of maatskapllke groepe verteenwoordig
en also deskundige advies
kan gee vir die Regering.
GRO~'DBEGINSELS

(3) Die grondbeginsels van
die staatsbeleid slult o.a. in:(!) Toegewyde volksdiens van
elke burger in elke hoedanigheld, asook diensplig van
elke manlike burger In die weermag van die Republiek.
(II) Die Af rikaner as die oorspronklike ontginner van die
land moet in sy burgerskap bevestig word en beskerm word
teen oorbeersing deur diegene
wat nie hul volste trou aan die
land wil gee nle. Sy regte
moet absolute beskerming ontvang en oral en altyd gebandbaaf word.
(iii) Die sterkste nadruk moet
gel~ word op 'n doeltrettenda
dissipllnerlng van die volk. Die
lelers moet volkome gehoorsaambeid en trou van die Afrikanerdom ){an verwag solank
bulle die staat of ander werksaamhede van volksbelang behar tig ooreenkomstig die weg
wat deur die Afrikanerdom se'f
aangewys Is en uit sy geskiedenis volg.
(iv) Erkenning van die fondamentele belange van die gesin
en 'n gesonde gesinslewe.
(v) Propagering van enige
politieke beleid en die bestaan
van politieke organisasies in
stryd met die Christellk-nasionale lewensroeping van die volk
word verbied, en die eerbiediging van hierdie lewenstoon
word vereis in aile opcnbare
aktiwiteite wat vormende invloed op die volksgees het.
(vi) Volksopvoeding en onderwys is 'n nasionale taak en
skoolonderrig moet vir elke kind
beskikbaar wees. Skoling van
die liggaam sowel as die gees
moet beoog word in besonder
ook tot aankweking van beDie taak
roepsvaardighe.id.
3trek hom uit ook oor (a) jeugorganisasies en in besonder oor
radio- en die vermaaklikheidswese in al sy vertakkings; (b)
Kultuurontwikkeling.
(vii) Geen bloedvermenging
nie.
(viii> Die
ekonomiese
en
maatskaplike organisasie van
die Republiek moct gerig wecs
op die hoogste mate van produksie, gepaard met voorspoed en
geluk, wat nie die voorreg van
'n bepcrkte groep mag wees nie,
maar so gelyk moontlik versprei
moet word oor aile lac van die
bevolking, sodat daar geen
uiterstes van groot rykdom by
sommige en groot armoede by
ander in die Republiek mag
heers nie.
Elkeen moet lonende arbeid
en 'n billike vergoeding kan kry,
<vervolg op bl. 3 kolom 3.)
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INDIERS EIS NOG GROTER
TOEGANG TOT KENIA

Grondbeginsels

<vervolg van bl. 2 kolom 5.)
met in agneming van sy b~
voegdheid en waarde vir die
same Iewing.
Daar moct 'n minimum loonlndiese immigrasie in Oos-Afrika beboort streng inge- skaal
wees sodat elkeen ult sy
kort te word, bet 'n 11<1 van die wetgewende raad van Kenia, beroepsverdienste minstens In
W. B. Havelock, voorverlede week gese toe van Indiese kant die gewone huislike behoc(tes
van 'n gesin behoorlik kan vooraangedring is op \'erslapping van die bestaande immigrasie- sien.
bebeerste~l.
Hy bet gese dat die bebeer op rassegrond Die beglnsel van privaat besit
word erken, maar aile uitbulen ole op ekonomiese oorwegings moet berus sodat verseker ting op grond van privaat beslt,
kan word dat die volk van Kenla 'n Westerse volk sal wees. of prlvaat onderneming, moet
bestry word, sowel as ekonomiese mededinging wat so 'n kaDie Indiese voorstel om immirakter aanneem dat dit verniegrasiemaatreels te verslap is ook
tigend en verarmend In plaas
heftig deur 'n naturelle-verteenvan aansporcnd en volksopbouwoordiger beveg wat gese het
end werk.
dat die Indiers die naturelle se
Arbeids pllg in volksdiens rus
voorultgang bclcmmer en 'n oog
op aile onderdane en burgers
het op die land.
van die R epubliek.
Die prokurcur-generaal -het
(ix) Dit is die plig van die
verwys na die vinnige aanwas
Staatsbestuur om die behecr en
van die Indierbevolking en gevra
koordinasie van die ekonomiese
of bulle van die gebied 'n Indlese
en maatskaplike !ewe onder sy
kolonie wil maak deur blote getoesig te neem, uitgaande van
talsoorwig. Meer as vyf keer sodie landboukundige grondslag
vee! Indiese afhanklikes word
van die volkslewe, met die doe!
die land binnegelaat as van
om 'n behoorlike ewewig te vercnige ander groep.
Die mening dat ' n rroot dee! kry onder die bevolklngsgroepe
Die voorstel van die Indiese \'an die gevalle van kindt-rver- in die verskillende beroepe en
verteenwoordiger is met 'n groot lamming wat so skrikbarend ambagte, en tussen kapltaal en
meerderheid vcrwerp. Naturclle gedarende die afgelope weke In arbeid; en om die naslonale ekoen
twee
Mohammedaanse Amerika toegeneem bet, in nomleac stelsel te beakerm teen
Indiers het saam met die werklikht-id veroonaak h1 deur landboukundige, nywerheids- en
'n minder gevaarlike virus, is handelaondernemings van 'n
blankes gestem.
uitgespreek deur wetenskaplikes parasitlese aa.ra of ondernevan die Univeniteit Yale.
mings wat in botslng kom met
Dlt hct aan die lig gckom dat die belange van die gemeenskap
'n Amerikaanse maatskappy elke bekcnde geval van hierdie as 'n geheel.
het £7 miljoen aan dollars krag- siekte hcrstel het sonder nage(x) Aile natuurllke bronne van
tens 'n ooreenkoms in die Vry- volge. Die siekte duur ongeveer die land moet deur die staat in
staatse goudvelde bell!. Daar- tien dac. Hlerdie virus was, na volksdiens gestel word en die
mee sal twee skagte gegrawe die mening van die wetenskap- staat moet sodanige bedrywe of
word naby Hennenman. Ver- likes, ook die oorsaak van ondernemings onder sy beheer
wag word dat dit die eerste van 28,000 gevalle van polio wat ver- neem wanneer die algemene
meer beleggings uit Amcrlka in ledc jaar in Amerlka aa 'n re- volksbelang dit vereis, of wandie goudnywerheid gaan wees. kord aangemeld Is.
neer dit nie in die beste belang
van die Republiek en sy burgers
bestuur word nie.
(xi) Die bankwese van die
Republiek moct 'n suiwer lnheemse karakter dra, en om dlt
te verseker moct 'n staatsbank
met al die vertakkin,p oor die
hele land ontwikkel word, met
die oogmerk dat hlerdie ins~el
ling regstreeks die geld- C'n kredietwese van die volk sal bebeer.
(xii) Die staat moet nywerheidsontwlkkellrg
aanmoedlg
en help finansier, maar nie aileen met die oog op die hoogste
mate van wlnsgewendheid nle,
Dit is O NSEKER
Dit is VEILIG
dog ook om maatskaplike belange te dien.
(xiii) Landswye groeporganisasie-3 vir W<'rkgewers en werk:lemers in die verskillende ambagte en beroepe moet die staat
se erkenning wegdra, wat hulle
ook tot stand kan bring of hervorm met die doe! bulle te organiseer <'n bulle in te skakel
by die seggenskap van sulke
groepe in die bestuur van die
staat deur middel van die ge,
Moenie goedere los verpak nie.
Maak aile ruimtes atyf vol.
meenskapsraad.
(xiv) Die staat moet beakermend ondersteunend en opheffend optree teenoor die swakkere dele van die samelewing
en voorsienlng maak vir 'n behoorllke behandeling van die
weduwee en die wees, die gebrekklgcs, die swakke van liggaam of gees en die oue-vandae.
Gebruik stewige bouers wat die
vir
(xv) Die staat moet klasoninhoud sal steun en beskerm.
derskeide bestry.
(xvl) Die gesondheld van die
volk is 'n spesiale sorg wat op
die skouers van die staat geplaas Is.

SIEKTE IN
AM ERIKA
DALK NIE
POLIO

•

Versigtige verpakking
verseker
veilige aflewering

DIERE MET· LAN TERNS
MYL ONDER SEE
Eienaardige seedlere wat \'an ligte Yoorsien is, is deur
dr. Otis Barton geslen toe by \'erlede week 4,500 voet
ongeveer 'n myl - dlep In di_, see neergedaal bet in sy
Bentboskoop en daarby 'n wereldrekord opgestel bet.
In 'n onderboud bet dr. Barton gese:
,Dit was bale koud, en
glim-organlsmes, wat buite in
die donkcr op en af gewieg het,
het my kop vir 'n tyd last
draai. Ek het egter nie aan 'n
gebrek aan suurstof gcly nie."
Hy het talle glimmende diere
op 'n diepte van tussen 2,000
en 2,600 voet gesien.
,Ek kon bulle nie almal
identifiseer nie, maar baie was

Britte Maak
Reen
Hoewel reenmakery in die
Verenlgde State tot so 'n mate
as 'n mislukking beskou word
dat die lugmag hom aan verdcre proefnemings onttrek het,
is 'n nuwe sukses uit Britta.njc
hlerdie week berig, waar daar
gebruik gemaak Is van chemiese
mlddels.
As gevolg van 'n droogte wat
gelel hct tot die inkorting van
watervoorrade vir nywerheidsdoeleindes, het 'n chemiesc fabrick besluit om reen te veroorsaak deur gebruikmaking
van soliede koolsuurgas.
'n
Vlicgtuig het 200 pond hiervan
op 'n wolk uitgestrooi en binne
vyf minute het hy uitgesak.
Die moeilikheld met reenmakery, soos die Britte dit ook
ondervind het, is egter dat die
reen nie altyd tot op die grond
val nie.

drilvisse, en ek het ook lanternvisse gesien."
Dr. Barton het sketse van die
rangskikking van die ligte wat
hy gcsien het, gcmaak. Party
van hit~rdie ligte wa& so heldt-r
dat dit tot binnt- In die bentho"koop geval ht>t, en solank
bulle geglim het, kon by sover
a-. 20 tot 80 ,.t. ~oien.
Die eienaardigl!tc gesig, hct
hy gcse, was 'n lang drilvis,
wat skerp aan albei kante was,
met lengtelync wat geglim het.
Hy is van mening dat hy bale
onbckende diere gellien het wat
nette nie na die oppervlakte
sou kon bring nie.
•
T oe hy 4,500 vt. bereik het,
moes hy besluit of hy nog dicper
sou gaan of nie, maar weens die
ontsettende koue en 'n gcvocl
van seesiektc weens die geswaai
van die bal, hct hy besluit om
tcrug te kccr.

Pragtige Modelle~ d
in Wioteruitrusting
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ftOBEERDIT!
..
VIR OE-TOETS
Hoeveel Dames
Sien U?
[n werk.likheid is daar twee:
'n joog dame wat 'n hoed
met 'n wluier, 'n lang boot en
'n halunoer aanbet, en 'n ou
dame wat 'n tjalie en 'n
peltjat aanhet. Kan u bulle
lien ? Nee? Nou ja, bier
il die aanduiding: die joog
dame ae hauonoer it die ou •
dame ae mood - die jong
dame ae oor is die ou dame se
001. Nou lien u bulle albei!

•••VIR SMAAK-TOETS
Neem h\ee skuiwe van
enige soort sigaret, behaiY.e Kommando.
Mocnie die eerste slcuif
intrek nic, maar blaas dit
saggies dcur u neusgate
uit. l\cem nou die tweede
skuif, trek dit in en blaas
dit dan deur die neusgate
of deur die mond uit.
Toets Kommando nou
op dieselfde wyse. Let
op watter sagle geurige
rok ie u van Kommando
kry.

I

•

Moenie breekbare goed onbeakerm verpak nie.

Draai elke stuk apart toe met 'n
beskerming van strooi of papier.

ONTHOU TOG OM U VRAGBRIEWE TE HOU.
As u pakkie die moeite werd is om te versend, is dit die ~ werd
om veilig versend te word. Pak sorgvuldig, bind goed vas en adresseer
volledig en duidelik. Ons sal die res doen.
Die Spoorwee behoort aan u-eise word met u acid betaal
Hlerdie Is die eerste in 'n reeks wenke, gep/QIU dew die Suld-_.v-r/kQQIIU

Spoorwel, en gemik op die reilige rer11~er en SMIJe qftewerlng
roe~"·

Nn

Hlerdie omsendbrief moet ter
kennisname van aile lede van
He Ossewabrandwag gestel word
op die mees gcrieflike manler
wat lokale omstandighede- bled.
Verdere eksemplare kan op p.anvraag verkry word. ledere korporaal moet sorg dat sy manakappe dit te lees kry.
J. F. J. VAN RENSBURG,
Komdt.-~1.

Offlsier in Bevel Ossewabrandwag.
V erspreiding: aan alle olfisl.ere
en onder-olfisiere.
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DIE · WIEL DRAAI
Geen optimistiese praatjies sal die indruk kan verwyder
dat die regering 'n voelige terugslag in die tussenverkiesing
van Mayfair ondervind het nie, en diegene wat na die algemene verkiesing· verlede jaar naif genoeg was om te glo dat
die Afrikanerdom non vir aile t ye gered is sodat daar selfs
afskeid geneem kan word van Afrikaners in ander partye of
groepe, behoort deur hierdie terugslag daaraan herinner te
word dat die parlemenrere wiel nog steeds besig is om te
draai en dat wat onder is weer eendag bo sal wees, tensy
daar vroegtydig ingegr yp word om ons regeringstelsel op 'n
bestendige grondslag te plaas wat jaar in en jaar nit volks~
verteenwoordigend sal wees.
Baie Afrikaners was naif genoeg om te glo dat ons met
die karige oorwinning van 26 Mei verlede jaar so min of meer
die eindstadium van ons nasionale stryd bereik het. 'n
,Boereseun" uit Cos-Transvaal het selfs aan sy koerant
geskryf dat hy nou heeltemal te vinde is vir 'n republiek
binne die Empire omdat ons nou 'n nasionale regering het
wat oor ons belange kan wag hou! Voorheen, aldus die
briefskrywer, was daar 'n on-Afrikaanse bewind en toe was
dit nodig om af te skei van die Britse Ryk! Vir kortsigtiges van hierdie kaliber moet ons politieke lewe so ongeveer
die voorkoms vertoon van 'n strooidakhuisie wat lek. As dit
reen en die ongerief kwel, word kragtige besluite geneemen selfs ede--om 'n nuwe dak op te sit met die eerste die
beste geleentheid. Maar as die sonnetjie die anderdagmore
sy warm strale oor die strooidakkie werp, dan lyk die moeite
tog so oorbodig, want kyk, dan lek hy mos nie!
MOES ONTBIND
In hierdie gees het voormanne hul vorige besluite en
ideale in die asblik gegooi en op hooghartige wyse geeis dat
ander wat met hul hervormings wil volhard, hul organisasie~
moet ontbind; so nie sal daar op eie pote voortgegaan word
op die partypolitieike sirkelkoers. In hierdie selfde gees het
talle Afrikaners gevra: ,maar het die Ossewabrandwag nog
'n taak?"
Dat die Ossewabrandwag nie net nog 'n taak het nie,
maar dat sy samewerking en die van ander Afrikaners h oogs
noodsaaklik is as ons maar net die huidige regering vir sy
voile termyn van vyf jaar aan bewind wil hou, behoort nou
duidelik te wees na die uitslag van Mayfair. 'n Setel wat
met byna 400 meerderheid vyftien maande gelede gevat is,
kon met die grootste inspanning slegs met tien stemme behot'
word nadat dit vyf maande gelede nog 'n 170 meerderheic
in die provinsiale verkiesing geregistreer het. Die Verenigd(
Party wat 'n jaar gelede as vem ietig voorgestel is, het weer
vuur gevat en is vol hoop dat hy sy geringe agterstand van
minder as tien setels sal inhaal. Daar word selfs gespeel
met die gedagte dat die huidige regering nie vir die volh:
termyn van vyf jaar in die saal sal bly nie.
DOOD NATUURLIK
Vir mense met 'n bietjie begrip van die parlementere
stelsel is hierdie wending niks bevreemdend nie. Die stori~
dat dit ,klaar is met die Sappe" wor d soos dronkmanspraatjies na elke nasionale oorwinning gehoor. In 1929 het
partygangers Iustig met die teenparty gespot in uit latings
dat indien die nageslag nog 'n Sap wil sien, daar nou een in
n glaskas vir bewaring gesit moet word.
Tien jaar later was dit nie 'n Sap in 'n glaskas wat
die nageslag kon aangaap nie, maar republikeine agter
doringdrade.
Daarom het die Ossewabrandwag een stryk deur
gewaarsku dat die oorwinning van 26 Mei 'n tydelike oorwinning is en dat die parlementere wiel voortgaan met sy
onverbiddelike wentelgang net soos hy op die oomblik ook
besig is om in Engeland sy kringloop te voltooi waar die
,sterk" Arbeidersparty binne vier jaar na sy magtige oorwinning reeds klaar 'n nederlaag in die oe staar.
OOREENGEKOM
In Junie 1941 het die Afrikaners, soos verteenwoordig
deur hul partypolitieke, kulturele en volkspolitieke organisasies besluit op die herinstelling van die Republikeinse
regeringstelsel wat berus het op volksverteenwoordiging in
teenstelling met die Britse vorm van party-verteenwoordiging. Elders in hierdie blad verskyn 'n herdruk van die
grondbeginsels van daardie konsepgrondwet. In die afgelope agt jaar het die Ossewabrandwag hom nog steeds beywer
vir die verwesenliking van daardie volkseie stelsel, maar van
partypolitieke kant is teruggeval op die volksvreemde partystelsel met sy sirkelgang wat elke keer weer eindig in 'n
nederlaag van die Afrikanerdom. Op die oomblik het ons 'n
nasionale regering aan bewind wat daardie beginsels eenmaal
onderteken het. H ulle is in die posisie om daardie beginsels
uit te voer en ons land op 'n grondslag van bestendige
bestuur te plaas sodat daar begin kan wor d met die aan·
pakking van groot vraagstukke wat deur die par typolitiek
net vertroebel en vererger word. Indien bulle t ot daardie
uitvoering mag besluit, kan bulle vooraf verseker wees van
die Ossewabrandwag se ondersteuning.
Die uitslag van Mayfair toon dat daar nie te veel sand
meer in die glasie oor is nie. 'n Deel van die kiesers is nie
meer bereid om met 'n paar oppervlakkige gebare in die
(vervolg In volgende kolom)

SKAKELS ONTBREEK IN
LEWE VAN DUITSE JEUG
(JIan Ons Korrespondent in Duitsland)
Politiek e partye, ver en igings, ja, selfs die kerke en godsdi en stige
organisasies - almal wag op die J ong Geslag, wat eenmaal vir Duitsland
hinne· en buitekant die gr en s sal m oet lei en verteenwoordig. In die besp rek ingskringe, die o pen bare vergaderpl ekke van politiek e organisasies is bierdie jong geslag nie te vin d nie, of m isk ien in haie klein getalle. W aar dan
is die j ong m ense ?
,Die hedendaagse Duitse jeug word deur een ding
gekenmerk : bulle is aileen. Holle is die wat te gou
en te vroeg r yp geword het - verbindingloos, van wie
niemand weet of die nihillsme of die verbindende
middelweg hul bestemming - en daarmee die t oekoms
van Duitsland - sal bepaal nie."

van die !ewe, bet bulle in hul
lewensbeskouing tot een saamgesmelt, en dit bet bulle !ewe
gemunt: hard en ongekompliseerd. Sedertdien bet die lewe
vir b ulle skynbaar ook nie veel
verander nie.
1\lEDEDEELSAAM

Wei maak vandag nog tienduisende jong Duitsers 'n bestaan in inrigtings, in skuilkellers, in die wagkamers van
groot stasiE~'S en op die strate;
~n die meeste probeer nog altyd
om handel op die swartmark te
drywe - hoewel die geldhervorming die kanse hiervoor f eitlik tot niet gemaak het. Selfs
vandag kan dit nie beweer word
dat die owerhede en kerklike
hulpverenigings (laasgenoemde,
vera!, werk bale in hierdie rigting) daarin geslaag bet om orde onder hierdie mense te skep
nie, en met ,ordc" word bedoel
'n vaste werk- en woonplck.
Daa.gliks kom nuwe vlugtelinge, meestal jong manne, oor
die ,groen" grens van die Russies-besette gebied. Mense wat
egter op so 'n manler lewe, is
maar net 'n deel - en gelukkig die kleiner dee! - van die
Duitse jeug in die Westerse
sones. Maar waar kry ons die
ander jongmense, wat doen
bulle?

ONTOEGANKLIK
Om bulle te ontmoet is dit
nodig om n a bulle werksplekke,
na die universlteite, die hoerskole en leerplek ke te gaan. Dit
is n ie maklik nie, wa n t bierdie
jong mense behoort nie m eer
tot die openha rtige en toeganklike jeug va n die tyd tussen die
twee w~reldoorloe nie. Hulle is
swygsaam en vol wantroue.
Sommige van bulle kom gevaarlik naby die gren s va n n ibilis me.
Daar moet egter 'n verskil gemaak word tussen die van
bulle wat aktief aan die oorlog
deelgeneem het en die wat te
jonk was - eersgenoemde kan
tot 'n sekere mate genader
word, bulle ken nog 'n wereld
wat minder illusieloos was. Die
jon gere g roep bly sk ep t ies. Vir
b ulle is die wereld van die
idealism e a lleenlik 'n wer eld
van ,,mooi m enslike teorlee";
die werklikheid s taan volgens
b ulle onder die wet van stren ge
werklikheld. D ie m eeste van
bulle verklaar op>enbartig dat
dit by bulle alleenlik daarop
n eerkom om die minste weerstan d te vind. Hulle sou die
woorde van Boudelaires: ,Tout
homme peut se passe te manger
pendant deux jours, de poesie
jamals" met dieselfde woorde
beantwoord soos onlangs 'n
Fransman dit gedoen bet, nl.:

(vervolg van vorige kolom)

rigting van apartheid tevrede
gestel of met skorre rasseslagkrete op hol gesit te word
nie. En hul geledere sal aangroei namate ekonomiese
node die .volk begin kwel
meer as 'n paar blanke verteenwoordigers van nie-blan·
kes in die parlement.
Mayfair het die doelstelling
van die Ossewabrandwag, en
daarmee sy t aak, weer in
gloeiende letters geflits oor 'n
volk wat besig was om in die
stoepkamer van die veroweraar te slulmer op sy Lon·
dense matras.

,Ons bet te vee! groente nodig
om nog plek vir blomme te hit"
Dit is 'n antwoord wat minder
poeties is, maar in die gees van
die huidige tyd gesproke, gegee
deur 'n mens wat miskien net so
min as 'n plat materialis bestempel kan word as die kring
D uitse literatuurstudente wat
gemeen het dat mens daaroor
bale lank kan diskuteer, maar
nie oor die eindresultaat kan
stry nie.

T RADISIELOOS
Die lewensopvatting van die
agtienjarige klerk, die student
en d ie leerling in 'n fabriek is
deur hul gemeensame jeug ge-.lurende die chaos en nood van
:lie oorlogs- en na-oorlogsjare
gevorm. Hierdie uitkyk op die
!ewe fs nugter en sonder illusies.
Bulle ver wag nik s en voel geen
verb a nd m et die verlede nie.
l'radisieloos?
Die agtienjarige klerk kyk
peinsend na sy potlood en stel
jie vraag: ,Wat is dan nog
seker en veillg ?" Sonder om
vir 'n antwoord te wag, gaa11
hy voort, ,Net een ding is seker,
naamllk - daar is geen sekerheid nle." In die Benz-fabriek
brom en hamer die masjiene.
'n Opgeskote, donkerharige jong
leerling trek ironies die hoeke
van sy mond na onder en beantwoord ons v raag of die
vreeslike geraas van die masjiene hom in die begin nie gehinder bet nie, met die woorde:
,Mens raak gewoond aan alles.
Buitendien bet on s as kin ders
onder 'n ba ie vreesliker la waai
opgegroei.
H ier die lawaai i!
produktief," b y glimlag
ironies - , t enmlnste, dit k an
produktief wees, as on s gelukk ig is."

ALLEEN DIE BESTAAN
Ulrich skryf sy abitur ('n
Duitse eksamen min of meer
,gelyk aan die Matriek). Hy stel
geen belang in gebeurten isse in
Bonn of in die provinsiale parIement nie. ,Ek bet nie tyd
daarvoor nie, ek moet agter my
notas sit, anders is die nege
jare hoerskool nutteloos verkwis", se by. ,Maar wat van
die goeie algemene opvoeding
wat in elke geval bly?" vra ons.
,Dit is van geen belang", gUmlag Ulrich . ,Daarvan wil niemand iets weet nie. Belangrik
is aileen die prestasie wat vir
jou 'n bestaan sal verskaf."
Hierdie agtien· en twintigjariges staan, saam met die wat
aktief in die oorlog was, deur
'n diep kloof geskei van die
,ander mense", d.w.s. die rnense wat ouer as yyftig is en aan
wie dit vergun was om ' n geleidelike oorgang van kind tot
volwasscne te belee'f. Die J on g
Geslag, hierdie k lnders, m oes
die onbelemmerde, hoop volle
vr eu gde wa t aan clie jeu g eie
is, a lte vroeg agterlaat. Dit,
wat bulle gedurende die verskr ikllkheid van die oorlogsjare
as dertien- en veertienjariges
met verskrokke klnderol! aanskou bet a8 die uiterste r ealiteit

Hoe hard en ru die !ewe bulle
ook voorkom - en miskien juis
daarom - so vanselfsprekend
is hul bereidwilligheid om te
help en te dee!. Dit geskied sonjer groot opheffing; bulle gee
omdat bulle weet hoe dit is . . .
Dit is waar dat hierdie jong
mense minder lag en grapples
maak as jong mense elders;
maar dit wil nie se dat bulle
3onder sin vir humor is nie. Uit
jie humor wat bulle bet, spreek
die krag waarmee bulle aan
hierdie !ewe weerstand bled,
naamlik om moeilikhede met
numor te bestry en te oorwin
sonder om die erns van die
3ituasie uit die oog te veTloor.
Almal van b ulle, sonder u ltsondering, keur ten stren gste
'liJe vorms van organisasie af.
Hulle soek die weg tot die enkeling en voel hulself nader aan
jie praktiese humanisme as die
generasie van ouer as yyftlg
jare van wie bulle beweer dat
bulle opvatting van die humanisme alleenlik uit mooi woorde bestaan. Maar hlerdie jong
.,praktiese humaniste" sal, by 'n
kelkie wyn, plotseling begin om
lang verse uit die Ilias in die
taal van Homerus voor te dra
- en dit wys daarop dat, agter
bulle swygsaamheid meer skuil
as wat bulle na buite wil toon.

KOUD TEENOOR KERK
Hul
verdraagsaamheid
In
godsdienstige dlnge kon as 'n
betonlng van onverskilligheld
teenoor konfessionele groepering beskou word, wat nie
noodwendig uit 'n positlewe
godsdienstlge houding voor tspruit nie. Niemand twyfel aan
die noodsaaklikhe'id vir kerklike
konneksies nie, hoewel mens
dikwels die vraag hoor of die
Kerk, met sy verouderde taal
nog aan die behoeftes van die
werklikheid van die twintigste
eeu voldoen.
Hierdie jon.g mense, die hedendaagse Duitse jeug, is deur
een ding gekenmerk: bulle is
aileen. Hulle is die wat te gou
en te vroeg ryp geword het
,verbindingsloos", van wle niemand weet of die nihilisme of
die verbindende middelweg h ul
bestemming - en daarmee ook
die toekoms van Duitsland
sal bepaal nie.

PROTESTEER TEEN
AFTAKELING
10,000 Werkers wat binnekort
werkloos gestel word wanneer
de Hermann Goering-werke af
gebreck sal word, het verlede
week teen die voorgenome af
takellng betoog. Die Geallieer
des is skerp gekritiseer weens
hul beleid.

Padongelukke kos die Unie
jaarliks £10,000,000 het mnr. W
D. Norval, voorsitter van die
Padveiligheidsorganisasie, ver
klaar.
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MOET PARTYPOLITIEK TUIS lnlywing Van
LAAT, VERSOEK V.S.A.
Brittanje AI
Oplossing

Amerika is hesig om in meer as een opsig aan Brittanje voor te skryf
wat hy moet doen, en in sommige koe rante word dan ook al gepleit vir die
toevoeging van Brittanje as die 49ste Amerikaanse staat. Die jongste dik·
Die mening dat geen ,·erbygaande maatreels Brittanje
taat is 'n versoek van die Amerikaanse departement van finansies dat Brit·
weer op die been sal help nie, word uitgespreek deur die
tanje sy geldelike vraagstuk nou uit die partypolitieke terrein moet lig.
Aanstaande maand word 'n
konferensie gehou tussen verteenwoordigers van die twee
Iande in verband met Brittanje
se dollar-vraagstuk. Soos dit In
parlementere Iande gaan, word
sulke verteenwoordigers gewoonlik net uit die gelederc van
die regeringsparty gekies, aangesien die opposisie-party ,.in
die woestyn verkeer" en dus goheel en al uitgesluit is van die
staatsbestuur. Sy beleid is dan
ook veronderstel regstreeks te
vcrskil met di~ van die ragering.
Ooreenkomstig hierdie
praktyk was dit die voornemc
om Ernest Bevin en sir Stafford Cripps, Britse Arbeiderminister van finansiele sake na
Amerika te stuur.

vaardiging te ontmoet wat ook
lede van die Konserwatiewe
P a rty sal lnsluit.
Agter hierdie versoek sit die
dreigement dat die teenwoordigheid van Konserwaticwc !cdc die
Amerikaanse regering se taak
makliker sal maak om die kongres gunstig te stem vir hulp
aan Brittanje.
lnmlddels Ida die Londense
Times dat die Amerikaanse l'Olk
al meer onsimpatiek word teenoor Engeland en dat sekere
Iande in Europa ' n ,sadist:ese
bebae" skep in Bri:tanJe se ellende. Alma!, so kla die blad,
\'erwag dat Brittanje n ou self
'n slag lets moet doen om sy
toestand te verbeter.

Spoorbond Kry
Erkenning
Spoorbond wat voorheon 'n
ledetal van 30,000 gehad het,
maar weens gebrek aan erkenning deur die destydse Minister
van Spoorwee in 1942 tot ondergang ge'Cloem was, is onlangs
deur die Minister van Spoorwee,
mnr. Paul Sauer, weer erkcn
as 'n spoorweg-organisasie. Or·
ganlseerders is fluks besig orr.
die ledetal we-er op te stoot
Mnre. J. F. van Aswcgen en B
Auret is met die organisasie belas.

Wall Street Journal in 'n artikel op sy Yoorblad waarin hy
die - vir die Britte - skokkende ontbulling doen dat 'n
stygende aantal amptenare in die Amerikaanse depattement
van finansies begin te glo dat daar net een uitweg is en
dit is ekonomiese eenheid tussen Amerika en Brittanje.

I

Kry Dalk Nie
Wat Hy Vra

'n Aanbevcllng dat Brittanje
net £212,750,000 in plaas van sy
gcvraagde
£375,000,000
aan
Marshall-hulp hierdie jaar moct
ontvang, is glo gedoen in 'n vertroulike verslag wat deur die
betrokke komitee aan die organisasie vir Europesc ekonomiese samewcrking oorhandig
Is.

NIE VAN EEN PARTY

UIT DIE WEEK SE NUUS

Die blad vocg daaraan toe dat
hierdie .,,wanhoopsidee" in die
loop van die volgende jaar
deur die gcsaghebbendes oorweeg sal ·word. 'n Sodanigc
stap sou egter ecrs deur die
Amerikaanse kongrcs en die
Britse parlement goedgekeur
moet word, wat 'n aantal jare
1al neem. <In werklikheid beteken dit dat Brittanje die 49ste
Amerikaanse staat moet word).
Dat dit gcwcldige tcenstand
sal meebring, spreek vanself, en
dit is moontlik dat die plan
dan nog uitcindelik verwcrp sal
word. Nogtans verklaar die
blad, of dit tot uitvoering gebring gaan word of nie, is bierdie opsienbarende gcdagte betekenisvol omdat dit aantoon
hoe min geloof die Ameriltaanse
regcring het in die herstel van
Brittanje Jangs die wcg van
tydelike maatreels.

Nou h et .John Snyder, die
Amerlkaanse minister, laat weet
dat die Amerikaanse regering
Gedurende die eerste vyf
Die verbasende groei \'an
verwag clat partypolitlek hlerdie keer tuJs gelaat moet word Suid·Afrikaanse nywerbede is maande \'an d ie Jaar bet 1,3'73
en clat hulle bly sal wees orr verlede week deur min. Eric mense uit die Unie na Noord' n volksverteenwoordlgende af- Louw beklemtoon by geleent- Rbodesie geemigreer. Dit 1~
beid van die opening van die meer as wnt die gebied uit enige
'lywerheidstentoonstelllng In ander land n.an immigrante ontDie komitec wat ondcrsoek
Pretoria. Die prodoksie dr vung bet • Vir dJe bele jaar 1948 moct instel na griewe tydens die
die
jaar
1946/47
b et was die syfer 2,392, wat 8!1 'n vorigc bewlnd in die Departe£492,000,000 beloop teenoor rekord beskou was.
ment van Poswcsc, is verlede
slegs £84,000,000 in 1924/25.
week saamgcstel.
Mnr. A. Vir algemene karwciwerk en
Ayles, oudmagistraat, is voor- ook vervoer van mcnse tree in
sitter; die ander twcc lc'Clc is
t:erbinding met
mnre. J. N. Redelinghuys, voorA. STRAUSS
£5,000,000 aan Marshall-hulp mali~e ondersekretaris van Pos'n Toestel wat botter reg- is aan Wes-Berlyn toegcstaan wese, en K. B. van Rooyen, ge- Posbus 64 • - Telefoon 9-83116
Sle&s 2 van die 112 skoolseuns
PAROW
van die Jeppe Hl&h School wat strceks uit mclk vcrvaardig, sal wie sc bcgroting so pas 'n tekort wese hootbestuurder van die
ao paa teruggekeer bet van 'n binnekort vertoon word, na uit van £20,000,000 aangedui bet.
Land bank.
'
rels iD die buitcland, is nog lua Stockholm berig word. Die toestol
skei
die
melk
eers
af
tot
om Engeland bo Suid-Afrika as
woonplek te verkics. Die ander 30 en later tot 82 persent room,
Is eenstemmig in hul keuse ten waarna dit dit omskep in bottor. Afgcsien van die felt dat
gunste van Suid-Afrika.
Die Moorreesburgse Landboutentoonstelling-Genootskap
Die seuns het nic juis 'n alte dit veel mindcr aandag verg,
hoE! dunk van die vee! beroemdc maak dit grotcr gebruik van die
Eton-kollege verkry nie. .,Dit vet in die melk.
Ia te oud," was die opmerking.
.,Die seuns daar was gaaf, maar
hul hare kort 'n skeer en hul
skoene 'n skoonmaak. Hullc is
In die ecrste 'helfte van die
bale slordig."
Of hierdie scuns ontnugter is jaar bet 9,257 immigrantc die
OP
deur hul besoek aan Engeland Unie binnegekom in vcrgclyklng
met
10,762
gedurcnde
die
en of dasr 'n verbetering ingctree bet in die Engelse skole in ooreenstemmende tydpcrk verons land en of Jeppe 'n uitson- lede jaar. In Junie bet 1,178
dering op die reel is, kan nic mcnse die land ingekom tccnoor 8115 wat dle land vir goed
~- word nie, maar die onverlaat bet.
Suid-Afrlkaansc gees wat In die
verlede in Randse Engelse skole geheers hct, is duidelik wcerapieel toe die Engelse rugbyspan in 1938 teen Suid-Afrika In
Mnr. E. R. Strauss, L.V. vir
Johannesburg gespeel Is. Wan- H arrysmlth, het weens swak
Die Tentoonstclling sal geopen word op DONDERDAG, 22 SEPTEMneer die Engelse 'n voordeel be- gesondheid sy setel in die volksBER om 11-uur vm.
baa!, het die blok wasr hlerdie raad bcdank.
Dit was 'n
akoolseuna gcsit het, geel ge- H.N.P.-sctel.
word van die strooihoedc wat
In die lug opgegaan het, terwyl
•oordele van die Springbokke
met swygonde druipstert begroet
'n Biduur is in Amcrika gehou
is.
met die oog op die crnstige toename in kinderverlamming.

SKOOLSEUNS
ONTNUGTER
IN ENGELAND

Ondersoek Na
Griewe In
Poswese

VERVOERDIENS

•

•

•

J.

TENTOONSTELLING

Woensdag en Donderdag, 21 en 22 September 1949

•

•

op die T entoonstell i ngsterrei n

Hekke gaan oop om 7-uur vm.

GROOT VERTONING

£uropese Road
En Du its/and
Nadat die Nedcrlandse verteenwoordiger, Van der Goes
van Naters, vcrlcde week gepleit het vir die opname van
Duitsland in die Europese Raad,
bet ook Winston Churchill 'n
sterk pleidooi hiervoor gelewer.
Hy bet gese dat Europa nie
sonder Duitsland se krag kan
Jewe nie, en bygevocg dat dit
blnne 'n jaar moet geskied anders kan dit te laat wees.
Intussen word berl& dat die
Brltse en Franae Sosialiste
aaamspan om te verhoed dat
Duitsland uitgenool word.

•
Uit Australiil is berig dat
rotte met vlerke soos vlermulsc
en omtrent so groot soos uilc
verwoesting aangerig het aan
die rysoes in sekere distrikte
van die provlnsie Carollo Lamawin.

•
'n Britse imimgrant, Jack du
Bois, is in Johannesburg tot
drie jaar tronkstraf vcroordcel
weens inbraak en diefstal van
juwcliersware ter waarde van
£4,400.

Pragtige Jersey- en Friesbeeste, Karperde, Karesels, Rryperde, Spanne
Esels, Spanne Perde, Varke, Skape, Pluimvee, Duiwe,
Graan, Groente en H uishoudkunde.
Motors word toegelaat binnc die terrein.
Luisprekers op die veld-1\Iusiek.
Verversings en Middagete op die terrein tc kry.
Skrywe dadelik in by die Sckretaris: }. H. VAN HEERDEN,
Foon 30 en \Voonhuis 1513.
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rAJUEF VIR GEKLASSIFISEEBDE ADVEBTENSIES:
HlllllboudcUke Kennlsgewlngs:
. (Verlowing, huwelik, geboorte, sterfgeval, in memoriam, gelukwenslng,
ens.) 1d. per woord; minimum 2/6 per plasing. Voorultbetaalbaar. VIr
herhahngs 25 pst. a!slag.
Handelsad•·,.rtensles:
Eerste plaslng, 2d. per woord. Vir herhalings 2!1 pst. afsla.g.
Intekengeld op .,Die O.B." (verskyn weekllks): 12/6 per jaar of 6/3 per
El maande.. Voorultbetaalbaar. Stuur advertensJegeld, bestelllngs, en lntekengeld
na VOORSLAG (EDMS.) BPK,, PosbWJ 1411, Kaapetad.
VERLOWING

MEDI SYNE

NEL-Van BF.NSBUBG:- Mnr. en
Mev. B. F. van Rensburg van Kanonelland maak die verlowlng van hul
oudste dogter Magdalena met Wlllem
Nel van die S.A.-Pollsie Walvisbaal
24/8/18
tans Vredendal, bekend.

BLY .JONK.
Verban gryebare
Gryshaa.rwonder, nuutste w~reldmlddel
teen gryshare, skilfers, ens., waarborg
gesonde, natuurllke kleur hare, ot geld
terug. Geen kleurstot. f>/- poevry
Geld met beetelhng. Kwale, elektes
behandel. - Boereg-IIDlJddde, P011bus 42 72 • Johannesburg.
(Nr. 1) 2/3/TK

SILWERBRUILOF
POTGIETEB- GBOBLEB. Getroud op 25 Aug. 1924 te Sta'Dderton,
Pleter Hendrik Potgieter en Mlmmie
Grobler. Die Heer al die !of vir Sy
genade en Uetde aan ons betoon.
Bertramsweg llA, Troyvllle, Johannesburg.
24/8/1B
'ALGEMEEN
AANDAG! Neem asseblief kennt•
dat ek vanat April •n Markagentskar
begin ...:. Munlslpale M'ark, Uitenhage
B

'

Adresseer u produkte - - en wees
UTH
verseker van beste resultale en onmtd
dell!ke ultbetallngtt. - U. S. Belllngan.
9/S/49 Th
TE KOOP
AANDAG! VBIE:SDJo~!! Is die slop
van kouse ens. vir u •n pynl!ke onder·
vtnding skep daardie tyd om In 'r
uur v~n genot deur vir u 'n ouUkt

sloptoeslelletjie vir die stop van kousf
ens. te bcstel. was voorheen gead
verteer vlr 12/6 - tans aangebled
teen 8/6 posvry. As gevolg van In:
voerbcheer Is voorrade beperk. Beste.
dadellk om teleurstelllng te voorkom.
Ook Voortrekker-nekdoekringe van egt<
Knysna. Slinkhout, prys 1/6 elk posvry.'
Tenmlnste vier ringe moet bestel word.
Beste! van:- J. Jo'. Stemmet, Kloofblllll, Knysna.
24/8/1
ALSA'l"IAN-HO:SDJTES uit kamptoenstamboekouers. Kwaal en waaksaam.
Reuntjies £5/ 5/-, tefles £3/3/-. Zeeman, JWbertson.
TK/30/3
TE KOOP
BEESTE: Opreggeteelde Jerseybeestl
ult dle beste bloed en melk-rekords
Koele en verse. - z-nan, R~~e_;-2~~
BEESTE: Opreggeteelde ongeregl·
1treerde Frleslandbulletjies, nege maan·
de oud; Brakfontein-Bottermyn:bloed
ult 8-10-gelltngkoete . Ook koe•e en
verse. Zeeman. Robertson
13/7/T.K.
BOEBMEEL met ons bekende steen·
meule ecmaal 2117 per 100 lbs. ; gestfte
meel 24/9; witbroodmeel 26/5; 28/1
&lgar 100 Jbs. - L6-meel 26/6; Melkmeel 22/El; Vark-vetmaakmeel 22/6
algar 150 lbs. - Welcome Dover Kombulsstowe met skoorsteenpype: Grootle
7 £6 f>/-; Orootte SA - £7 10/-.
Slult assebllef bankkommlssle In en
stuur gebrulkle sakke terug. K.M.B.
- l\llsslon Store, Elim, K. P.
WATI'ELPALE TE KOOP: 6 voet
wattelpale 9d. elk. Dun pale vir
tussen-in £3 lOs. per 1000. Gelewer
Cbarlestownstasle. Beste!: L. S. Buys,
Amajuba., P.K. Charlestown. 10/8/56.
DEKBIET: DEKBIET:- Stuur \!
betelllngs vir Dekrlet aoan ondergete·
kende. Net die beste gehalte riet onder
persoonllke toeslg word gelewer. J, s.
Badenborst, Bus 3, Albertlnta. 22/6/4.

PATATRA'!Io"'KE:- Sesmaande 83 lb.
drlemaande wit 83 lb. 8/-.
Steggtes reg vir plant ses- en drlemaande 6/- per 1000. Borrie 7/-.
Gelewer
SERPENTINE.
K.M.B.
Tevredenhetd gewaarborg.
B. H.
Gerber, C/Sn., J'.K. Hoekwll, Goorge.
24/8/TK
7/-;

GESERTIFISEERDE
GROENTESAAD
Chantenny-wortels 6/-; Detroit-beet
4/-; Blaarslaat 17/6; Spitskopkool 8/per pond, posvry. Verkry volledlge
.,ryslys van Premten, P.K. Schoemansaoek, Oudtahoorn.
~TK
GROENTESAAD
VABS GOEWEBl\fENTSGESEBTIFISEEBOE OBOENTESAAD: Chantenay
Wortel 6/6; Detroit Beet 5/6; Ice
Cream waatlemoen 8/6; Wonder en
Tom Watson Waatlemoen 7/6; Honey
Dew Spanspek 7/6; Little Gem, Langwltbos en Groen Hubbard Skorsle 8/-;
Marvel Tam&ttle 30/-; Beauty and Marglobe 32/6 lb., 9/- \4 lb. posvry. VolJedlge pryslya gratis van KANGO
SAADKWEKEBS, Posbus 107, Oudtsboorn.
1317/T.K.

GRYSHARE
ANTIGR\"S BERSTEL GBYSHABE
e'O baard tot natuurllke kleur. Geen
kleurstof. Verwyder skilfers, laat .bare
groel ens. . Gewaarborg of geld terug.
f>/6 per bottel, posvry. Kontant met
Die Boerevrou, Posbus
bestelling.
71'>1'>9, Johalnnesburg. <Nr. 1) 3/8/T.K.

..

Vernuftige
,,LORDS MOE.T LE.E.R
OM TE. WE.RK''
Masjien Vir
Sekere klasse in Brittanje besklk vandag oor spesiale
voorregte en magte omdat bul voorvaders bulle op een of
Volkskas ander
tyd onderskei bet en daarom tot die adelstand verhef
Die m oder nste rekenmasjien
in d ie wer eld en die eerste wat
deur ' n bank in gebrulk geneem
· .
18, IS so p as deur Volkskas u it
Am er ika ingevoer. Dit is in
staat om onmiddellik 'n fout
aan te wys.

is en in staat was om rykdomme te versamel. Vandag voer
die nakomelinge van hierdie lords 'n onproduktiewe bestaan
en dra weinig by tot die opbou van Brittanje.

Aan hierdie praktyk wil die drag wat hulle deur hul arbeid
opkomende politieke gety in by die rykdom gevoeg het oor te
Brittanje, die Union Movement, dra aan hul erfge-name. Die
'n ein de maak sodat almal sal kinders sal self moet werk en
werk en iets bydra tot voordeel verdien indien hulle die huidige
MEVBELS
Een van die verteenwoord1gers van die geml!enskap as geheel. rykdom van die familie wil
MEUBELS. - Beter meubela teeL van Volkskas het die masjien in
handhaaf, sodat die huidige stelollliker pryee. Babawaentjtea, atoot·
karretjtea, drtnvlele, unoleuma, tapyte, :\.merika in werking gesien, en
In sy beleidsprogram ver- sel van oor€1rflike rykdom dus
•ns., ook altyd In voorraad. Qeez, hy is so getref deur die doeltref- klaar hie·rdie beweging dat hy be(Hndig sal word.
Katalogua. Meld waartn u belangetel.
-VI!!SEB-M.J:UB ELS, Lanptraat 291, fendheid daarvan, dat hy in die waarde en invloede van die
,Die dooie hout moet eers
KM.pstad.
3/12/11 oamewerking met 'n deskundige klasse in Brittanje wat berus weggekap
word voordat die
van die National Cash Register op oorerflike rykdom wil beein- nuwe lote kan groei", aldus die
RADIO
Co. die besonderhede uitgewerk dig. 'n Man sal aangcmoedig verklaring.
LOUW E.N LOUW, die Beroemdt het van 'n masjien wat aan die word om geld te verdien deur sy
Die beweging hoop om de'Ur
Radlo-lngenleurs, Staateweg, PAROW, plaaslike vereistes sou beanteie krag en energie wat ook die middel van die stembus aan beverkoop en heratel Radlo'a en ElektriMt
roeetelle. Qereglatreerde lllektrlsltelt.e· woord.
volk verryk. Daardeur vervul wind te kom en sy doelstellings
l&Dnemere. Fooa I -M86.
hy in ''n behoefte om vir sy deur middel van die eerste par'n Demonstrasie van die vrou en kinders te sorg en !{an lement uit te voer.
masjien wat verlede week gehou hy by sy dood 'n redelike beDie beweging wil die partyI!JOVT .
·s, is met stygende verbasing drag aan sy vrou 'en kinders stelsel ook afskaf en vervang
80UT vtr dadellke anewer~as In deur die aanwesiges gevolg.
bemaak. Maar by die dood van deur 'n nasionale eenheidsstel;;oele sa.kke.
Brandwagte, om •r
sy vrou en kinders sal die be- sel. Nie partyprogramme wat
~erllke beataan te maak vra ek t
n1endollke ondereteunlng deur van m)
Die masjien ontleed bv. die drag so nagelaat, terugval na voor die volk gele word nie,
.out te bestel. Spestale A1 80/-.
$neeuwlt No. 1 70/-; Wit No. ~ bekende inbetalingslysies wat 'n die volk en die kinde·rs sal ai- maar nasionale aksie word verKJ/- per toa vrygelaal.
Soutwerkt mens by die bank inhandig. As leen in staat wees om die be- lang.
Adree jaar 'n fout is, wil die masjien
.nredenbeld
gewaarborc.
S:...tte. Mn. KarUe V•ter, Pc>MU
:tie verder werk nie. Dit vestig
!fo. Xt, .A.rbeldUoon, Bloemtoateln.
11/1/T). nie aileen dadelik die aandag
op die fout nie, maar as 'n knop
gedruk word, wys die masjien
TEE
ook dadelik wat die bedrag van
die fout is. Om die masjien se
CEDEBBEBO-BOOIBOSTEE: Ondersteun u eie S. A. produk ; sutwer eerste· .,vernuf" aan te toon, is een
Voorbereidings vir die feestelikhede in verband met
graad spesiaal gekweek vir sy beeon- tjek tydens die vertoning uitgeJere geur en voordeligheld: Verpakker laat. Die masjien het verseg die onthulling van die Voortrekkermonument is dwars deur
.,Teekonin&'"• Cltrusdal, K.P.
22/6/TK. om verder te werk, en die bedrag die land fluks aan die gang.
van die tjek wat uitgelaat is,
In Kaapstad word 'n Skier- gedra is, en sedertdien nog
dadelik aangetoon. Wanneer so
'n tjek se bedrag getik is, word eilandse fees gehou op Saterdag, steeds brandend gehou is by die
PLUIMVEE
;lie knop van die bepaalde bank 22 Oktober, op die terrein onder- Universiteit van Pretoria, deur
Die llellte Firma om a PLUIJIIVD,
of tak van 'n bank ook gedruk, kant die Van Riebeeck-stand- die Voortrekkers na MonumentEIJ:BS • aader P BODUKTJ: . . .
en die regte vakkie vir die be- beeld met die hoofdoel om geld koppie gebring sal word om die
paalde bank of tak gaan dan in te same! vir die monument. fakkelpot aan brand te steek.
C. M. ELOFF EN KIE. oop en toon aan waar die tjek Uit Pretoria word berig dat Daar word op die oomblik nog
wat afgehandel is, gebere moet die vlam wat in 1938 deur die fluks gewerk aan die monument
( a-,) ..-.
Voortrekkerorganisasie dwars- om verskillende onderdele be«OR'I!M t p ( ...... , . .. .. . . . . . WOr d.
deur die land in •n fakkelloop tyds gereed te h~. Verlede week
is begin met die sarkofaag wat
in die middel van die hoofkamer opgerig word in so 'n posisie
dat daar op 16 Desember om
twaalfuur 'n sonstraal deur 'n
Lykbesor pra, GrafsteeJUDaken,
ses-duim gaatjie in die gewelf
Begrafnlsveraek eraan
Dit is die
ou Griek gevra <'m clit tog vir op hom sal val.
(vervolg van bls. 7 kolom 3.)
.,Jy weet seker ons moet jou die omies by hulle huis te stuur enigste tyd van die jaar dat die
Bloemfon tein Pretoria
pa vang en in die tronk stop, want hy sal tog nie dadelik son daarop sal val.
1M Takke
Die sarkofaag word so ingene?" vra die speurder wat net- huistoe kan gaan nie. Vir die
nou geslaap het. ,.Maar as jy tiekie wat die oom vir hom ge- rig dat daar ook plek sal wees
vir ons vertel waar die ander gec het, het hy van daardie taai vir die stoflike oorskot van
ooms se huise is, of net wat soet lekkergoed gekoop wat so Voortrekkerhelde wanneer later
hulle name is, sal ons jou pa nie lank hou. En toe is hy op 'n tot •n herbegrafnis oorgegaan
meer vang nie, en dan kan hy stywe draf na tant Annie se sal word.
huis.
weer hier by julie kom bly."
Die boonste kamer in die
Die speurders het 'n taamlike monument is 130 voet van die
.,Ek weet nie, Omle," hou
rukkie gewag voordat die win- vloer af en is bereikbaar met •n
klein Ben vol.
.,Sien jy daardie geweers. Ons keljong die sigarette gebring trap.
Daar is onder,grondse o~nl- gaan jou pa doodskiet as ons het. Dit was vir hulle vreemd
sasies in die Unie wat voortdu- hom in die hande kry," dreig dat klein Ben dit nie self gebring het nie. Maar hulle het
rend onder grondse organisasles dieselfde speurder.
in die Ver enigde State van
.,Maar Omie sal my pappie ,geen agterdog gekoester nie.
Amerika met inligtlng en wan- mos nie vang nie," se klein Ben Hulle was tog te bly vir die
rookgoedjies om die koek se
voorstelle oor die Unie voer.
vol vertroue.
Een van die ander speurders smaak uit hulle monde te verHierdie wanvoorstelling kom praat saggies met die spreker wyder.
Hulle het maar weer gesit en
uit blanke kringe wat in noue en Bennie hoor net lets soos:
Die geheime van radar , die
gesels en die een ou het weer krygsuitvindsel wat ' n aansienvoeling met die Indiers in die ,. . . . bederf nou alles."
Unie staan, bet mnr. H. M.
,.AI, maar nou is ek Ius vir ingedut. Eindelik vra die een like rol gespeel b et in die oor Moolman, die Unie se Inlig- rook!" D ie een speurder klap speurder: .,Maar hoe is dit dan winn ing oor die Spilmoondhede
tingsbeampte in New York ver- op sy baadjiesak. Die konstabei so stil hier in die huis ?"
in die afgelope w~reldoorlog,
Hy het opgestaan en die an- was in D uitsland besklkbaar
Iede week in Kaapstad ges~.
het reeds weer gaan wa.gstaan
der het ook opgestaan. Hulle nog voor die uitbreek van die
voor die hek.
Van hierdie wanvoorstellings
Een speurder haal 'n twee- het na die voorkant geloop. Die Eerste Wtlreldoorlog.
wat hoofsaaklik op die rasse- sielingstuk tevoorskyn en gee konstabel was nog steeds op sy
Dit is die mening van 'n
verhoudings
betrekking het, dit vir klein Ben. ,Ou seun, pos. Toe het een van die speur- Deense tegnikus wat in 'n Deenduik dikwels in die Amerlkaan- jy gaan koop mos heeldag vir ders aan die voordeur geklop.
se tydskrif verklaar dat 23Geen antwoord.
se pers op, aldus mnr. Moolman. jou rna goed by die winkel?
jarige Christian Hulsmeyer 'n
Hy het weer geklop. N og patent in 1905 gereglstreer het
Dit is sy kantoor se taak om Gaan koop nou vir ons •n pakdit te weerspreek en die Arne- kie sigarette. Dit kos 'n sieling niks. Hy het die deur oopge- wat inderwerklikheid neerkom
rikaanse koerante openbaar ge- en nege pennies. En as jy dlt maak, en gewag. Binne was op die beginsel van radar.
woonlik 'n baie billike houding klaar gekoop het, bly daar 'n alle-s doodstil. Toe het hulle in
Hulsmeyer het sy uitvindsel
in sulke gevalle.
tiekle oor. Die tiekie kan jy die portaal gegaan en van daar- genoem ,tele-mobiloskoop" en
vir jou vat en lekkergoed koop." vandaan na elke vertrek. Maar daarmee kon hy vasstel wanMnr. Moolman het ook mel
Klein Ben wou eers se, nee. die huis was leeg. Geen sterf- neer skepe en ander staalvoording gemaak van 'n plan om Maar toe besluit hy om darem ling was te vinde nie.
werpe van groot formaat, in die
Elkeen het toe iets gese. Maar nabyheid kom. Die apparaat het
van die ou Hollandse nasate te gaan. Hy is op 'n draf by die
wat hulle rondom New York voorhek uit met die geldstuk dit word nie op papier geskrywe ook die beweging van die vooren in die Hudson-valle! gevestig styf ln sy hand geklem. Toe nie. Hulle het toe maar dade- werpe wat hy opspoor, opgehet, na die driehonderdjarige hy om die eerste hoek gaan, het lik die huis gcsluit en vertrek teken.
vierings van die volksplanting hy vir die eerste keer omgekyk nadat hulle aan die konstabel
Hierdie uitvindsel, aldus die
aan die Kaap te laat ultkom.
en gesien dat niemand hom volg gese het dat hy maar moes wag- skrywer, se patenttenommer
nie. En toe het sy hartjie som- hou totdat hulle 'n kafferkon- was 165,546 in die Duitse
stabel stuur om die lee huis op patentekantoor. Die Dultsers
Dit sal ongetwyfeld groot pu- mer baie onstuimig geklop.
Hy het die pakkie sigarette te pas.
het egter skoon van die hele
blisiteitswaarde vir die Unle M,
by die winkel gekoop en vir die
(Word vervolg)
sakie vergeet.
na hY meen.
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kies sommer bale duidelik moet
Posbus 1411,
wees. As maats 'n kiekie wat
KAAPSTAD.
17 Augustus 1949. in 'n koerant afgedruk is van
naby beskou sal julie sien dat
Beste Maats,
As daar een plek is wat in die it almal uit klein dotjies beJaaste tyd bale bedrywig is, is staan. As 'n kiekie dus nie
dit sekerlik Pretoria. Dit is mos BAlE duidelik Is nie, kan die
daar waar ons by die end van dotjies, wat op 'n blok gemaak
011111
die jaar ons eerste groot Uniale word, nie duidelik genoeg aflaertrek gaan hou. Daarom was druk nie. :n Blok kos bale duur
24 AUGUSTUS 1949
die brief en nuus wat ons van en ons kan dus slegs mooi en
NIG MARTHA VAN NIEJ{ERK duidelike kiekies gebruik. Stuur
ontvang het sommer besonder maar weer kiekies en sorg net
interessant. Ander maats kan dat dit duidelik is. - Red.)
Hartlike Boerejeug-groete,
ook gerus van bulle laat boor
Die Boerejeug-Redaksie.
en vertel wat bulle planne vir
die end van die jaar is. Ons
sal ook graag help indie'n maats
miskien lnligting in verband
met die laertrek wil bekom.
,Die polisieman-omie, MamNig Martha skryf verder dat
mie?"
bulle Pretorianers bale uitsien
Hoe lyk dit dan of maats
,Ja, my kind. As bulle alma! na die dag wanneer bulle al die
daar bymekaar is, sal ek en ander Boereseuns en -dogters beeltemal verg~et bet van ons
Boetie en Sussie by die voordeur kan ontmoet, wanneer ons uit Sangbundel-wedstryd? Tot dusuitgaan en dan deur die waen- aile dele van die land na die ver bet ons nog net 'n paar
huis se bek, in die straat af na inwydingsplegtigheid van die liedjies van die Boerejeug van
Bellville, ontvang. Wat bet dan
tant Annie gaan. Jy moet dan Voortrekkermonument kom.
geword van die digters van Premaar nog 'n rukkie bier bly tot
JOHANNA COETZEE van
toria, Paarl en al die ander
ons eers heeltemal weg is."
P.S. VYEBOOM, OOR GRASKom, maats, ons bet
,E~ dan moet ek ook na tant KOP skryf 'n kort maar ge- plekke?
nog maar net tyd tet 81 AugusAntle toe kom, Mammie?"
waardeerde briefie. Sy en haar
~ ,Ja, my seun.
Maar moenie boeties en sussies bedank ons tus en ons wil nog die sangbunlaat hulle sien jy kom soontoe vir die Boerejeug-kentekens wat deltjie voor die einde van November klaarmaak.
nie.''
bulle ontvang het. (Ons is bly
,Goed, Mammie."
dat julie daarvan bou. Skryf
,Sal jy nou die skinkbord tee maar weer. -Red.)
en koek kan dra sonder om te
MARTHA, of Hewer MATTIE
stort?"
LAMPRECHT van OOSTE,Ja, Mammie."
LIKE-WEG 78, OUDTSHOORN
Sy mammie gee die groot het ook haar geskenkie ontvang.
skinkbord in sy hande en maak- Mattie wil graag weet of daar
vir hom die agterdeur oop. Die nie Boerejeug-maats is wat met
speurders is bale verras toe hy haar wil korrespondeer nie. Onmet die tee en heerlike koek gelukkig het sy nie haar ouder- Kaapse Skierei land:
aankom. Dit is is nou al amper dom saamgestuur nie. Ons skat
Die Boerejeug van die Kaapelfuur en bulle is reeds honger egter dat sy in die hoerskool is.
se Skiereiland het op Vrydagen al bale Ius vir lets om te <Is ons re,g? - Red.)
aand 12 Augustus, weer bulle
drink.
MEJ.
S.
GERBER
van
,Ou seun, maar jy is mos 'n GEORGE het 'n bale goeie ge- maandelikse geselligheid in die
pure man", prys die speurder- woonte. Sy stuur elke nou-en- Duitse skoolsaal gehou. Niedie
ongunstige
oom wat hom flussies wou dan 'n paar KIEKIES van teenstaande
weer,
het
daar
bale
Boerejeugstuur om sigarette te gaan koop. Boerejeug-byeenkomste. Sy vind
,Omie, hierdie een koppie is die Boerejeug-nuus bale interes- lede opgedaag.
'n Paar lede van die Duitse
vir die omie wat bier voor loop," sant. (Ons is jammer dat ons
Jeugklub het ook besoek by ons
vertel klein Ben.
nie van die k lekies gebrulk sal
Hulle het 'n paar
,Nou goed, gaan roep hom kan maak nle. OIR 'n goeie af- afgell!.
dan," se die oom wat netnou druk in die blaadjie te maak, is Duitse volksdan's ies gedemonstreer en dit het ook nie lank gegesit en slaap het.
dit absoluut nodig dat die kie- duur nie of die saal bet gedreun
Klein Ben laat ook sommer
soos die Boerejeug meedoen.
dadelik draf. Toe hy die oom
Te gou was 'n bale genoeglike
se om te kom tee drink, staan
aand verby.
hy eers 'n rukkie in die straat
op en af en kyk. Maar hy is
glo ook net bale dors en dit is
mos sy senior wat hom roep.
Klein Ben loop 'n endjie agter
hom, toe hy om die huis se hoek
gaan. En hy sien hoe sy mamVan die lang naweek het die
mie en boetie en sussie by die
voordeur uitkom en laat nael Boerejeug van Pretoria weer ten
vir die ou groot hek. Sy har- volle gebruik gemaak en 'n bale
Hierdie maats verjaar gedutjie klop sommer benoud en hy suksesvolle laertrek gehou.
rende
die volgende
week.
Dit was 'n stampvol vragmo- Ons wens bulle van harte gewil bale graag saam met bUlle
tor wat die Saterdag-oggend op luk.
gaan.
Die vier man sit nou byme- pad was na die plaas, Dagbreek,
AUGUSTUS
kaar en smul heerlik aan die tee van Kommandant Groenewald.
en koek wat die mense wat deur As gevolg van twee papwiele
25
Magda
Roux, Fransehhoek.
bulle vervolg word vir bulle op- het ons ons bestemming 'n bieJ.
Fourie,
Oudtsboorn.
tjie
later
as
wat
ons
verwag
gedis het. Bennie gaan sit nou
het bereik.
27 Hendrina de Klerk, Cedarmaar by bulle.
ville.
Saterdag nadat die kantore
,Sy kan koek bak", prys die
Janetta Venter, Pietersburg.
een ou met sy mond vol koek. gesluit is, het die kamerade en
,Ja-nee, en die tee smaak belangstellendes wat reeds werk, 2 8 Elizabeth Willemse, Bultfontein.
soos die wat my oorlede ma ook opgedaag. Na 'n bale sukTienie Welthagen, Mooinooi,
nog .gemaak het", se ' n ander. sesvolle kampvuur die aand het
Tvl.
,En hoe oud is jy, ou seun ?" alma! bale vaak, maar doodtevra een van bulle aan Bennie. vrede onder die komberse inge- 31 Petrus Marais, P.K. Homtini, Knysna.
.,Sewe jaar, Omie," se Bennie. kruip .
Danic van Zyl, Paarl.
,Gaan jy al skool ?"
Sondagoggend het ds. Kruger
Dalene Slabber, Paa,rl.
,Nee, Omie."
die ·godsdiensoefening waargeKosie Hanekom, Malmes.,Maar jy is seker slim en neem. Gedurende die middag
bury.
weet bale dinge ?"
het ons gaan spoorsny.
Floris Potgieter, Kakamas.
,Ek weet nie, Omie."
Die opkoms was bo verwagGert Smit, P.K. Bosbokrand.
,Jy weet nie waar jou pa is ting goed. Elkeen het sy plig'lie?"
te getrou nagekom. Dit was
,Ek weet nie, Omie."
bale opvallend dat elke keer
,Maar jy weet seker hoe lank wanneer daar inspeksie gehou
hierdie ander ooms bier by jul- was, 'n groot verbetering te lle1e gebly het?"
speur was. Ook was dit 'n
plesier om te sien hoe flink die
,Watter omies, Omie?"
,Die ooms wat nou die more laergangers tydens die parades
opgetree het.
saam met jou pa hier was."
'n Nuwe soort besigheid is
Rooi verbrand en lekker moeg deur 'n blinde man in Amerika
,Nee, ek weet nie, Omie."
,Weet jy nie altemit waar die het ons weer die Maandagmid- begin. Hy het 'n kantoor geooms bly nie. As jy dit vir ons da.g die vragmotor bestyg. Sing- open waar jong getroude pare
kan se, gee ons jou net so 'n sing is die terugtog aanvaar en voorsien kan word van name
kardoes vol lekkergoed." Die alma! kon sien dat dit 'n dood- vir hul kindertjies wat gebore
Hy noem homself 'n
speurder beduie met sy hande gelukkige klomp Boerejeug- word.
hoe gr66t.
·
lede is wat so pas van 'n laer- ,humanologis" en gee voor dat
Bennie sluk eintlik so Ius kry trek af terugkom. Alma! sien sy name wetenskaplik gekies
by vir die bale lekkergoed. met gretigheid uit na die vol- word. Vir 'n wenk vra hy
Maar hy se egter moedig: ,Nee, gende laertrekking.
1s. 3d. en as die naam deur die
Omie, ek weet nie."
ouers aanvaar word, kos dit
<Ingestaaur deur Nig Martha.) bulle 5s.
(vervolg op bls. 6 kolom 3.)

DIE AVONTURE VAN KLEIN BEN
DEUR H. S. VAN BLERK

HOOFSTUK IV
DIE

UITOORU:-SPELETJIE

Daar is nou daagliks 'n paar
speurders by Klein Ben-bulle se
huis. 'n Paar bly pal daar.
Hulle moet die huis en Klein
Ben se mammie bewaak en toesien dat alma! wat die huis besoek, agtervolg en dopgehou
word.
Klein Ben het bulle nou al
heeltemal gewoond geword en is
glad nie meer bang vir hulle
nie. Selfs ook nie vir die polisieman wat heeldag op en neer
voor die tuinhekkie loop nie.
Die speurders, want so noem
sy mammie bulle, moet seker
dinK dat sy pappie en die ander ooms 'n klomp geld in die
tuin of in die agterplaas begrawe het. Want bulle bet
reeds die hele werf omgedol.
Nou sit bulle langs die huis
in die sonnetjie en wa.g. Sy
mammie sl! bulle verwag seker
dat sy pappie en die ander
omies en nog 'n klomp ander
omies wat ,reg" is, terug sal
kom en nou wil bulle bulle
voorle. Sy mammie is nogal
onrustig, want die speurders bet
ook 'n paar gewere by bulle. Sy
het hom ook al 'n bele paar
keer na tant Annie, 'n ander
Stormjaer-tannie gestuur.
As sy mammie hom so rondstuur, selfs as sy hom winkeltoe stuur, kom een van die
speurders agterna. Maar klein
Ben het dit gou agtergekom.
As hy sien die speurder volg
hom, loop hy speel-speel asof
hy nie haastig is nie. Of by
gaan na die winkel en daar kyk
by na die blikke waarop die
prentjies is. Die speurder sal
dan miskien kom kyk waar hy
bly en as hy gesien het by is
nog in die winkel, draai by te~
rug.
Dit is dan wanneer klein Ben
sy kans waarneem. Hy bardloop
vinnig agter by die winkel uit.
Want net agter die Winkel, in
die ander straat, woon tant
Annie. As hy terug kom, kom
hy weer deur die winkel. En
somtyds staan die dom speurder-oom nog vir hom en wag.
Sy mammie stuur hom nou
altyd om iets te gaan koop wanneer sy 'n beriggie vir tant Annie het. En die speurders agtervolg hom ook nie eers meer
nie. Vir· bulle is by tog maar
'n onskuldige, draaierige kind
wat nie die moeite werd is om
dop te hou nie.
En dit laat klein Ben se hartjie lekker voel omdat hy die
groot ooms so flous. Hy weet
mos die boodskappe wat hy na
tant Annie neem, gaan na sy
pappie toe. En dit is om vir
sy pappie te laat weet dat dit
nog nie veilig is om huistoe te
kom nie en dat 'n ou klomp
speurders en polisieman sy
mammie en die huis oppas. En
hy is glad nie eers meer bang
vir die speurder-ooms nie. Ook
nie vir die polisieman-oom wat
soos 'n ou volstruis op en af
langs die heining voor die deur
loop nie.
En vanoggend vroeg toe hy
weer 'n boodskap vir tant Annie weggebring het, bet sy vir
hom ' n briefie gegee wat hy versigtig moes wegsteek en aan sy
mammie moes gee. En hy weet
dit is 'n briefie van sy pappie.

Want sy mammie het dit in die
kamer gaan lees en toe dadelik
in die vuur gaan gooi.
Klein Ben kom nou weer na
buite. Hy loop voor om die huis
en gaan staan in vertwyfeling.
In die laaste tyd kry hy dit
maar bitter swaar. Sy mammie wil nie hl! dat sy sussie
buite moet speel noudat die
speurders die huis bewaak nie.
En Pieta en Hansie kom ook
nie meer met hom speel nie.
Hulle is mos nie Stormjaers nie
en nou is bulle mammies daarteen dat bulle met 'n vlugtellng
se seun speel.
Hy kom om die hoek en sien
die speurders waar bulle teen
die muur in die sonnetjie sit en
bak. Die duskantse een sit
agteroor met sy hoed oor sy oe
getrek. Dit lyk of hy slaap.
Die ander twee sit met bulle
rugge na hom. Hulle trek strepe op die grond e'll gesels met
mekaar.
'n Glimlag speel om klein Ben
se mond en koggel in sy grys
ogles. Hy gaan bulle darem 'n
poets bak.
'n Paar tree duskanttoe, teen die heining-muur
staan bulle gewere geleun. Klein
Ben sluip bale stil tot by die
gewere, en gee toe 'n paar barde stampe met sy voete op die
grond voor hy weghardloop.
Aldrie spring verskrik op. Die
twee wat gesels bet loop die ou
wat gesit en slaap bet byna onderstebo voordat bulle sien dat
:lit maar net Bennie is wat hull.e geflous het. En hy staan nou
met sy kop om die hoek vir
!tulle en lag.
,Wag, Matie, as ek vir jou
in die hande kry!" dreig die
een wat geslaap het en vee die
stof van sy klere af.
Een van die ander twee roep
hom egter nader. ,Dit lyk nogal 'n skrander knapie", boor
klein Ben hom aan sy maat se.
Klein Ben kom skoorvoetend
'lader. Hy wonder waarom die
speurder-oom hom so vriendelik
roep. Hy voel maar 'n bietjie
skrikkerig vir bulle en is alreeds spyt dat hy bulle so laat
>krik het.
,Jy hou seker bale van lek'{ergoed ?" vra die speurder-oom
'lan hom.
,Nee, Omie," se klein Ben.
,Nee, jong, nou jok jy vir my.
Watter jong seun hou nie van
'ekkergoed nie ?" Hy begin in
~Y sakke rondvroetel.
,Ek wil
'te jy moet vir ons gaan sigarette koop ?"
, Bennie!" roep sy mammie
>kielik.
,My mammie roep", se Bennie
en vlie. kortom, bly om van die
')mies en die versoeking weg te
kom.
Sy mammie is in die kombuis
en klein Ben is verbaas om die
hooggestapelde bord koek op die
tafel t e sien. Sy mammie is nou
net besig om tee te maak.
,Bennie, ek het vir jou 'n bale
groot werk. Luister nou bale
mooi, hoor, my seun? Ek het 'n
brief van jou pappie gekry en
hy wil he ons moet na hom toe
gaan."
,Ja, Mammie," se klein Ben
gretig.
, J a, en nou wil ek he jy moet
hierdie tee en koek na die omies
hier bmte neem en vir bulle se
bulle maet sommer die omie wat
hier voor die deur op en af loop,
ook roep."
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Demokrasie Word
Afgetakel

Uitslag Verteenwoordig
N ie Duitse Volkswil

D ie feit dat die K ommu - f dra tot d ie oplossing van die
nistiese Party maar swak ge- Dult!ll' toc~ttand nie. D it ~;al va n
vnar het in die Duit se ver - veel m eer waarde wee!l ln dlen
kie!ling beteken nog nie dat die bulle d ie besetting!lbeleid en
(JIan Ons Korrespondent in Duitsland)
1wmnr nfgewend is nie, berig rad ikale st r omin ge in \ Veson" korr (lspondent u it D uitsland. D u it .,Ja nd met mekaar in verWie bekeud is m et die same~;telling van die Bonn-konstitusie en met
Bnie mense wat vir die K ommu-- ba nd w il br ing in d ie Jig van
n i!lte gestem het, b et dit n ie ge- oor sauk en gevolg.
die Duit~;e volk "·an 194 9 sal uo uliks kau beweer dat die verkiesing van 14
docn omdut bulle enige h eU va n
Augu~;tus die "·rye wil van die Duitse volk ve rteenwoordig, berig ons kor1\lo.,kou ,·erwag n it', maar uit : In die verba nd word ve rwys
respondent
uit Duitdand. Die volk moes hy gebrek aan enige ander keuse
prote., teen die " 'ester >te beset- na dr. Schumach er ~;e waar, Ons hang nog maar steeds
t ingHbeleid, en h iermee sal die skuwing da t nie die Dult.'le mili- eeuvoudig maar die , mindere e uwel" kies.
bNwtt<•rs r ekening mo('t h ou in t a r isme d ie gi-ootste gevaar vir aan lyntjies," h et ie mand opg(>merk en daarmee bedoel dat die Duitse volk
die t oek om s.
die E uropese vrede Is nie , dog soos poppe aan die vingers van die oorwinnaars moet optree.
D it h et tyd geword, aldus ons die verblt tering v a n die Duitse
Die feit dat daar in diE> Wester se besettingsgehied 'n bietjie meer
korr!'!!pondent, d at die \ V!'sterse volk. , Met die aftakeling va n
Pf>r" moet verstaa n <lat die ge- fa brlek e word g.f'lyktyd lg ook die speling hestaan a s in die Ru s~;iese, m a ak dit moontlik om van 'n ,mindere
duri ge \'erwysing na die Duitse demokras ie in Dult8land a fge- euwel" te praat.
g~!lkiedenis sedert 1848 n iks by- , ta k el," bet hy verklaar.
W eens die lisen11lerlng deur
21 Persent va n die klesers bet wil n ie, bulle b ulte stem m ing
die besetters van p a rtye en per- buite stemming gcbly. Tot bier- bly.
sone wa t nan die verkiesing die groep behoort vera! die
mog deelneem k on aileen die jongere Duitsers tussen 20 en 40
Aangesien
die
Christelik(vervolg van bls. 1 kol. 4.)
bet verskille nde pogin gs aange- persone en p a rty!' deelneem wa t jaar en ' n dee! van die Duitse demokrate n ie ' n vols trekte
\'OLKSPOLIT IEK
wend om sy ideaal te ver wesen- vooraf gekeur of R'Cslf is. Die bocrc. H ul standpunt was dat m cerderbeid b et nle, aal 'n koallk. Die K.G. bet eers verklaar keuse was dus vir ba le eintlik as bulle n ie kan stem soos bulle l!sie geslu it moet word.
En tog is die stryd ook op dat die O.B. bcreld is om met maar n et om te stem of nie +If+ ++++++++
die ander terrcinc vasgekoppcl enlge volksaksic saam te gaan ·n \'ryb eid wa t \'an die Russienan die politick. Die rede daar- met die partye. Die aanbod is ~ m etooe inso,·er ,·erskU dat
voor is dat ons volk op poll- cgter genegeer. Later bet daar lit maa r net as die ,klein!'r e
tieke gebied nog nic sy volledige 'n opening gckom met d ie Afrl- euwel" aangedul k a n word. 1\let
vryhcid ge-kry bet nie. En as kanerparty, waardeur baie be- •elfbestemming en '\'ryheid bet
spr. praat van die politick be- :-eik is, maar waardeur n ie alles tilt n et so min t e doen a s die
onder besettingstoeslg-gestelde
doe! by nie daarmee die par ty- bereik k an word n ie.
Die Chrls tlaan de Wetva n komdt. B. Lots not
politick nie. Ons sien juis In
Partye kom e n gaan, maar die Bonn-konstitWiie wa arva n d ie
komma ndo van d ie Osse- bygedra. Ve rlede Jaar ee
die partypolitiek 'n versnippe- O.B. b et 'n lcwcnskicm in h om grondplan spret"k va n ' n toebesetring van ons volkskrag, want wat onver nietlgbaar is. En spr. komstige. "burgerlike
wabrandwag op Ystersyfers was let s oor dle teO
daar word altyd gesoek na 'n <~preek dit a s sy persoonllke ti ngsgesag" wa t uit ,-y~ onder plaat , Kaa pstad, b et vanen £60 ondenkeldellk.
Hlerdie kommando fa
jaar hul by drae vir O.B.tcenstander daar moet ' n mening uit dat die dag vroeer dele sal best aan , naamlik ' n poeen va n die Kaaplandee
opposisie wees om teen te stry. of later sal k om da.t die O.B . lltleke, ekonomiese en finan dagfondll presles \'erdub· En bierdie partystryd bring (eor gan iseerd sal m oet optree s lele, 'n regsafdeling en 'n nfbel. D ie pragtige bedrag k a mmando's wat noolt cedurende dle jaar ultspan
mee dat ons nle met verenigde ' P politieke gebled. dat b y ook deling vir polltlek e veUigb eld.
va n t 22lS Is gestort t eenoor lets m eer a s fllO ver- nle. Gereeld elke ma&Dd
krag as volk teen gevare kan binne die pa rtement sal m oet Verder sal 'n afdeling vir die
word hul funksle phou op
lede jaar.
optree nie.
Daar is bale verkondig wa t by daarbuite Vf'r - perswese en een vir opvoedingTot h ierdie bedrag h et
Melkbosstrancl, en .oos
Engelssprekendes vandag wat t{ondig. As spr. dit se bedoel en kultuursake lngeste l word.
gewoonllk sal dle funktlle
die vroue-kommando onbereid is om groot vraagstukke 'ly nie- dat ons die H .N.P . moet
SKE PTIES
d er Ieiding , ·an komdte. weer dle cerate Sa.terdag
aan te pak op grondslag van oppeneer nie. Spr. b et baic
'n Groot dec! van die volk bet
me \', M. van R~yen, tW IUU18taande maancl plaudie Afrikaner se tradisionele waardering vir baie dinge wat 3kept ies gebly teenoor die ouere
en di e mans onder l elcllng vlncl.
beleid. Maar die partypolitiek :leur die regering gedoen word. partye se kandldate sowel as
belet dat bicrdie mense hul :\Iaar die st elsel waarblnne die ouere partye self - daar
krag by ons inwerp. Hulle moet !tulle dit doen , is onbetlte ndlg moes decls vir persone (60 peras opposisie ons beveg. Daarom en w a t vane~¥ gedoen word, 3ent> en dcels vir partylyste
wil d ie Ossewubrandwag volks- word m3re weer afgebreek clf'ur (40 pcrscnt> gestem word politiek invoer a an dle polltle- 'n ander party.
sk eptics, in die eerste plaas omMaar a s dle O.B. dan gedwlng
k e front sodat ons verenlgd kan
dat geglo is dat die vcrteenoptr ef'.
word om daar op te tree, sal by
woordigers maar deur die pariit nle doen as 'n party nle, tye voorgeskryf sal word en In
TERUGGEW YS
maar m et die doel om die herdie t weedc plaas omdat hierdie
Maar elke keer as die O.B . \'on·ormlng!l te weeg te bring
partye deu r die besetters goedmet hierdie beleid na vore ge- en die partystelsel a f te skaf.
gekeur is terwyl aan andcr soos
kom bet, is hy teruggewys. Ons wil weer ons eie volksteldie vercniging van vlugte!lnge
:Mense bet gedink ons wil ook sel he wat deur die vyand been bombeskadigdes toestemmaar 'n party word. Die O.Jt grawe is.
mlng geweler is. L aasgenocmdes (wat t esam e 16 mlljoen teD
moe-s bulle dus of met die ouerc
par tye vereenselwig of .,vrye
kandldate" gestel het, In watter
geval hul stemme nic vir die
lyste In aanmerking gekom het
nic .
•
D ie uit slag was:
Christclik-Demokrate
7,358,2l50 (31 pst.> ... 139 setels
Sosiaal-Demokrate
6,932,223 (29 pst.) ... 131 setels
Vrye Demokrate I Dem. Yolksparty
2,828,391 (11 pst.) ... 52 setcls
Kom muniste
1,360,468 (5.7 pst.) ... 15 setels
Bcierse P arty
986,606 (4.2 p st.> ... 17 setels
Duitse Party
940,088 (4 pst.> ... 17 setels
E kon. H eropbou-vereniging
681,981 (2.9 pst.) ... 12 setels
Duitse Sentrale Party
727,449 (3.1 pst.) .. . 10 set els
Duitse Regse Party
428,557 (1.8. pst.> .. . 5 setels
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PROF. VAN ROOY OOR O .B.

Kommando Verdubbel
Opbrengs

..

~····································- ..~..
@~mad van

Een Soort

SKENK

maak die wereld

MERINO- en KARAKOELWOL
VIr

DUITSLAND

Boerejeug Kry

E.ie Terrein

e
e
e

Aan die B oer ejf'ug is ' n terrein
t oegestaan by die 1\lonumen t
tyd ens d if' f ecsvier ing nan d if'
e nd va n d ie jaar, bet prof. D ir k
'\'an R ooy, lt'if'r van die Boe~
jeu g !'erglstf' raand aangek ond ig
by geleent h eid van odie 0 .8 .-vergadering op 1\la itla nd. H y bet
beroep op die O.B.-Jede ged oen
Hierdie vr ouens e n kinders is beslg om met wol van Suid- om te h elp om die nodige fondse
Afrika te brei.
in te same) om soveel Bof'r ejeugU wolgeskenk sal nie net klere en komberse beteken nie, maar Jed e as m oontl ik daar te k a n
ook wf'rk vir duisende arme bannelinge.
1\[e rlnowol is n oodsaakllk om Kara.koelwol doeltreffend te kry .
,·en \·erk.
1 ,DIE O.B." word gedruk dtur Pro

Merk u wol D A H A en stuur dit na u eie makelaar en
stel ons daanan In kennls.
D .4 H .4
HOOPSTRAAT 105B
KAAPSTAD

Eccleela-Drukkery Beperk, Blelltn·
bCJBCh, vir die elenaars en ultseweu:
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote
XeTkgebou
703,
Posbu.t
1411,
X erkpleln, X&apeta4.

Rembrandt maak net een sigarct, en
die room van die oes gaan daarin ...
goeie tabak maak 'n goeie sigaret.

ROOI VIR KURK. GROE N VIR ONGEKURK
W IT VIR FILTER.

., Elk~ sigaret 'n
Kopler..

me~st~rstuk."

