
Gereglstreer aan dle Hoofposkantoor as 'n NuusblacL ,Wonderlike Voorreg Om 
Volk Binne 0.8. te Dien' 

' 
\ . ,Nog 'net 'n paar maande en die Ossewabrandwag i~ 10 janr oud. Tien 

\ hewoe jare waar grootse verwagtinge dikwels moes plek muak "·ir diepe 
teleur~tellinge. Geen organi!'lasie in ons volk!'ihestaan was uog ooit met 
to~ovcel venyn en deur ~;oveel magtige vyande bekamp nic. Dat daur nog 
iet~ van hom oorgebly het is aan drie dinge toe te skry~·e: , ·olksi-denli!'ime, 
'n ver8ieude Ieier en 'n skare "·an ntanne en "·roue ~;o taai a~ !'taal, '' ~kryf 
Gcbied~enl. dr. F. D. du Toil , ·an Zyl in 'n oproep inl'lakc 8 Augu!;tus. 

Jrg. 7 Kaapstad, Wocnsdag, 30 Junie. No. 32 

Selfde Regte Vir 
Almal Se A.P. 

Die Ieier van clie A!riknner
party, mnr. N. C. Havengn, en 
die clnlfbe!ltuur ,·an die party, bet 
'n uitnodiring ann aJle Afrika
non geri~t om by die Afrikaner
party aan tt "luit. 

In die oproep word vcrklaar: 
,.Aan elkccn word die verse
kerlng gcgee dat danr nlc teen 
hom of haar weens sy ot haar 
verband ml.'t cnlgc nlc-polltlcke 
organlsasic, taal of gcloo!, gc-

diskrlmlnccr sal word nie. Elk
een 8al diesellde regte geniet 
en elkeen sal diesellde pligte 
b~." Voorts word verklaar dat 
die A.P. en H.N.P. sal saam
wcrk met vollc bch:>ud van elk
con sc ldentlteit. 

,.Indicn u nog nie lid van een 
van die Regeringspartye ls nie, 
sluit dan aan by die Afrika
nerparty", aldus die oproep. 

A 

Dis om hlerdle redo dat die 
O.B. gcdurcnde ay tiende be
ataanajaar, . ten apyte van sy 
uitgcdunde gclcderc, In staat 
was om aan twce !ronte die 
stryd te voer en te oorwln
aan dlo ccnkant teen vcldmaar
skalk Smuts en sy Empire en 
aan dlo ander kant teen die 
volksverdelendo partypolltlck. 
Noolt bet die O.B. groter ver
toon as gcdurcndc hlcrdle jaar 
nle. Hy hct gctoon welkc mag
tige lnvloed by In ona volks
lcwc Is. 

Sy taak h1 erter nog nle vol
tool ole. Solunk aUe volks(t'· 
note nle beg !IIUUDI(e~tnou is 
deur bande \'&n rem~n!Wapllke 
trou aan S.A. nle en solank 
ou nie 'n republikelnse \'Olk-

staat bet nle, solank bly die 
taak van die O.B. onafgehandel. 

NUWE KRAGTE 

Indicn sommigc moog gcword 
het van die stryd, Is daar nou 
'n geleenthcld om nuwc kragto 
in tc skakel uit die geledcre 
van die staatsdicns. Laat on!! 
nie versuim om dit te doen nle. 
Laat ons boweal nlo vcraulm 
om gebruik te maak van die 
sterk posisie waarin die O.B. 
hom tans bcvlnd nie. 

Ons moet ona oorwlnn1ng op
volg. Die stryd vorentoo sal 
wei makliker weea as dl6 wat 
agter le, maar by moet gevoer 
word. 8 AU31JStus 1M8 bled on!! 
'n wonderlike geleentheld om 
met behulp van nuwe ~d ons 

PARLEMENTERE FRONT IN 
VOLGENDE MAANDE 

DIE BRANDPUNT 
.,Die onmiddellike nood vir ons volk i~ aan die parlementere front, 

en die taak ,·au die 0.8. in die eerste aantal ,maande tiBI hoofliBaklik op bier· 
die front toegesJ•its moet ~·ees 8odat nasionale Suid-Afrika die •olgende 
verkie~ing ~·at miskien hinne agtien maande al Ml plaasvind, moet wen. 
lndien dit geheur. sien •·k 'n baie lang tydperk van vrede en rue vir ons volk 
te~emoet. Die organi10atorit'~""e ,uitbeemse' krag in Suid-Afrika sal dan vir 
minl'llens t~·ee ge¥a,..rte lam~e!'laan wees," bet die Kommandant-generaal, 
dr. Hans , ·an Uen"'hurg, verlede Oinsdagaand gese toe hy ' n verteenwoor· 
digende vergadering van Wes-Kaaplandse offisiere in Maitland toegespreek 
het. · 

Die K.G. hct die of!isicrc be· O.B. GAA.~ VOORT 
dank vir hul trou in die afgc· 
lope maandc waardcur die O.B. \\'at dlt> 08~~ewabrandwag 110 

sc stryd In belang van ons tank betnof, wil spreker al dade
volkstoekoms bcslis gewcn is. Ilk \'f'rklaar dat daar reen spra
Dat daar op sommigc plckkc ke ,·an ontbinding kan weeiunie. 
vcrwarring gchccrs hct, Is tc On!! i~ eedgenote wat trou re
bcgrypc, want die wcsc van 11weer bf't aan sekere ldeale, en 
cnigc stryd is vcrwarring. \\'at mense wnt deur 'n eed gebind 
deur offi!llere of brandwagtt' gf'- is, kan Jy nle ontbind soos 'n 
doen Is, i11 met die beste bedoe- maat!lkappy wat deur 'n kon
lin~t" gedoen ,·olcens elkeen ~>e trak. geblnd ill nie. Hulle kan 
Afrikaneroortuiginr, en daal'(>m I s lcgs vcrraad plecg. Ons hct 
moet clnar Jtf'en \cr .. ·yte ,·erder I trou gcswccr aan sckcre !deale, 
weea nie. o.a. 'n rcpublick, en of die O.B . 
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I BOERESTELSEL i 
Die En~tt•l"4' pen~ 11keer die 

O.B. en Kommunlstiese Party 
oor een kam u'l ,,on-Suid-.\fri
kaaru;e" elt'mrntr. :'\ff't IIY ide
aal van •'n purtylosfl rcopublick 
staan die Oso;e\\nhmndwug mrt 
albei benf' op Suld-Afrlknan!ie 
bodem, IIOO!I mf'egaunde toto 
treffend IUu'ltrt•cor. Oom Paul 
en Schalk Bur.rrn word bier 
saam geslen tydrn11 difl Jna11te 
president!lvcorkle!llin~r In dlf' Suid
Afrikaan!lt' ReJIUbllt•k. llullo wall 
albei kandidate, maar nnden n11 
in die Britse )lurty·Ktrl!!f'l, bf't 
bulle suam op rei'! ltl'lflllln rn 
gesamentlik vergadrrin~r~ toe
gt'!lpreek, want bullf' hcot nie nan 
twee teen mekaur l'ltry·d,·Of>rf'ndfi 
party·e beboort nie dolt net aan 
die \·olk. In die Brlt~~e parle
mentino !ltaat i& 'IOieb onmoont
llk, want die teenatanden rnof't 
mekaar be,·ec, en waar bulle 

!!Oms wei !Ulam op 'n vf'rhool' 
ver..kyn, Ct"kied dit in die l'et'll 
, ·an 'n boenderhaange\·e~t U.n 
aanskoue ,·an die publiek. In 
die partj·lose Bocre-republiek bf't 
Schalk B urgers na die verkle
!iing dan ook as ,knbinetslld" 
en later as waarnemende pre
s ident kon dien e n n ie as op
poHisieleier nie. 

Die toto is geneem deur mnr. 
Tom Everard ''an lUosselbaal 
op die plaas Buffelspoort, Ru~
tenburg, wat dit goedgunsti.r
lik aan Die O.B. geleen het \'lr 
ltf'bruik. Voor sit oom Paul e n 
S<-haik Burgers, die twee teen
kandidate, en links en recs a~r
ter o;taan ,·eldk. Piet :\leyer en 
Piet Kruger, seun ,·an die Pre
"ldent. Dit was destyds die taak 
, ·an die ,·eldkornet - 'n ataata
beampte - om politieke \'erga
derlnp te bel~ en te lei. 

K .G. Versoek 
lnskokeling 

Von O.B.'s 
11wak of sterk is, aan daardlf' 
!deale bly by getrou en by bou 
aan om daan-oor te veg. Ons 
caan nle die instrument stuk
kend slaan waarmee • vir 
daardle dinre vea- nl.-. 

As ona nle ontblnd nic, moet 
die O.B. dan atsydig ataan? bet 
die K.G. gevra. Spr. mecn dat 
die A!rikanerdom van vandag 
op die mees kritieke stadium 
van die atgelopc veertig jaar 
verkeer - en onder krisls ver-

<Vervolg op ~Is. 8, kol. 1) 

Dr. F. du T. van Zyl. 

plek ,·ol te 11taAn. \l'atte-r won
de-rllke ,·oorreg bet ons om deur 
die 0.8. on11 ,·olk te dien! 

MOSKOUSKOP 
TITO UIT 

• 'n Bnouk In tile Sowjetblok bet 
Maandng IlhUUigevind toe maar
!lkalk Tlto rn under leiers van 
,Jocogo-Siuwl l! dt•ur die Komin
form - orguni!'IU!tie ,·an kom
munllltiC'!Ie partye - uitgeskop 
ill, berir S.A.P.A.-Reuter. Holle 
1!1 dllllr\IID beskuldig clnt bulle 
tee-n Ru!iland en die Roo! Leer 
propapnda remaak het. Die 
K_.ltlte un "~"ie is 
,.enoek om bulle ook ult die 
staatsbestuur te skop. Dit is 
een \'an die bfolangrlkste gebeur
tenlase in Europa aedert die oor
cawe , ·an Dulh;land. 

,.Die 0 .8 ." word cedruk deur Pro 
ll:eciMia·Drukll:tr)' Beperk, BtellenboKb, 
Ylr die elena&n~ en uttcewera : VOOR
BLAO (JCdma.) B~trk, Groote Ktrk· 
cebou 708, P<*lua 1411, KerkpleiD, 
Ka&P8t&4, 



BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 30 JUNIE 1948 

Maatskappyvergadering: 

Saambou (Permanente) 
Bouvereniging. 

(Gereglatrcer kragtens die Bouveren!g!ng1wet van 1934 soos gewya!g.) 

VERSLAG VAN DIE RAAD VAN DIREKTEURE VIR DIE 
FINANSIELE J AAR GEEINDIG 81 MAART 1948 

Op die sesde jaarvergadering van Saambou (Perma
neute) Bouvereniging wat iu Kaapstad gehou is, bet die 
Voorsitter, mnr. G. Moerdyk, die aanwesiges as volg 
toegespreek :-

Here, 
Namens die Raad van Direk

teure heet ek u hartlik welkom 
op hierdie Sesde Gewone Algc
mene Jaarvergadering van u 
vereniging. 

Eksemplare van die verslag 
van die direkteure en van ons 
finansiele state, wat oor die 
boekjaar geeindig op 31 Maart 
1948 handel, 1~ voor u. Dit 
spreek vanself dat dit vir u 
direksie 'n rede vir blydskap is 
om so 'n goeie verslag aan u te 
kan voorlG. U vereniging hct 
besonder goeie vooruitgang ge
durcnde die afgelope boekjaar 
gcmaak en die volgende beson
derhede sal u 'n begrip gee van 
die gesonde posisie wat hy be
reik het. 

Bate 

Die bate van u vereniging het 
gedurende die afgelope boekjaar 
met £207,51117s. 2d. vermeerdcr, 
tccnoor 'n vermeerdering van 
£97,069 gedurende die v01,:igc 
bockjaar. Op 31 Maart 1948 het 
die totalc bate £607,047 bcdra. 
(Ek mag net terloops byvoeg 
dat die bate in die tydperk van 
26 maande wat sedert die 
slulting van ons boeke verloop 
het, met 'n verdere bedrag van 
nagcnoeg £Hi0,000 gestyg hct en 
tans sowat £750,000 beloop). 
Hierdie vocruitgang getuig van 
volle vertroue van die kant van 
die publick. 

Kapitaal en Deposito's 

Die kapitaal van u vereniging 
het gcdurende die boekjaar 'n 
vermecrdering van :£46,956 ge
toon en staan op £193,897 lOs. Od. 
(Sedert 31 Maart 1948 hct die 
kapitaal met meer as £140,000 
aangcgroei). Deposito's en spaar
rekeninge het vermeerder met 
£152,798, en het £397,827 bedra. 
Aang~slcn geld oor die algcmccn 
skaarser word, is hierdie voor
uitgang des te meer bevredigend. 

Lenlngs op Verbande 

U vereniging ondervind 'n 
toenemende aanvraag om vcr
bandlenlngs. Hierdie aanvraag 
oortref die aanwas van ons 
fondse, en gevolglik is u direk
tcure In staat om 'n gesonde 
kcurlng toe te pas by die toe
staan van leningo;. In die af
gclope boekjaar is daar £162,360 
n.eer op verban·i uitgeleen as in 
die v~rige jaar, en op 31 Maart 
het d1e verbandlenings £505,196 
bedra. 

Winste 

Nadat voorsiening gemaak Is 
vir dte ni:sh:rywing van kantoor
uitrusting met £624 7s. 11d., kom 
die wlnste vir die jaar op 
£9,212 16s. 1d. te staan. Dit oor
tref die winste vir die vorige 
jaar met £2,300 lOs. 9d. U direk
sie beveel aan dat hierdie wins 
tesame met die balans wat van 
die vorige jaar oorgebring word, 
t .w. £1,411 16s. 2d. soos volg aan
grwend word:-

4% Dividend op aan
deel-kapitaal ... . . . 15,755 11 IS 

Dividend op Sub-
skripsie-aandele ... 52 0 0 

Vermecrdering van 
die Statutere Re-
scrwe . .. . .. . . . .. . 921 • 0 0 

Afskrywing van pre-
mic op Staats-
cffckte . . . .. . .. . . . . 820 11 4 

Bnlans na volgende 
Boekjaar .. . . . . 3,075 0 0 

£10,624 12 3 

T()('komsplanne en vooruitsigte 

Die oeginjarc is altyd die kri
tiekste tydperk in Q,ie bestaan 

van alle finansiele instelllngs. U 
vereniging het ook maar 'n 
sukkel-bestaan gevoer tot 1945. 
In daardie jaar het by die on
dersteuning verkry van SAN
LAM en in mindere mate ook 
van 'n paar ander Afrikaanse 
instellings, wat diep onder die 
indruk was van die noodsaaklik
heid van 'n groot en sterk Afri
kaanse Bouvereniging en die 
goeie vooruitsigte van Saambou. 
Die vooruitgang van u vereni
ging dagteken dan ook vanaf 
daardie jaar, soos duidelik deur 
die volgende syfers aangetoon 
word:-

Jao.r ge~!ndlg Totale Wlnste 
31 Maart Fondse 

1944 £83,729 -£1,561 
1945 £233,292 £1,145 
1946 £302,467 £3,414 
1947 £399,535 £6,912 
1948 £607,048 £9,213 

Die fondamente van Saambou 
is stewig gel~. en langsamer
hand verrys daar nog 'n groot 
Afrikaanse finansHHe instelling 
op 'n terrein wat nog nie tevore 
deur die Afrikaner betree Is nle. 

Op hierdie fondamente moet 
ons nou verder saambou sodat 
u vercniging hom van sy taak 
kan kwyt, nl. die voorsienlng 
van eie wonings vir die burgers 
van hierdie land. Vir hierdle 
doe! moet die spaargelde van die 
gemeenskap ingesamel word. 
Gelukkig Is Saambou reeds In 
die posisie om aan geldbeleggers 
terme aan te bied wat gunstig 
vergelyk met selfs die van die 
groo .. te bouverenigings van ons 
land. Vir elke klas belegger 
kan ons 'n gepaste belegging 
aanbied. Op vol-opbetaalde nan
dele en subskripsie-aandele be
taal ons die gebruiklike dividend 
van 4%; op va&e deposito's 
word van 3 persent tot 3~ per
sent betaal; en op spaarreke
ninge 2l persent. 

Met die uitbreidingsplanne 
van die direksie word daar goed 
gevorder. Op bale dorpe en 
stede van ons land is plaaslike 
agente reeds aangestel. 'n In
spekteur in die persoon van 
mnr. P. de Waal is onlangs aan
gestel om hierdie agente by te 
staan om nuwe agentskappe te 
stig. 

Dankbetuiging 

Graag betuig ek my dank aan 
my mede-direkteure vlt hulle 
waardevolle hulp en aan ons 
personeel vir bulle ywerige en 
lojalc dienste - in Saambou 
werk ons geesdriftig saam! Ons 
hoofbestuurder, mnr. J. Theron, 
vcrdien besondere vermelding. 
Die vooruitgang wat in die af
gelope jaar aangeteken is, is tot 
'n groot mate aan sy onver
moelde ywer en gesonde bestuur 
toe te skryf. 

Met die aanstelling van mnr. 
M. G. Botha as bestuurder van 
Pretoria tak is die kantoor op 
'n bale gesonde basis -geplaas en 
wil ek mnr. Botha in besonder 
bedank vir die goeie vordering 
wat ons Pretoria kantoor reeds 
In die korte tyd onder sy be
kwame bestuur ondervind het. 

(Advt.) 

SMUTS TERUG 
NA VOLKSRAAD 

Dit is nou feitlik seker dat 
veldm. Smuts L.V. vir Preto
ria-Oos sal word. Die H.N.P. 
het aangekondig dat bulle geen 
knndidaat teen veldm. Smuts In 
die tussenverkieslng sal stel nle. 
Die party sal ook nie 'n on
afhankllke kandidaat wat hom 
vc:rklc$baar stel, l!teun nie. 

DIE. VE.RK IE.SING: 

WIE HET IN AFGELOPE 
VERKIESING GEDRAAI ? 

Dis opmerklik hoeveel ulteen- te voorspel dat d ie Verenigde 
lopende menings geopper is vir I Party 'n bale ernstige terugslag 
die onlangse nederlaag van die sou kry en dit was ook a lge
Verenigde Party in die alge- meen verwag dat die meeste 
mene verkiesing. Daar is die waan-oor bulle kon hoop 'n 
mening wat onder andere deur skrale meerderhei<l oor aile an
oudminister J. H. Hofmeyr uit- der partye was. Trouens per
gespreek is dat die hoofoorsaak sone wat die uitslae van die 
te vinde is in die algemene onte- 1943 verkiesing en die tussen
vredenheid van groot seksies met 
die tckorte en ander alledaagse t t t t t tttttt tttttt t t t t t 
ongeriewe wat die gevolg is van 
die oorlog. Minister N. C. Ha
venga het in die verklesing ge
sien die oorwinning van Nasio
nalisme. Die redakteur van die 
Natal Daily News spreek die 
mening uit dat die V.P. vera! 
veld verloor het onder die sol
date. 

Die rede wat algemeen aan
gevoer word van Nasionalc kant 
Is dat die verkiesingsuitslag tot 
'n groot mate toegeskryf meet 
word aan die reaksie van die 
kleserspubliek op die kleurbe
Ieid van die Vercnigde Party. 
Dan word van Verenigde Party
kant dikwels aangeroer dat die 
verkiesingsuitslag 'n bewys is 
van die verderflike invloed van 
die Broederbond, aan 'n ultge
breide fluisterveldtog wat ge
slaag het. Laasgenoemde oor
saak ontbreek egter by die meer 
verantwoordelike kommcntators. 

TAALGROEPE 

Hierdie is <lie eerste van 
'n a rtikelreeks wanrin 'n 
deskundige sy ontleding 
gee van die afgelope ver
kiesingsuitslag en tot ge
' 'olgtrekkings kom wat be
langrik is \'ir toekomstige 
taktiese oorwegings. 

• •••••••••••••••••••••• 
verkiesings sorgvuldig ontleed 
het, het tot die gevolgtrek
king gekom, reeds voor die 
verkiesing, dat die waarskyn
likste uitslag sowat 80 setels 
was vir die V.P.-Arbeider
kombinasie en 70 vir die Afri
kaanse partye. Dit was dan 
ook min of meer die voorspelling 
van 'n goedingcligte blad soos die 
Forum. Die Nasionale kombina-
sie het sowat ticn setels meer 
verower as wat redelikerwys ver
wag kon word. Dit was omdat 
geen mens verwag hct dat die 
Vercnigde Party op die platte
land sou bly met s!(lgs vier kies· 
afdelings in Natal en sewe in 
die Kaapprovinsie nit'. Die al
gemene verwagting was dat die 
Oos-Transvaal wat tradisioneel 
Sap was, sowat vier V.P.-lede 
sou verkies. In Natal was die 
verwagting dat die Nasionaal
gesindes net in Vryheid sou see
vier; terwyl gemeen is dat die 
V.P. darem twee mecr setels 
in die Boland sou verower as 
wat hulle gekry het. 

WERKLIKE OORSAKE 

In hierdie reeks artikels sal 
ek probeer om deur 'n analise 
van die verkiesingsuitslae en 
sekere ander gegewens die werk
Jikc oorsake, vir die oorwinning 
van die Nasionaalgesindes aan 

V eur N avorser 

hede wat die vorige regcring 
in Bethal veroorsaak bet, die 
gevolg gehad dat hulle van hul 
ondersteuners verloor het. I n 
die land as 'n geheel egter bet 
die partyorganisasies nie van 
Yeel Sap-ondersteunen; geweet 
wat nou Nat g<>stem bet nie. 

NIE GEDRAAI 

In my volgendc artikel sal 
ek aantoon dat daar na my me
ning behalwc in sekere uitson
derlike gevalle soos die in Oos
Transvaal ook nie bale gevalle 
voorgekom hct waar mcnse ge
draai het nie. Die vorder ing 
van die Xasionaalgesindes Ie in 
die groot voor"prong wat bulle 
onder die duisemlc jong Afrika
ners bet wat in 1948 vir die 
eerste keer gestem het. D it is 
na my mening die hoofoorsaak. 
Amper net so belangrik is die 
feit dat bale Afrikaners uit Na
sionale huise hulle weens oor
logsomstandigbede in die leer 
bcvind het en nou weer gestem 
bet waar bulle hart was. D ie 
derde boofoon.aak i!l die ,·eel 
groter mate Yan Afrikanereen
beid wat die gevolg was van 
die :\lalan-Havenga ooreenkoms. 
Dan is daar die feit dat die 
Nasionaliste en hul bondgenote 
met die afgelopc verkiesing sen
der twyfel vee! betcr gcorgaQi
seer was as in 1943. 

1200 PE~ SETEL 

Die ,ommeswaai" was sowat 
1200 per kiesafdcling en ek sal 
probeer aantoon hoeveel bier
van aan elk van die hoofoor
sake toegeskryf moet word. Dit 
sal bemerk word dat ek ocr
sake wat te vinde is in die 
relatiewe beleide van die twee 
hoofgroepe nic noem nie. Ek 
doen dit met opset nie omdat 
dergelike faktore grotendeels nie 
in syfers gemeet kaq word nie. 
Dit is natuurlik die beleid van 
die Nasionaalgesindes wat die 
jong Afrikaners getrek het, en 
dit is moontlik die kleurbeleid 
van die Verenigde Party wat 
die Afrikaners tot so 'n groot 
mate verenig het. Die doc! van 
die artikels is om cers vas te 

Wat betref die relatlewe steun 
wat die partye van die verskil
lende volksgroepe gekry het, bet 
ons die mening van sommige 
Nasionale leiers, wat ook deur 
Die Vaderland aangevocr is, 
naamlik dat duisende Engels
sprekendes hierdie keer vir die 
Nasionale Partye gestem hct. 
Die Forum het gemeen dat die 
Verenigde Party baie van sy 
Afrikaanssprekende ondersteu
ncrs verloor bet en betrcur dlt 
dat die Engelse Verenigdc Par
ty-pers nie meer simpatiek is 
teenoor die Afrikaanse kultuur 
nie. Daar was byvoorbeeld 
geen protes van hulle kant teen 
sekere skerp anti-Afrikaanse 
uitlatings van die Union Review 
nie. Van verskeie kante, vera! 
van O.B.-kant is die mening 
gehuldig dat die verldesings
oorwinnings tot 'n groot mate 
daaraan toegeskryf meet word 
dat daar 'n veel groter mate van 
Afrikanersamewerking was as 
in 1943. 

WE~SDENKERY 

stel wie gedraai het. Dan, voel 
te toon. Na my m r ning Is dit ek kan 'n mens met meer vrug 
beslis nie te wyte aan <lie irri- bespreek waarom hulle gedraai 
tasiestem nie, want irt bale 1>e· het en wat die waarskynlike 
tels waar die V.P. ngteruitge- politieke tendens in die toekorns 
gaan het, bet daar 'n besondere sal wecs. 
mate van Yoorspoed geheen.. 

Nou moet onthou word dat 
In die stede waar die tekorte 

meeste van hierdie menings nic die sterkste gevoel is, is die 
vry is van 'n mate van wens-

\'.P.-kandidate oor die a lgemeen 
denkery nie. Mnr. J. H. Hof- met rekordmeerderhede ,·erkie~>. 
mcyr sien graag in die beheer- Ook kan ek nie in die u itslae 
stelsel, behuisings- en ander te- enige tekens be'!peur vnn •n 
korte die oorsaak omdo.t hy merkbare steun vir die Nasio
weet dat die Nasionale Party 
daar nie vee! aan sal kan doen nale groepe onder Engt>lsspre, 

kendes nie. Tot so 'n mate ht>t 
nie en dat dit onwaarskynlik is llie V.P. daarin geslaug om <lie 
dat daar b.v. nou skielik gcnoeg 
buise vir alma! sal wees. Met Engelse in bulle geledere te 

verenig dat selfs mnr. J\farwiek 
'n volgende verkiesing sal hicr- wat sy k iesafdeling nou nl 27 
die mense om dieselfdc rede jaar lank verteenwoordig, ,·er
weer teen die huidige regc- slaan is. 
ring stem. Die Ossewabrand-
wag het hard probecr om by 
wyse van formele ooreenkomste 
en andersins Afriltanereenheid 
te verkry. Hierin sien hullc dus 
die rcde vir die oorwinning van 
die Afrikanergroepe in mlnstens 
tlen kiesafdelings. Die Nasio
nale Party voel dat terwyl a! 
hul parlementslede Afrlkaans
sprekendes is, die land nie daar
om moet meen dat hulle sender 
st«:un is onder die Engclsspre
kendes nie. 

Dit is moontlik na my mening 
om deur 'n ontleding van die 
uitslae hierdie menings krities 
te ondersoek. Dit iR trouens 
n o. my mening moontlik gewees 
om reeds voor die verklesing 

VERRASSING 

Na my mening meet enige 
verklaring van die verkiesings
uitslae 'n verklaring gee vir 
die verrassingsaspek van die 
uitslag. Die enigste vcrklaring 
wat ek aan kan dink is dat 
die organisasies van beide kante 
nie bewus was van bale per
sene wat in 1943 anders gestem 
het as in 1948. Daar was sekere 
persone wat wei gedraai het. 
Dit was reeds voor die verkie
sing duidelik dat die naslonale 
partye nie sender stcun onder 
die soldate was nic en in die 
Oos-Transvaal hct die mocilik-

Dr. M. S. Louw 

Voor~itter Van 

. Saambou 
Op die jongste direksieverga

dering van Sanmbou <Perma
nente) Bouverenigin' is dr. 
M. S. Louw, besturcndc direk
teur van Sanlam, gckies tot 
voorsitter van die direksie van 
Saambou en mnr. Gerard Moer
dyk as ondervoorsltter. 

Saambou is een van die jon
gere Afrikaanse finansiele on
dernemings wat in die afgelope 
paar jaar met reuse-skrede ge· 
vorder het. Dit is die enigste 
Afrikaanse bougenootskap in 
ons land. Met totale fondse in 
1944 op £83,729 het die onder
neming dit tot op 31 Maart bier
die jaar opgeslmif na £607,048. 
Sedertdien het die kapitaal met. 
nog £150,000 aangegroci. 
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Behoefte Steeds Grater 
Stelsel Vir Beter 

Die gebreke en ondoeltreffendheid van ons stelsel van 1 gewende volksbeleid nie; da.nr 
plaaslike owerhede kom die afgelope tyd va nwee sy onver- is botsende provinsiale e n stads
moe om in die nuwe behoeftes te voorsien, a l meer e n meer beleide. Om hierdie swakbeid 
in die k a lklig en word steeds aan s k e rp kritiek in die pers uit te 11kakel, bepaal die tweede 
onderwerp. beleid'lpunt van die O.B.: 

,Om die buidige parlemen

Met verwysing na die begro- dige stelsel van plaaslike ower
ting v~n £23,000,000 wat onlangs I bede gebuk gaan. Dat daar nou 
deur d1e Johannesburgse stads- ook in toenemende mate stem
raad ingedien is, skryf Die me teen die tekortkominge op
Transvaler, orgaan van die re- gaan, toon dat daar meer en 
gering, as volg in 'n hoofartikel: meer besef word dat verande-

tt're, provinsiale e n munisi
pale insteUings te vervang, 
moet daar een kragtige e n 
deskundige gesagsregerlng 
wees oor die h ele land m et 
inskakcling van ware volks
en beroepsverteenwoordlging 
op aile gebiede en In alle 
bt"lange." 

,Die begroting is ingedien ring nodig word. 
deur 'n stadsraadslid wat uiter-
aard maar 'n klein deel van 
sy tyd aan die stad se finan
sii;le sake kon bestee. Dit moes 
ook behandel en goedgekeur 
word deur stadsraadslede wat 
'n nog veel geringer dee! van 
hul tyd aan die bestuur van 
die stad kan wy. Aan die hoof 
van die stadsbestuur staan ver
der steeds 'n man wat slegs 
vir 'n tydperk van 'n jaar ge
kies word en wat ook maar 'n 
dee! van sy tyd vir die af
wikkeling van sake van die stad 
kan afstaan, en heelwat hiervan 
aan sosiale pligte moet wy. 

SOOS 1\UNISTERS 

O.B.-BELEID Onder so 'n stelsel kan die 
gebreke nie voorkom waar oor 

Onder die huidige stelsel is nou kommentaar gelewer word 
daar gcen sentrale en toonaan- nie. • 

VRE.E.S STE.LSE.L SE. 
SWAKHE.DE. 

Vrees dat die r egering d it moeilik sal vind om te regeer 
vanwee die gebreke van die Britse parlementere stelsel waar

. onder ons leef, word u itgespreek in ' n hoofartlkel van Die 
Noord-Trans,:aler. 

,Nogtans word hierdie begro- Na aanleiding van die verkie- kan verwag word dat die Oppo-
ting waaraan so weinig tyd be- sing skryf die blad dat verwag sisie Party dit vir hom gaan 
stee kon word, deur die amps- kan word dat die Opposisie die probeer onmoontlik maak om te 
draers van die stad, selgs deur taak van die regering so moei- regeer." 
die van 'n voltydse 1\linister van lik as wat hy maar kan sal 
F inansies en Vervoer, oortref. maak, en vervolg: .,Die taak van die opposisie 
Dit" begroting van die Johannes- ,Ofskoon die Opposisie-Party is om opbouende kritiek in die 
burg<~e stadsraad oortref nl. die in die Britse Parlementl!re stel- volksraad te uiter, nie om 'n 
van die 'it>r Provinsiale Admi- sel veronderstel is om die Rege- stok in die wiele van die Rege
nistra~tie., sommer baie ver. rende Party op die regte koers rende Party te steek elke keer 

,Aan die hoof van elke Pro- te hou en opbouende kritiek te as laasgenoemde lets probeer 
vinsiale Administrasie staan uiter, vind ons dat dit nie altyd I onderneem wat ten goe~e va_n 
nogtans 'n Administrateur wat in die praktyk gebeur nie. alma! behoort te strek me. D1e 
al sy aandag aan die bestuur ,Dit is hier waar die party- volk het gekies. Daar 16 'n 
van die provinsie wy. Hy word politieke stelsel faa! omdat die toets vir demokrasie en die de
verder bygestaan", gaan die blad verskillende partye nie altyd net mokratiese stelsel voor." 
voort, .,deur 'n Uitvoerende Ko- die belange van die land op die Die blad verklaar ten slotte 
mitee waarvan die lede gedu- hart dra nie, maar self na mag dat daar reeds in die verlede 
rig bymekaar kom om sake te sug. Om die teuels in die hande afbreek gedoen is aan die pres
bespreek. Die begroting word te probeer kry, word alles in die tige van die volksraad en vra 
ann die Provinsiale Raad voor- vermoe gedoen om die Regeren- of daar in die krisis-tydperk 
gele \\at dae en weke lank nan- , de party in onguns te bring. wat voorle nog meer hieraan ge
dag aun die besteding van die Die werklike belange van die doen sal word. 
geld wy. land word dan tweede gestel. 

ONGESO:l'."D VERDRAAI 

,Hierdie vergelykings toon hoe ,Hoe goed 'n voorstel en hoe 
ongesond grootsta<ISI>t>'>tuur in j belangrik dit ookal mag wees, 
Suid-Afrika geword bet," ver- daar word maal" a ltyd mee tout 
klaur die blad, en w~s daarop gevind. Dit word verdl'haid aan 
dat <lie huidige be~otuur nie mPer die volk voorgestel sodat daar 
demokraties is nie maar buro- ontevredenhei:l met die &ge
kraties en vra or verundermg rende Party by d ie Volk kan 

Beperkings 
Opgehef 

nie nodig is nie. bestaan. 
Unie-burgers wat nog onder 

beperkings van die noodregula
sies onderhe\vig was, is verlede 
week daarvan onthef, volgens 
'n aankondiging van die Minis
ter van Justisie, adv. C. R. 
Swart. 

Die Ossewabrandwag het ,.Vera! waar die party wat die 
reeds herhaaldelik a.angetoon bewind voer, slegs op so 'n klein 
onder watter gebreke ons hui- meerderheid kan staat maak, 

NUWE. GROE.I VAN 
AFRI KAN E.RPARTY 

Baie persone is nadat bulle 
losgelaat was uit die interne
ringskampe, onder 'n soort pa
sool geplaas wat hul bewegings 
tot 'n sekere mate beperk het. 
'n Aansienlike aantal burgers 
was nog aan hierdie be,er
kings onderhewig. Die sekretaris van die Afri

kanerparty van Wes-Kaapland 
dee! Die O.B. mee dat daar toe
nemende belangstelling vir die 

Dewey 
Moontlik 

President 
Thomas E. Dewey is verlede 

week eeparig tot Republikeinse 
kandida.at vir die Amerikaanse 
presidentsverkiesing aangewys. 
Nadat hy aanvanklik sterk teen
stand geniet het, het die ander 
sterk kandidate, Taft en Stas
sen, hul steun aan hom toegese. 

Daar word algemeen aange
neem dat pres. Harry Truman 
weer die kandidaat van die De
mokrate sal wees. Die verkie
sing vind in November• plaas. 

party merkbaar is. Vanaf ver
skeie plekke het hy spontane 
aanbiedinge ontvang van goed
gesinde persone om met die 
organisasie van die party be
hulpsaam te wees. 

Mnr. Havenga se bydrae tot 

Daar is egter nog 460 Duit
sers wat nog nie van die be
perkings vrygestel is nie. 

die verkiesingsoorwinning word (Vervolg van bls. 6, kol. 5) 
allerwee erken en daar is 'n gestuur word. En laat ook die
ernstige en dringende begeerte selfde gebeur met ander koeran
om die oorwinningsbydrae van te en tydskrifte. Vergeet die 
die Afrikanerparty vir die volk twis en bou aan die mure van 
te behou en te versterk deur die ons volk. Dis nle net lets wat 
doeltreffende inskakeling in die kan nie dit moet! Dit is. •n 
party-organisasie van daardie roeping 'wat ons deur God op
duisende Suid-Afrikaners wat gelii is. 
vir die regering gestem het I 
weens hul vertroue in mnr. (Die redaksie wil graag die 
Havenga en die beproefde be- wenk van mnr. Kempff a.anvaar, 
ginsels van Hertzogisme. en indicn daar van ons lesers 

In Kaapland het die party 'n bereid is om ook in te staan vir 
geweldige stoot vorentoe gekry die versendmg van ons blad na 
deur dat dr. F. D. du T. van Nederland waar dit onder oij 
Zyl lid van die party geword bet. van koerantmanne kan kom, sal 
Kragtige uitbreiding van die dit verwelkom word. 'n Ruilstel
party kan in die eersvolgende sel kan later hieruit ontwikkel. 
maande verwag word. -Red.) 

"Ek waardeer hul stretende 
Safdtheid ! " 

sl Mnr. H. 8. Bosman, 
staatsamptenaar, Pretoria. 

• 
Jedurende die afgelope tien jaar bet 
.!k aktief aan sport deelgeneem en ek 
bet sodoende uitgevind dat Springbok 
sigarette indcrdaad ,die Sportman se 
keuse" is ! Ek hou van hul aangename 
geur en waardeer hul ekstra grootte 
en strelende 
sagtheid. 

'*eer ~ . .QQJ 
mallS I'(I{)J Jpl'tll~ ~reT! 
IJS 6111/fe (1/t~~~ ~~ .,WY, •• :. 

ONLANGSE UNIE-OPNAMES DEUR ONAFHANKLIKE 
NAVORSINGS·ORGA N ISASIES. 

Dwarsdeur die Unie het manne van aile stande-
skrynwerkers, klerke, maatskappy-direkteure-
oorweldigend hul keuse uitgebring op Springbok. 
Geniet Suid-A/rika se vocraanstaandt Slgartt-

probter Springbok vandag ! 

, 

SPRINGBOK 
SPORTMAN SE SIGARET 

Hulle gee my mcer rookgcnot. \ 
Ell geniet hu! egte, 

suiwer tabaksmaj ~j ~ 

20 vir 1/-
0ok in pakki e~ 

van 10 en SO. 
Met en sonder 
kurkmondstuk. 

U/ S. 335 

E~£E 
BPK. 

Bied u u Huishoudelike Benodigdhede teen die 
Laagste Pryse aan. 

MAKLIKE VOORW AARDES WORD GEREEL 
Besoek ons te: 

JOHANNESBURG Pleinstraat W 

PRETORIA - H / v Andries- en Pretoriusstrate 

KAAPS'IAD - - - Pleinstraat 4'7/49 

BLOEMFONTEIN - St. Andrewstraat W 

KROONSTAD - • • Cross-straat 42 

VEREENIGING • Marklaan 1'70 

POTCIIEFSTROOM - - Kerkstraat 108 

FICKSBURG • - • • - • - • 1\larkplein 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgers, Grafsteenmakers, 

Begrafnisversekeraars 

Bloemfontein Pretoria 

1M Takke 

In u eie keuse van materiaal 
teen slegs liS/- per week. 

Excelsior 1\leubels Beperk, 
Posbus 66'70, Johannesburg 
Stuur Gratis Katalogus 

Naam .......................... ... . 
Adres ............................. . 

OB 

Pl..UIMVEE 
Ole Jlste ...._ - w PL1JDIYU 
JUlUI8 • udu P&ODUII:TJ: au 

.. ltiiU II: 

C. 1\1. ELOFF EN K.IE. 
~.) .... 

IIOWW:MAQ (...._ UN) ...... 
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• OP EIE BODEM 
ROL VAN PARTYE ANDERS 

IN V.S.A. AS BRITTANJE 
Onderwyl genl. Smuts besig is om die wereld · te 

waarsku teen die groot gevaar van die kommunisme met sy 
nuwe tegniek van stille verowering, is die Engelse pers 
b~sig om terwille van partypropaganda uit hul pad te gaan 
om die kommunistiese gevaar te verkleineer. In 'n spotprent 
van die Cape Times word die Ossewabrandwag voorgestel 
as 'n reuse-reptiel agter min. C. R. Swart wat met 'n byl 
mik na die kommunistiese wurmpie. Na die gesamentlike 
protesgeskreeu van kommuniste en Verenigde Party-jingo's 
teen die vrylatings van politieke gevangenes, kan mens 
begryp dat die verbroedering ook sal meebring dat die 
Verenigde Party-mondstukke die kommuniste weer as gawe 
mense sal voorstel soos tydens die oorlog toe bulle Afri
kaners wat geweier het om Josef Stalin as kameraad te 
aanvaar in 'n stryd om die ,demokrasie en Christendom", 
in die tronke gestop bet. 

In 'n vorige artikel is daarop gewys dat die moderne strekking in die 
ortodokse parlementere stelsel volgens Britse patroon dikwels is om die 
regerende party minstens tydelik in 'n byna diktatoriale posisie te plaas. 
In Suid-Afrika en die ander vrygeweste word die tendens nog vryer teu~ls 
gegee as in Brittanje weens die feit dat die Kroon deur 'n goewerneur
generaal - alte dikwels 'n speelbal van die partypolitiek - verteenwoor
dig word, en nie deur 'n eeue-oue pres tigeryke koningshuis wat as neutrale 
skeidsregter die Eerste Minister soms in belang van die volksgeheel kan 
beteuel nie. Selfs in ' Brittanje egter is hierdie rem onvoldoende. 

Die Cape Times bet dit dan ook nodig geag om 'n 
lang boofartikel te wy aan die moontlikheid van 'n verbod 
op die Kommunisties.e Party in Suid-Afrika. Hy spreek die 
mening uit dat die een of ander soort ,heksejag" op tou 
gesit sal word teen die Kommuniste, en as die ergste dan tog 
moet gebeur, dan wil die blad voorstel dat die regering 
die Amerikaanse voorbeeld moet volg deur 'n kommissie 
van ondersoek na on-Suid-Afrikaanse bedrywigbede in te 
stel. Saam met die Kommwiiste sal dan ook oor een kam 
geskeer moet word organisasies soos die Ossewabrandwag 
en Broederbond. 

VOLKSVREEMD 

Dit het die Cape Times vir die oomblik seker ontgaan 
·dat enige ondersoek van en aanbevelings oor ,on-Suid-Afri
kaanse bedrywighede", ,naas die Kommunistiese Party, die 
Verenigde Party en sy pers sal tref. Geen organisasie 
behalwe die wat bulle besieling uit Moskou ontva.ng, het hom 
groter skuldig gemaak aan ,on-Suid-Afrikaanse bedrywig
hede" as die Verenigde Party nie. Tot so 'n mate was dit 
tydens en na die oorlog die geval dat selfs nie-blankes, ten 
spyte van die Verenigde Party se rassepropaganda, teen die 
Smutsbewind gestem het as gevolg van sy uitheemse beleid. 

In die lig van bostaande is 
dit interessant om na te gaan 
wat die posisie in die V.S.A. is. 
Daar is ook twee groot partye. 
Daar is ook twee wetgewende 
huise. Maar dit is ook omtrent 
sover as die gelykenis gaan. 
Waar dit reg sou wees om die 
Britse regeringstclsel as 'n par
tystelsel te beskryf, sou dit nic 
'n rake beskrywi'ng van die stel
sel van die V.S.A. wees nie. 

DIE BRITSE STELSEL 

In die Britse stelsel, wat ook 
in die Unie in gebruik is, is daar 
gewoonlik minstens twee groot 
heg-georganiseerde partye of 
partygroepe wat alternat;ewelik 
die land regeer. Die hoof
leiding van die partye beheer 
buite en binne die parlement 
die betrokke partye met 'n 
ysterhand. Buite die parlement 
is die keuring van kandidate 
tot die grootste mate in die han
de van die partyleiding; binne 
die Parlement word die optrede 
van die lede streng deur die be
trokkc koukus bepaal. As die 
betrokke party die bewind in 
bande bet word die landsbeleid 
feitJik deur die koukus en bin
ne die koukus deur die Ieiding 
van daardie party neergele. 

Ook ideologies staan die Cape Times en sy geesgenote 
glad nie op 'n Suid-Afrikaanse grondslag nie, tensy die Britse 
instellings wat bierheen ingevoer is as ,Suid-Afrikaans" 
beskou word in dieselfde sin as wat die Union Jack as 'n PARTY REGEER 
Suid-Afrikaanse vlag beskou word net omdat hy ook in Aangesien die regerende par-
Suid-Afrika wapper kragtens 'n veroweringsreg. ty die Parlement met sy meer-

Maar dan heet ook die Kommunistiese Party met sy derhcidstem bcheer is dit der
ingevoerde propagandiste ,Suid-Afrikaans", en is die gevaar hawe nader aan die waarheid 
ook nie uitgesluit nie dat die Cape Times nog eendag die om te se dat die party regeer 
hamer en sekel as ,Suid-Afrikaanse" simbole sal moet aan- as om te se dat die parlement 
vaar tesame met die Sowjet-stelsel wat dan ook ingevoer sal regeer. Hoewel daar op die al
word net soos in die geval van die instellings en simbole . gemene reel so.ms uitso~de.ri~gs 
wat die Cape Times vandag teenoor die eg Afrikaanse party- vo~rkom en dte p~rtydtsstphne 
lose republikeinse ideaal van die Ossewabrandwag ulthang sbwl 1gd"!t00.r ohpstafndtgke elemendtet, 

S 
. . y 1 1n oo saa waar a 

as maatstaf van wat wd-Afnkaans behoort te wees. die volksraadslede in die eerstc 
. Dit sal die ?ape Time~ betaal om hom te bepaal. op die plek van hul partyleiding af

gebied waar hy n deskund1ge behoort te wees, naamhk alles hanklik is en daardcur gekeur 
wat Brits is. Dit betaal hom beslis nie om hom uit te spreek word, verder dat hulle aan die 
oor dinge wat in Suid-Afrika gegroei het op natuurlike bodem partyleiding getrou bly en dat 
nie: Republieke wat partyloos was. die plaaslike of besondere 

400 NUWE INTEKENARE 
BINNE TWEE MAANDE 

• 
,Die Ossewabrandwag het 

die afgelope ses weke met 
rasseskrede vooruit geskiet," 
het die K.G. verlede week in 
Kaapstad voor die offisiere 
van die SIOereiland en om
streke verklaar. Die K.G. 
het na die politieke toestand 
verwys, maar die vordering 
wat die Ossewabrandw~g ge
maak het, kan nie beter 'weer
spieel word nie as deur die 
nuwe belangstelling wat daar 
van die kant van dle publiek 
na ons blad ultgaan. 

Sedert die verkiesing bet 
reeds byna 400 persone nuwe 
intekenare op Die O.B. ge
word. In die afgelope maand 
aileen is die getal reeds 200 
terwyl dit vir ~feimaand 1'7'7 
was. 

Hierdie nuwe intekenare is 
hoofsaaklik deur offisiere van 
die O.B. gewerf en is 'n duide
like bewys van wat gedoen kan 
word as clke offisier en lid 
maar net 'n bietjie uitspring. 
Sommige offisiere bet reeds 89 
nuwe intekenare gewerf, maar 

daar is nog baie wat niks in die 
verband gedoen bet nie. 

Die Ossewabrandwag kan ai
leen sy ideale verwesenlik as 
oi<: volk kennis dra van sy stre
we en die vooroordeel wat ses
sewe jaar lank tten die O.B. op
gchoop is, uit die weg geruim 
>'>Ord . . D1~ i~. r.ou die tyd ·:>m 
uit te slaan na buite toe. Laat 
elke lid sy plig doen, en laat ons 
ons intekenarelys in terme van 
duisende uitstoot. Dit kan! 

Dr a u 
By 

Dee I 

Dear die ywer van baie 
Brandwagte ontvang ons dae
liks nuwe intekenare op Die 
O.B. Het u al 'n intekenaar op 
Die O.B. gewerf sodat die volk 
kan kennis dra van die O.B. 
se standpunt? Vra u goedgesin
de vriende om op Die O.B. in te 
teken. U lees sy koerant en is 
dit nie billlk dat by ook u 
koerant lees nie? 

groepsbelange van hulle kiesers 
aileen binne die ruimte deur die 
partytrou toegelaat effektief is. 
In die Unie se politick is volop 
bewyse vir die waarheid van bo
staande. 

KAN NIE ANDERS 

Die toestand hierbo geskets is 
dan ook die logiese uitvloeisel 
van die staatstelsel soos uit 
Brittanje oorgeneem. Om die 
sta.a.tsmasjien soos saamgestel 
anders te laa.t werk sal in die 
plek van partytirannie chaos in 
die hand werk. Daarom is 
hierdie neiging van die party
leiers tot ourokratiese optrede 
binne die party, en, so gou as 
die party regeer, tot ourokra
tiese optrede met die landsre
gering, so sterk, so natuurlik, 
en diepgaande. Hoever dit ont
wikkel bet, bet die Smutsbewind 
gedurende die oorlog getoon. 

DIE STELSEL VAN DIE V.S.A. 

Die teenstelling met die V.S.A. 
is 'n skrille. 

Behalwe dat die Hooggeregs
hof van die V.S.A. daar gestcl 
is om die grondwet ook teen die 
regering van die oomblik te be
skerm, soos selfs die magtige 
Roosevelt moos uitvind, is die 
J;>artydissipline binne die twee 
groot partye, die Demokrate en 
die Republikeine, baie minder 
streng as onder die Britse stel
sel. In hierdie verband Is die 

opmerkings van moontlik die 
grootste gesaghebbende op sy 
gebied, Pendleton Herring, van 
die Universiteit van Harvard, 
besonder lnsiggewend. In 'n 
verhandeling oor Presidential 
Leadership (1940) neem hy die 
posisie in oenskou. 

DEMOKRASIE 

Herring behoort tot die mo
derne skool van realiste en be
oordeel elke deel van die staats
masjien streng volgens presta
sies. Hy skryf met die saaklike 
pen van die wetenskaplike, nie 

Deur . T oeskouer' 
met die selfbegoeling van die 
s.g. idealistiese demokrate nie. 
Sy verklaring van demokrasie is 
tekenend: 

,Democracy can mean 
government of the people, by 
the people and for the people 
only in a symbolic sense. It 
is sheer poetry and to be 
treasured for that reason. But 
when democracy is analyzed, 
not in the language of its 
high prophets but in terms of 
its behaviour, we observe that 
it is a system and an attitude 
of mind that tolerates many 
elites in many groups jostling 
and struggling." 

Hy gaan dan voort om tc 
bespreek hoe uit die botsings 
van die groepe sentrale beheer 
en beleid tevoorskyn gehaal 
m( ei word, wat die taak van 
die s.g. demokratiese staatstel· 
sel is. Die gcsag waarmee Her
ring praat word deur die rege
ring van die V .::l.A. crken en hj' 
word dikwels amptelik geraad
pleeg. 

PARTfE IN DlE WETGE
WENDE HUlSE 

In sy genoemde verhandeling 
toon by aan dat die lede van 
die bois van verteenwoordigers, 
waar afsonderlike kiesafdellngs 
verteenwoordig word, in belang
rike sake dikwels bulle party in 
die steek laat. Elke lid beskoo 
homseJ1 in die eerste plek as 
verteenwoordiger v~m sy kie
sers. Sy kandidatuur word ook 
nie deur die partyleiding gekon
troleer n.1e; ny is dus rue vir sy 
polltlell:e loopoaan van die par
ty afhanklik nie. Hy word deur 
sy plaaslike kiesers tot verant
woording geroep. 

In die senaat, waar state vcr
teenwoordig word, is die party-

behecr ewe min. Belangrike 
maatreels van 'n Republikeinse 
president met 'n meerderheid 
van sy party in die senaat sowel 
as in die huis van verteenwoor
digers word dikwels op die wet
boek geplaas slegs met die huJp 
van afvalliges uit die Demokra
tiese Party, omdat die Republi
keine dit in groot getalle in die 
steek laat. Ahdersom geskied 
diesel! de. 

NIE AFHANKLIK 

Aan die ander kant is daar 
ook nie so 'n sterk dryfveer as 
by die Britse stelsel om as par
ty saam te staan nie; immers 
die bewind van die betrokke 
president met sy kabinet kan 
deur 'n neerlaag wei gestrem 
word maar hoegenaamd nie uit 
die weg geruim word nie. Hy 
dien sy vier jaar uit. 'n Britse 
Eerste Minister sou moontlik 
moes bedank het. Is 'n Presi
dent dus eenmaal gekies is die 
partymasjien as middel om die 
bewind te handhaaf nie so be
langrik nie. 

Erger nog: halfpad deur die 
presidensiele termyn van vier 
jaar verval die hele huis van 
vertecnwoordigers en 'n derde 
van die senaat . Die verkiesings 
mag 'n hele magsverskuiwing 
meebring. So het ons tans die 
toestand "dat die Demokraat 
Truman met 'n meerderheid van 
die Republikeine in die senaat 
en in die huis van verteen
woordigers die land moet re
geer. 

PRESIDENT VERTEEN
WOORDIG HELE VOLK 

Die gevolge van die vir-ons
ongekendc reeling:-

Die V.S.A. bet nie 'n partystel
sel soos ons dit verstaan nie. In 
die president word die nasiona
le beleid verpersoonlik, die Ver
teenwoordigers handhaaf veral 
plaaslike belange, die Senatore 
veral wyere seksionele belange. 
Die president sc maatreels gaan 
deur tot die mate wat by in 
staat is om die wetgewende 
huise en die wye pubi1ck wat 
hulle kies van die noo<!!'aaklik
heid en redelikheid van :,y be
leid te oortuig. Diegene wat 
obstruksie maak moet aan sy 
kiesers verantwoording doen. 
Elke president maak tot 'n se
kere mate gebruik van die steun 
en ook van die persone van al
bei partye; en, soos Herring se: 

,We have no national bosses 
comparable to British party 
leaders." 

.---------------------------------------------, , 
FONDSDAG 1948 

SENTRALE FEESTE - GEBIED F 
ter herdenking aan die Ossewatrek en die viering van 

die Tiende Verjaardag van die Ossewabrandwag 
RUSTENBURG (7 Augustus) : 

Hoofgeneraalskap F5, F6, F'7 en F9 
POTGIETERSRUST (14 Augustus): 

HoofgeneraaJskap F2 en gedeelte van FlO 
LOUIS TRICHARDT (21 Augustus) : 

Hoofgeneraalskap F1 en gedeelte van FlO 
PRETORIA (11 September): 

Hoofgeneraalskap F4 en Fl2 
BELFAST (18 September): 

Hoofgeneraalskap F8, FS en Fll 
AL VYF FEESTE WORD TOEGESPREEK DEUR 

DR. BANS VAN RENSBURG 
EN 

ADV. JOHN VORSTER 
*< Maak . seker dat u een van die feeste bywoon * 
1r Aantreklike pt·ogram.m.e word op elke plek gereel * 

ALLE AFRIKANERS WELKOM 
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OFFISIERE LUISTER 
NA K.G.---ETLIKE 

AMPTENARE BY .. 
Die grootste offisien,,·ergadering wat die afgelope sewe 

jaar in Kaapstad byeen was, het verlede week in die 
Ebenezer..aal, 1\laitland, gelul<,tt>r na die Kommandant
gent>raal, dr. Bans van Rensburg. Die K.G. het die onmid
dellike en toekomstaak nn die O.B. uiteengcsit. Dit was 
'n ge.lote 'ergadering. 

Die saal was van kant tot 
kant gcvul met offisiere en 
enkclo brandwagtc. Daar was 
rulm 300 aanwesig en hoewel 
slcgs offlslerc tot sover as \Vor
ccstcr en Swellendam bevel ont
vang hct om aanwcsig te wees, 
was daar ook offisiere uit die 
Sandveld en vanaf die walle van 
die Oranjerlvier aanwesig. 

Onder die aanwcsiges was 
daar 'n aansienlike aantal 
staatsampl<'nare wat na sewc 
jaar se balllngskap weer met 'n 
offislcrsrnngt<'ken op die arm 
kon pronk. Van hulle het ook 
aan die bespreking deelge
necm en v<>rklaar dat hulle bly 
is om w<>er teru&' te kan wees 

Vrye Onderwys 
In Kaapland 

Vanaf Oktober sal daar vrye 
onderwys tot standard lien of 
tot ncg'cnticn-jarigc ouderdom 
in Kaapland woes, volgens 'n or
donnansic wat vcrlede wrek 
deur die Kanplandsc Provinsiale 
Raad geloods is. Die Uitvoe
rende Komitee oorweeg tans ook 
die invocr van verpligtc onder
wys. 
• 

in die gelederc van die Ossewa
brandwag. 

Die K.G. Is geesdriftig toege
julg. Nadal hy die politiekc toe
stand verduidellk bet, bet baie 
offislere vrae met die oog op in
ligtlng restel. 

GESKE~"K 

As 'n blyk van dankbaarheid 
vir die wyse Ieiding wat die 
K.G. In die afgelope maandc 
aan die O.B. gegce hct en vir sy 
bydra<' tot Afrlkanersamcwcr
king', hct hfltomdt. H. J. Stcyn 
namens die kammondo van 
Vasco, 'n gouc ring met 'n O.B.
wapen daarop gegravecr, aan 
die K.G. oorhandlg. 

Die O.B.-blaasorkes onder be
vel van komdt. S. J. Swanepocl 
bet lewcndl&"e marsmusiek voor 
en gcdurcndc die verri,;;Un:;e g'e
lewer. Die Gcbiedslcicr van 
\VC~;-Kaapland, dr. F. du Toit 
van Zyl. was die voorsittende of
fi~;ier. D11. Brink van Suther
land het die verrigtinge met &'<'· 
bed gcopen, terwyl ,hfgenl. P. R. 
Rcticf die K.G. bedank hrt. 
,.Ons het met bewondering op
gesien na u Ieiding en ons wll 
u versekcr dat bale van ons in 
die gcbed aan u dink en daar
om die vertroue bet dat u deur 
Hoilr Hand gelei word", bet 
genl. Relief gese. 

N owe Tydperk ISoos Ons Lesersj 
Aan Kom Dit Sien 

-....., 

~lnr. P. C. Kruger, Blinkwa
tt>r, P.K. Stoffberg, skryf: 

Gcnl. Smuts se toesprake in 
Engcland en Holland berinner 
my sommer aan baie dinge; 
vera! dat die O.B. en die Nuwe 
Orde sc taak nog ver van klaar 
Is. Rr<'ds so vcr terug as in 
1930 het ck vcrklaar dat die 
nasi<'S b<•Rig Is om 'n oorgangs
p<•riodc dPur tc maak, van een 
staatsvorm no. 'n ander omdat 
die oue ullgedlcn is. Of die oue 
nou gocd was of sleg en of 
die nuwc nou goed gaan wees 
of sleg, maak nie saak nie. Vir 
my van bclang is dat daar ·n 
oorskakeling aan die gang is. 
En dlt het veldm. Smuts baie 
lank genccm om dit te besef. 
Die mlslukte oorlog het hom dit 
cera laat b<'sef en daar is nog 
bale wat dit nic besef nic en 
in dl6 vcrband sal die O.B. 
nog bale oortulglngswerk moet 
doen. 

Toe veldm. Smuts gcdurende 
die oorlo&' aangekondig het dat 
die Westerse nasles gcrced is 
om Europa In tc val, het ek aan 
hom geskryf dat dit nie verkeer 
is om dit tc docn nic, maar 
die doe! moct wccs om Ru!jland 
te gaan stult. Dit sal net bctyds 
wccs. Veldm. Smuts het seker 
gcdink ek is nle by my volle 
verstand nic en hy het kant vir 
die Kommunistc grkies en Duits
land, die bolwerk teen kommu
nisme, platgeslaan. Hy het die 
Kommunisle met hul duiwelse 
evangelic sc wapens gesei:n. Nou 
wil hy kommunismc stuit met 'n 
moontlikc Derdc W~reldoorlog. 

En nou die vcrkicsing: Dit 
hct gegaan oor die kleurvraag
stuk en nou verwag ons dat dit 
opgelos moet word. Ons drlng 
almal op apartheid aan, maar 
hoc kan dit gcdoen word met 
die bestaandc Grondwet? Genl. 
H ertzog het teen die artikel 
In die Grondwet gebots wat 
aan die nie-blankes stemreg gee 

en dat twee-derdes van die 
volksraad vir 'n verandering 
moct stem. 

Op die oomblik is daar gecn 
hoop dat twec-dcrdes daarvoor 
sal stem nie. Al 'ltitweg wat 
daar is Is om soos Ierland te 
mnak en 'n grondwet op te 
stcl wat die ouc kanseleer, en 
'n R('publlek uit te roep. Maar 
kan dr. Malan dit nou waag? 
Ons sal moct sien. Dr. Malan 
hct mccr op hom geneem as wat 
hy onder omstandighedc tot uit
vocr kan bring. 

AMPTENAAR 
SE DANK 

1\{nr. J. J. Esterhuizen, Klerks
dorp skryf: 

Graag Y:il ek langs hlcrdic 
weg die K.G. hartlik dankle s(! 
vir sy wyse besluit om die 
spoorwegamptcnarc dcstyds eer
vol te ontslaan toe Jan Smuts 
met 1fY noodregulasics in die 
nood was. Ek is nog nic weer 
lid van die O.B. njc maar ck 
hoop om dit binnek<>rt weer tc 
wces, want die huidlge regcring 
lyk nic vir my so in die nood 
soos die vorigc nic. 

Ek wil ook langs hlerdie weg 
my dank uitspreek tecnoor mnr. 
Havenga en dr. Malan vir die 
Ieiding wat ek van bulle ont
vang het gedurende die tyd wat 
ek deur die Veldmaarskalk van 
my Ieier, dr. Van Rensburg af
gcsny was. Ek dank ook adv. 
Swart vir my kamerade wat hy 
uit die tronk ontslaan hot. Laat 
die Oppcnheimers Hewers as om 
protesvergadcrings te hou, vra 
dat ook dr. Holm wat honderde 
van die waarheidsridders bang 

•• 

BREE SAMEWERKING MET . 
BEHOUD VAN IDENTITEIT 

Onder die opskrif , Bestaande part~·erband nie genoeg" 
~kryf ,Kaalkop" - die skuilnaam , ·an 'n bekende Afrikaner 
- In Dagbreek as Yolg oor die huldige polltleke ~me
!'>tclllng in Suid-Afrika: 

Ongcvccr agt jaar gelede, toe I vir die party-verband te stem. 
die Ossewabrandwag op sy Daar is egtcr selfs meer as dit 
hoortepunt was, het skrywer nodig; nodig Is dat die party
hiervan dit gewaag om l!rens tc verband homsclf uitbrel tot 
skrywe: ,Die Ossewabrandwag volksverteenwoordiglng. Dlt is 
is nle renoeg nie." noodsaaklik, dlt Is wensllk, 

Dit is toe spoedig algemeen as maar dit is ook makllk moont
waarheid aanvaar, maar sedert- lik. 
dien het ek my saam met an- Inderdaad, aUe omstandlghede 
dere verder gedronge gevoel om is nou daarvoor gunstlg: die ge
tc waarsku: ,Die H ercnlgdc leentheid bled homself aan; hy 
Party of enlge party Is ook nlc moet maar net deur die Ieiding 
genoeg nle." van die oorwinncndo partye 

Hierdle waarheid Is lntussen aangegryp word, na aanlddlng 
reeds s6 ver erken dat die Her- van die erkende feit dat hullc 
enigde Party, wat cera ,.op ele nie voldoende volkatcun of par
pole" die oorwinning wou vcr- lementere steun (om nie ccrs 
kry, nou die Afrikancr-party vir van buitelandse simpalie te 
die afgelopc verkie~;lngstryd met praat nie) bet om die gcwenste 
hom verbind het. regeringsbeleid met kraa- tc kan 

En blykb¥r bet hlerdle V<'r- deurvoer nie. 
ruiming dadelik groot en vir die 
Afrikanerdom oor die geh<'cl 
verblydende sukscs gehad. Maar 
ook nou op die hoogtepunt van 
hlerdie party-triomf moct 
dringend beklemtoon word: ,.Die 
Afrikaanse party-verband aileen 
is nog nie genoeg nie." 

VOLK 

Daar is ander mensc wat dlt 
ook bt>scf, maar wat skynbaar 
mrcn dat bulle die gcvoelde 
leemte kan aanvul deur ecnvou
dig groepc buite die eie party 
of pcrsone, veral Engelsspreken
dcs, by ander partye uit te nool 
om by die party aan te sluit of 

gepraat en dus verhoed het om 
by die leer aan te sluit, vra dat 
hy ook los gelaat word ten cin· 
de hom 'n kans te gee om hier
dlc land tc help organisccr teen 
di(' Kommunlsme. Nogmaals 
hartllk dank aan min. Swart. 
En lank !ewe die K.G.! 

Dankdag 
:\lnr. J. ~zuidenhoudt, P .K. 

Ohrijtstad, &kryf: 
Nou dat die Afrikaners die 

oorwinning behaal het, wll ek 
die rcgering nader met die 
vricndellkc versoek om tog op 
10 Olttobcr, die verjaardag van 
pres. Paul Kruger, 'n dnnkdag 
uit tc skryf. Op 10 Oklobcr 
1899 is daar oorlog vcrklaar 
tus~en die twec Boerc-republieke 
en Engeland en nou dat die 
Here ons gcwys het dat ons 
nle die oorwinning met die wa
pen kan bchaal nic, moct ons 
hom nic dank dat ons die oar
winning nou met sy hulp kon 
bchaal het nie? 

K.G. Spreek 
Offisiere 

In Natal 
Na 'n kort kennisgcwlng het 

om en by 150 oftisiero vertc-en 
\\'Oordigen.de die hele Natal, 'n 
offlsiersvergadering naby Dun
dee bygewoon wat deur die K.G., 
dr. llans van Rensbur~r, toegt' 
f>preek is. Die vergadt•ring I!! 
&'t'hou by hfkomt- G. d e Jacer, 
bl'riA' on<~ kerrespondent-

Dic K.G. het die offisiere on
der voorsitterskap van gcnl. C. 
A. Plenaar toegesprcek oor dii! 
politieke situasie en die taak 
van die Afrikanerdom. 

V('rskillcnde aspekte van die 
to<'kemstaak van die O.B. is be
handel, wat ook saamgevat Is 
In 'n berig van die K.G. se toe
sprank voor Kaapstadsc offl
slerc. 

DUIDELIKE RIOTING 

Ook die rigting waarin die 
oplossing vir hierdie bctreklike 
dooiepunt gesoek moet word, is 
deur die uitslag van die vcrkie
sing duidelik aangewys. Want 
In die eerste plek was die ver
kleslngsuitslag 'n goedkcuring 
van Afrikaner-eenheid in die 
politick. Dit is slegs nodig om 
hierdle cenbeid volkome te vcr
vul deur dit ondubbelsinnir uit 
te brei ook tot Afrikaansspre
kendc groepe buite die twce 
Afrlkaansc partyc, grocpc wat 
inderdaad baie te doen gchad 
het met die voorlopige sukscs 
van die party-verband. In die 
tweedc pick was die verkie
sings-uitslag 'n afkeuring van 
die llberalistiese rassebeleid. Dit 
is slegs nodig om hierdie afkeu
rlng ten vollc tc laat dcurwerk 
dcur ann buitcstaande, vera! 
Engelssprekendc volksgroepc 'n 
gelykwaardigc grondslag te gee 
van waaruit bulle kan deel
neem in 'n algemene volksuit
spraak daarteen. 

IDE~"TITEIT 

Laasgenoemde Is a 11 c c n 
moontlik dcur ander party
grocpe en vcral sodanlgc waarin 
Engelssprekendes sterlt verteen
woordig mag wees, betsy reeds 
bcstaandc of nog tc stlg'te, uit tc 
nooit om met behoud van lden
titeit en met voile gclykwaar
digheid saam tc wcrk In 'n 
waarlik volksvcrteenwoordigen
de politieke verbond. En as dan 
s6 die partyorganlsasie verrulm 
is tot volksorganisa.aic, vanwcl! 

Maak u eie STENE 
met die 

SEl'IENT-
STEENI\IAAKMASJIEN 

Die ,.KLEINE WONDER" stel u 
instant om sementstene te maak 
op die plek-soveel as wat nodlg 
Is, waar en wanneer hul nodlg 
is. Daarbenewens stel die wcl
a;cvormde, volkome reghocklge 
atandaardgrootte ,.Kleine \Von
der".stcnc die messelaar in staat 
om bale meer stcnc per dag tc 1~ 
t'n mlndcr pleistcr (messclkalk) 
te gebrulk. Die pleisterer spaar 
ook tyd en pleisterkalk omdat 
daar nic ongelyke dele is om op 
te vul nie. Die ,.KLEINE WON
DER" sonder onderdcel kos slegs 

d. H. BUHR 

Pleidooi In 
Dagbreek 

die oorwinncndc party-l<'iers, 
deur aile cner.sgcsindc Afrlka
ner-groepe in tc skakel of sll'gs 
te erken en dan verdC'r ook slm
patieke buiteslaande pnrty
groepe, wat vcrul die Engels
sprekende en stedcJII(e bcvol
king sal vcrteenwoordig, dan 
sal dit sin he om 'n herverkic
sing te bou en dnardour die 
grondslag te probccr 16 vir 'n 
volksregering wat :stcrk gcnocg 
sal wees om Suid-Afrlka die ge
\'aarvolle, maar ook gclccnt
hcldswangerc toekoms in tc lei 
- 'n toekoms waarin die Afri
kanerdom Engels- !IOW<'l as 
Afrikaanssprekende Afrilmners 
saamverbonde in volkscenhcld 
sal bcvat en insluit. 

Is Medisyne 
Noodsaaklik? 
Die Natuuncetenskap 

•e nee! 

Die Bron ,·au Siekie 

BE~UP SIEKTE MET 
DIE .JO:SGSTE WETEN

SKAPLIKE lUETODES 
Met Ve rbascnde Ultslae 
GEEN M.EDISYNE ! 
GEEN OEFENINGE! 

Die llardnekklpte Kwale 1\tiJ 
Die weten.J<ap btt oou uttaevlnd 'dat 
aoc1ra •o be.mette IIJJ•m•cletl akoon· 
cemaalt word van 17 elf of onouJwer· 
bec1e, clle elellte verclwyn. Dtur elle 
toepasslng van ol\ll •·etenakapllke me
Wc!ee bet dlt oou •n maklllr.~ taU 

&eword" 

Dlt 'maak nte oaalt ooe ernttll of •n· 
lloudend u kwaal It nit - 111t1 .a II 
dlt as cllronlea ot ongeneeallk beelem
pel. Daa.r Ia hoop vir u. OMn mtdl
oyne of oefenln&e benodll nle. U aal 
onder geeo verpUI!'liD& ouuon nle. 8kryf 
aan OIUI en veralrelt voUtdt~;a waon-

cltrbede ID verba.Dcl met u llwaal. 

THE SCI~TIFIC 
HEALTH L~STITUTE 
Posb111 1886 - KAAFSTAD 

£20 v.o.s. Hopcficld, Ondcrdeel 
.£10 ekstra maar enlgo stcwige 
stellasie kan vir hlcrdie doe! ge
bruik word. 
H andelsmnrae word \erwclkom 
\' oortrekkerstraat, lloJ>efield. 
Posbus 18. Tt>ltr;mmme , UUHR• 

(3) 
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'lAIUEI!' VIR Gl:KI.ASSIFISEERDE ADVERTENSIES: 

Hnl&houdelike Kennlsgewings: 
(Verlowlng, huwellk, geboorte, sterfgeval, In memoriam, gelukwenslng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 3/· per plaslng. Voorullbetaalbaa... VIr 
herhallngs 2~ pst. afslag. 

Nederlanders Tas Mis 
Handelsadvertensles: 

Eerste plasing, 2d. per woord. Vir herhallngs 2~ pst. afslag. Omtrent Verkiesing 
J.ntekengeld op .,Ole O.B." (verskyn weekllks): 12/6 per jaar o! 6/6 per 

6 maande. Vo()ruitbeta~lbMr. Stu11r advertenslegeld, bestelllngs, en lntekengeld 

na. VOORSI.AG (ED.US.) B'PK., Posbu• 1411, Kaapsta4. 

Die reaksie op die uitslag van die verkiesing in Suid
Afrika was oor die algemeen nie te gunstig bier in Neder
land nie, skryf mnr. Dion Kempff nit Amsterdam. Eers 
is ook aangekondig dat veldm. Smuts 'n groot oorwinning 
behaal het, maar die berig was ietwat voorbarig en moes 
later verbeter word. Die . krltiek op die uitslag was baie 
uiteenlopend, en getuig in sommige gevalle van groot 
onkunde. 

VERLOWING 
----' 

BURNETT-LO!IIBABD. - Anna, 
jongste dogter v~ mnr. en mev. H. 
Lombard en Frikkie (Komdt. BSAl) 
enigste seun van die weduwee A. S. 
Burnett van Port Elizabeth, maak 
blermee aan aile Br&ndwagte, vriende 
en famlllebetrekkinge bekend, dat bulle 
Saterdag, :4'0 Junie "erloof geraak bet. 

30/6/1B. 

DOODBERIG 

VAN nvK. - Onvergeetllk sal vir 
ons bly die vroee mOre-ure van 23 Junle 
1948, toe die Heer van ons weggeneem 
bet my dierbare eggenoot en ons ge· 
liefde vader, Josef van Dyk. 

Vader, u stem is sUI, 
U plek Is leeg, 
Maar ons sM swyg, 
Want dit was U wil, o Heer. 

Sy treurende eggenote, klnders en 
kleinkinders. 30/6/18. 

IN MEM:ORIAl\1 

DU TOIT. - Onvergeetlik en hart
verskeurend sal 30 J'unie 1946 altyd 
vir ons bly, toe ons dierbare en Jlef· 
ling eggenote en moeder, Marie, ons so 
sklelik deur dle dood ontruk is. Ons 
treur maar vergect ook nle dle heerlike 
wehontmoetlng wat ons inwag. - Dlep 
verlangend, haar Eddie en kinders, 
ilredasdorp. 30/ 6/1. 

IN MEMORIA...)[ 
UYS. - Met liefdevolle berinnering 

a,an ons llefste Moeder. U verlangende 
seuns Hendrlk en Nicola.a.s. 30/6/18. 

BENODIG 

Weens siekte genoodsaak om weer 
te adverteer vir een aktiewe voorman 
met ondervinding van algemene boer
dery, op •n Karoo-plaas. Kennis van 
skape •n eerste vereiste. Meld ouder· 
dom, ondervlnding en salarls verlang. 
A. VILJOEN, Bloembof, Richmond, 
K.P. ' 23/ 6/ 3 

BOME, PLANTE EN SAAD 

GOEWER.'\IENTSGESERTIFISEERDE 
Donker Detroit Beetsaad 5/-, Chamtenay 
Wortelsaad 7/6, Silver King Uiesa.ad 

'N W AARDERING t 
Namens sy opregte vriende le 

genl. H. J. du Toit, Brandwag, 
Rhenosterkop hierdie kransie op 
die graf van wyle oud-Komdt. 
Kalie van der Westhuizen: 

Ons was geskok toe ons die 
tyding kry dat ons geliefde 
vriend en kameraad, Kalie van 
der Westhuizen so skielik oor
lede is. Graag wil ons iets se 
van hom. 

Hy was een van die stigters 
van die O.B. bier op Beaufort
Wes, en was ons kommandant 
op die dorp. Getrou en gedissi
plineerd soos min Afrikaners. 
Op hom kon jy altyd staatmaal<. 

Ons bet hom vreeslik gemis 
toe hy enkele jare gelede van 
bier vertrek het na Die Strand. 
Daar bet ons verneem was by 
net so werksaam in belang van 
die O.B. 

Dit was vir ons altyd 'n in
spirasie om by hom te kom; al 
was hy. ver weg van ons bet 
ons hom nooit vergeet nie, en 
altyd geweet by is op sy plek. 
Nou is by vir altyd weg: maar 
ons sal sy we1 ke nie vergeet nie. 

Al die kommando's bier treur 
oor hom. Sy heengaan is 'n 
groot verlies vir die O.B. 

Die O.B.-lede bier voet alma! 
saam met sy dierbare eggenote 
~n kinders in die swaar verlies. 
Vole sy voorbeeld na. 

Hy skryf: As voorbeeld van 
die menings wat hier uitge
spreek is, wil ek aanhaal uit 'n 
bekende en vooraanstaande blad 
hier in Nederland, n.l. Elseviers 
Weekblad. Onder die datum 
van 5 Junie skryf die blad o.a.: 
.,Die geval van Suid-Afrika 

· staan nie aileen nie. Dit is een 
van die verskynsels van die ver
brokkeling van die Britse Ryk. 
'n Ryk is meer as 'n magsposi
sie. Dit is 'n deel van die struk
tuur van die wereld . . . . Nie 
meer seker van Britse gesag, 
Britse ordening, Britse rus en 
orde, bet Suid-Afrika kant ge
kies vir die mees egolstiese 
chauvinisme. Vir die wereld 
is dit geen voorde'el nle.' So 
word die volk van Suid-Afrika 
aangekla. 

DR. MALAN 

In 'n ander artikel onder die 
opskrif .,D. F. Malan, die onver
soenlike" en subhoof ,Anti
Britse, Anti-Joodse en Anti
Neger" laat die blad hom ewe 
sterk uit: 

,Malan • • . 'n sombere, pro
sai'ese man wat jy selde sien lag, 
in wie dit! haat teen alles wat 
Brits is of was, bly voortbrand. 
. . • . !iy bejeen sy teenstander 
Smuts met minagting wat in tye 
van politieke opskudding gelyk 
is aan haat . . • Malan se pro
Duitse gevoelens gaan gepaard 
met sterk anti-Joodse gevoelens 

So gaan die betoog teen 
dr. Malan aan. 

Dan volg daar 'n stuk oor dr. 
Malan en die kleurkwessie en 
bier is dit werklik erg want dit 
toon 'n totale wanbegrip van 
ons land, asook van die Afrika
nerstandpunt: 

VERJAAG 

,Hy is gekant teen die verde
re emanslpa.sle van die naturelle 
en in bul indrlnging in die steele 
sien by 'n dodelike gevaar vir 
die samelewing van die ,wit
mense'. Sy bevel sal wees: 
,Terug na die kra.al! Die natu
relle wil by streng in reserwes 
afgeskei bou van die blankes. 
Met verbystering vra mens jou-

Woningnood Bied 

8/6 per lb. Posvry. Vra pryslys van Pretor l·a-Mark PRE~DERS, P.K. Scboemanshoek 
Oudt8l100rn. 21/4/TK 

Bu itekanse Aan 
Speku·tante 

L\JSERNSAAD. - Vars saad, stan-
daard gehalte. Doddervry. £9 per PRJNSLOO EN VENTER 
sak, 203 lb., gelewer Oudtshoorn-
staosle. K.M.B. - D. S. DU TOIT, 

Dit wil voorkom asof die pryse ' 'an vaste eiendomme 
geen neiging toon om te ~aal nie. Eiendomsagente onder
vind nog steed~ da.t hulle gevra word om dieselfde huise 
twee keer binne ses maande van die hand te sit en elke keer 
is die prys waarvoor dit verkoop word tot £800 en selfs 
£1,000 meer as waarvoor die eienaar dit ses maande van
tevore gekoop het. 

P.K. Armoed, Distrik Oudtshoorn. MARKAGENTE 
14/4/TK 

ROOSBOOliPIES, WlNOERDSTOK
KIES, Ens. vir 1948-planttyd. Skryf 
om gratis pryslys aan LA MOTTE· 
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

18/2/TK 

GEl\IENG 

OBAFSTEEN'MAK.ERS. - Vir ge
waa.rborgde tevredenbeid tree In ver· 
btndtng met die S.A. ORAFSTEEN 
EN MONmiEN'T\VERK.E (EIENS.l 
BPK, van Voortrekkerweg 360, Madt· 
la.nd.. (Onder persoonllke aanda.g van 
ona Best.-Direkteur, mnr. Jannle 
Clllie). Telefone-li-U20 en 5-02823. 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 

ALLERLEI - Waterspoel-rloolstel· 
ael•. vloerte~to en gepolltoerde ter
razzo-kombUiaopwastatela en a.rtlkels 
essensieel vir ~o~er!ef, hlgl~ne en net
held. Volle besonderhede skrywe:
VAN''S CONCRETE PRODUC'l'S 
(ED!IJ.S.l Bl'K,, Potgleterstra.at 258, 
Pretoria. 3/12/TK. 

MEUBELS 
MEUBELS. - Beter meubela teen 

bllllker pryse. Baba.waentjles, atoot
k8.rretjies, drlewlele, llnoleuma, tapyte 
ens. ook altyd In voorraa.d. Geen 
KatalogUil. Meld waarln u belangstel. 
-VISSER-MEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapatad. 3/12/11. 

OORTREK VAN KNOPE 

Stuur Mater!aal na Jl(ev. C. llfeyer, 
Posbus 60, Christiana. 1/ • grootte 
2/3 per dosyn, 3d. grootte 2/- per 
1osyn. K.M.B. Sluit drie pennle$ vir 
)osgeld ln. 30/6/2B. 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radio-lngenleurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektr!eee 
Toeatelle. oereglstreerde Elektrieltelu· 
a.a.nnemere. Foon 9-M35. 

TE KOOP 

Van der Waltstraat 268 
Posbus 861 - Foon 2-2208 

PRETORIA 
(1\lede-elenaar en Bestuurder: 

J. P . BOTIIMA) 

• 
Garansie van £2,500 by die 

Staat 

• 
Probeer ons vir beter 

diens! 

SKRYF OM GRATIS 

* ETIKETTE 
* MARKVERSLAE 

ENS. 

Selfs kaal, onbeboude persele 
wat kort gelede nog toegegroei 
was onder vuilgoed verwissel 
binne 'n kort tyd van eienaars. 
In 'n onderhoud is aan die O.B. 
verklaar dat 'n kaal perseel 
teen die voet van Tafelberg on
langs teen £1,000 aangekoop is 
en terwyl die eienaar bes1g was 
om die borne uit te kap, bet by 
'n aanbod daarvoor ontvang 
wat hom £400 wins daarop be
sorg het. 

Daar is vandag baie meer hui
se in die mark as 'n tyd gelede 

I 
maar die pryse wat hiervor ge
vra word, is alma! buitensporig 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIEF HIER IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) Bpk., 
Posbus 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 ............................ . 
vir die eerste ........................... maande. 

hoog. Daar is blykbaar mense 
wat bulle daarop toele om met 
vaste eiendom te spekuleer en 
as gevolg hiervan die pryse van 
eiendomme in die hoogte ja. 

GROOT WINS 

'n Eiendomsagent bet aan 
Die O.B. verklaar dat by on
langs 'n klein huisie teen £1,335 
gekoop bet. In dieselfde week 
wat by dit gekoop het, bet by 
'n aanbod van £1,600 gekry. 
Hy bet egter nie verkoop nie 
en nadat by herstelwerk ten 
bedrae van £150 aangebring 
bet, bet by dit van die hand 
gesit teen £1,950. 

Aan Die O.B. is verklaar dat 
tensy daar iets buitengewoons 
gebeur die moontlikheid baie 
klein is dat die pryse van vaste 

.eiendomme sal verminder. AI
leen wanneer daar weer genoeg 
huise is, sal die pryse van 
eiendomme moet daal, aldus die 
verklaring, en die tekort vir 
Kaapstad op die oomblik is 
nagenoeg 70,000 huise vir blan
kes. 

Wenk Om Die 
0.8. te Stuur 
Aan Koerante 
self af watter afskuwelike toe
koms bierdie mense wag op die 
uitgeputte droe gebiede wat bul
le toegewys sal word , • • • . 
Die blanke arbeiders, die winke
liers en die laagbesoldigde am
bagslui bet bulle bedreig gevoel. 
Dit was hull& wat Malan ver
kies het en Smuts weggejaag 
bet .... " 

ONKUNDE 
Dit is egter genoeg van die 

verbysterende onkunde oor toe
'Stande in Suid-Afrika. Maar 
ons dra ook· 'n groot dee! van 
die skuld. Ons is tevrede om 
met mekaar te baklei terwyl ons 
liewer moet saamstaan en die 
wercld vertel van ons stand
punt. Die Nasionale Afrikaner 
moet sorg dat ons opinie wereld
kundig gemaak word in aile 
Iande. l\1aar laat ons bier in 
Nederland, ons stamland, begin. 

STUUR DIE O.B. 

Die minste wat die Afrikaner 
kan doen is om te sorg dat sy 
koerante en t.ydskrifte in die 
buitewereld kom en gelees word. 
Ons moet sorg dat daar min
stens tien eksemplare van Die 
O.B. weekliks llY elke belang
rike koerant in Nederland aan
Jand sodat bulle van ons stand
punt kan verneem. Ek sal in
staan vir die versending van een 
eksemplaar van ons blad en 
daar sal seker ook ander wees 
wat dit stellig sal wil doen. rne 
voorbeeld kan dan ook deur an
der Afrikaanse koerante gevolg 
word. 

Ons sal onsself ook daardeur 
bou, want as ons weet dat Ne
derland en die wereld van ons 
hoor en op ons let, sal ons sorg 
dat bulle die regte dinge van 
ons boor. 

STERK RADIO 

Die Nasionale element is aan 
die bewind, en ons moet sorg 
dat die buiteland op ander ma
niere van ons verneem as deur 
middcl van wie weet watter 
nuusagentskappe. Laat ons ook 
'n radiosender kry wat boorbaar 
is in die buiteland en dan kan 
ons bulle in allerlei tale vertel 
wat die posisie in onli land is. 
Ons word .dood gepropaganda 
van oral oor en ons maak self 
geen propaganda nie. 

Die stuur van blaaie na Ne
derland kan opgevolg word deur 
die uitwisseling van koerante 
en tydskrifte sodat ons in ons 
land eerstehandse inligting ont
vang van wat bier gebeur. So 
kan die standpunt gedurig ge
vorm en verryk word, en kan 
verhoed word dat ons 'n be
vooroordeelde en hardnekkige 
houding inneem ten opsigte van 
sekere feite en .gebeurtenisse. 

'N PLIG 
Laat ons dit nou doen. Stuur 

aan die redakteur u bydrae, en 
dan sal ons verder sorg dat die 
blaaie bier na die regte plekke 

<Vervolg op bls. 3 kol. 3) 

BESKERM! 
BOJo,RE, AANDAG! - Ultverkoping 

van voorra<td nuwe ktcre en skoene, 
asook tweedehandse millti\re klere, elke 
Saterdagoggend by NICJ{ Nl';t;•rHLING, 
Lady Greystraat, PAARL. Foon 1253. 

NAAM: 
<Naam en Adres in Blokletters) 

MOTOR-Assuransie by-
12/5/TK 

SOUT TE KOOP 

BOEK u bestelllngs vir vroel! 
aflewerlng sodra sout verkrygbaar Is: 
A1, £4; No. 1, £3/15/-; No. 2, £3/10/-, 
per ton; 100 pond fyn bottersout 6/-, 
vrygela&! Soutwerke. Beste!: Komdte. 
mev. :!IIARTIE VENTER, P/sak No. 
X4, Arbeidsloon, Bloemfontein. 

5/:i/TK 

POSADRES: 

Handtekening. 

Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/6 per halfjaar. 
Voeg asseblie! Kommissie by plattelandse tjeks. 

C.~IT. ~£ 
• tlt?i.., !tai!l. 

SUID-AFRIKAANSE NASIONALE 
TRUST EN ASSURANSIE MPY., BPK. 

Takke dwarsdeur dle Unle. 
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BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 30 JUNIE 1948. 

JAN HENDRIK HOFMEYR 
, Onse Jan" Hy is in Londen oorlede as lid 

van die afvaardiging wat die 
Suid - Afrika- wctsontwerp na 
Brittanje geneem het. 

Op 4 Julie berdenk ons die geboortedag van Jan Hendrlk ++++ uu ++++++ t++ u +++ 
llofmeyr, beter bekend as ,Onse Jan". As politikus, sake- . ~ 
man, joemalis, en stryder vir die Afrikaanse taal, bet hy I~ w er k Vir 
,·ir sy volk veel beteken, nieteenstaande daar soms gemeen 
word dat l,tY nie vurig genoeg vir die Boeresaak gestry bet Fondsdag 
nie. , 

Gebore op die familieplaas, 
.,\Velgemecnd" in Kampstraat, 
Kaapstad, bet Jan Hofmeyr sy 
skooloplciding aan die bekende 
Hollands-mediumskool, .,Tot Nut 
van 't Algemcen", gcnict, en 
daarna aan die South African 
College. 

1909 hct hy mcer as enige an
der Icier, vir die Afrikanergroep 
in Kaapland die rigting aange
wys, want by sy groot talent vir 
leierskap, was hy taktvol, en bet 
'n bree ontwikkeling en mense
kennis besit. 

RHODES 

Is jy besig met lets vir 

jou veldkornet&kap se 8 

Augustus tafel? On thou 

die vakansie is 'n guide 

en laaste geleentheid om 

hierdie plig na te kom! 

Maar dis nie juis 'n ,pllg" 

vir ons nie, is dit? Kom 

ons noem 

.,lekker". 

Vir Die 

dit Hewer 'n 

Dogters 

Verlede week bet ons een en 
ander oor Huisboudkundeplak
boeke gese. Ander tipes plak
boeke waarin dogters ook bale 
belang sal stel en wat terself
dertyd van groot praktiese nut, 
veral in die later lewe, sal wees, 
is uitknipsels i.v.m. Blomkweke
ry en -rang'>kikking<J, breiwerk, 
borduurwerk, en ander naald
werk-patrone. Kics 'n rigting 
(of meer as cen) waarin julie 
baie belangstcl, en waar jul dan 
artikels of illustrasles in ver
band daarmcc raakloop, lees 
julie d it sorgvuldig dcur, en as 
dit geskik is, word dit uitge
knip (indien dlt In so 'n bock is 
waaruit ons maar mag knip!) 
en in die bock geplak. As julie 
dit nie mag uitknip nie, tckcn 
dan die inhoud in kort nan, a! 
is dit net in die vorm van 'n 
paar wenke. 

DIE BOEK 

Oor die spesifiekc tipc bock 
wat ons gaan gebruik, is nog 
niks gese nie. Dit sal natuur
lik afhang van hoe ernstig jul 
die versameling aanpak en hoc· 
veel stof jul reken om in handc 
te kan kry. As jullc bv. van 
plan is om 'n deeglike stukkic 
werk van die Huishoudkundc
plakboek te maak, sal julie dit 
jul lcwclank gebruik (al trou jy 

Op sewenticnjarige leeftyd 
was by reeds rcdakteur van 'n 
Hollandsc nuusblad: en gee ook 
later 'n eie tydskrif uit. Deur 
middel van sy blaaie, oefen by 
vccl invloed uit, vera! op die 
plattclandse bevolking. In 1879 
word hy parlementslid vir Stel
lenbosch, en die .,vergunning" 
om die Hollandse taal in die 
skole tc leer (1882) was grotcn
deels aan sy ywer te danke. 

Sy optrede as kampvcgter vir 
die Transvaal na die anneksasic 
van 1877 deur Shepstone, en gc
durende die ccrste Vryheidsoor
log, bet baie daartoe bygedra 
om sy invloed onder die Afri
kaanssprekendes te verstcwig. 
Hy het besef dat hy die maksl
mum kon bereik deur self bui
te die kabinet te bly en die 
.,steunmetode" toe tc pas t.o.v. 
ander politieke groepe. Hicroor 
het sommiges hom egter van 
pro-Britse optrede verwyt. 

AANDGEREGTE 
POLITIKUS 

Die Afrikancrbond, waarvan 
Hofmcyr tot aan sy dood die on
bctwiste Ieier was, het hy oor
spronklik as 'n Bocrc-organisa
sic gestig. Onder die Britse 
parlemcntere stelsel gaan dit 
cgter latet oor tot 'n sterk po
litieke party wat ook kragtig 
gcsteun is deur die taalstryder, 
ds. S. J. du Toit. 

Samewerking met Rhodes bet 
hom ook in 'n mate van die Re
publieke vervreem, maar na die 
Jameaon-inval van 1895 bet by 
alle konneksies met Rhodes, wat 
nou geblyk bet 'n ware wolf in 
skaapsklere te gewees het, ver
breck. Voorheen was by heelte
mal te goeie trou want hy bet 
hom altyd sterk beywer . vir sa
mewerking, tusscn Afrikaans
sprekcndcs en Engclssprekendcs 
in Suid-Afrika. 

Na 1902 het ,Onse Jan" sy 

Aangesien ons reeds die dun, 
middelmatige, en dik witsous 
kan maak, en ons ook al 'n 
paar reseppies met die mid.del
matige witsous probeer bet, 
gaan on!i nou met die dik wit
SOW! eksperimenteer. Ons ge
bruik dit boofsaaklik vir wat 
ons noem ,souffles". 

EIER-SOUFFL:£: 

Benodigdbede: • 
2-3 E. Botter, 3 E. Meelblom, 

1 K. Melk, Sout, Bietjie Peper, 
2-3 Eicrs. 

groentc wat oorgebly het van 
die mlddagetc. 

In die laaste drie gevalle sal 
kaas in die mcngsel baie bydra 
tot die lckl{er geur en smaak. 
Julie kan nou natuurlik ook al
lcrlcl variasics self probecr 
of van die tipes wat bier ge
noem is, kombineer. 

Deur die hegte organisasie 
van die Bond, bet Hofmeyr 'n 
wapen geskep wat hy dan ook 
met groot sukses kon gcbruik 
vir die Afrikanersaak in die 
Kaapsc politick. Vanaf 1878 tot groot pcrsoonlike invloed bebou. 1\letode: 

Die vakansic is bier en die 
skoolwerk kan dus opsy geskuif 
word. In plaas daarvan gaan 
ons onsself In die buis besig 
hou om mcer aangaande die 
buisbouding tc leer. Probeer 
dan gerus hierdic aandgereg
gies, en kyk of die familie nic 
'n mosic van vollc vcrtroue in 
die kok gaan instel nie. Moet 
dan net nie vergcct om sout in 
te goo! nic, want julie wcet mos, 
dan se bulle: ,Die kok Is ver-Die Taalmonument 

Te Burgersdorp 
Op 15 Junic 1882 is verlof toe

~estaan om die Hollandse taal 
op skool tc leer. Hoewel dit toe 
nog deur medium van Engels 
moes geskied, was dit tog een 
van die ccrste oorwinnings 
waardeur ons taal tot sy reg 
sou kom. Onderstaande is 'n 

ANTWOORDE OP ,WIE 
KA.V S£?" 

1. C. J. Langenbovcn. 
2. Sagmoedige Neelsie. 
3. Op 13 Augustus 1873, op die 

plaas Hocko in die distrik La
dismith, K.P. 

4. Advokaat. 
5. Jocrnalis, Lid van die Pro

vinsiale Raad, Lid van die 
Volksraad, Senator. 

6. Ds. M. L. de Villicrs. 
7. Hy is op 31 Julie 1885 in 

die Paarl gebore. Vandag woon 
hy op Wellington. 

8. Walter Spicthoff, Stephen 
Eyssen, Nice Hofmeyr, P. J. 
Lemmer, Arnold van \Vyk, S. 
Jc R. Marais, Dirkic de Villiers, 
Stefaans Grove. 

9. S. H. Eyssen. 
10. .,Uit die Chaos van die 

Eeuc". 

deel van Alma Pistorius van 
Brits se deelnamc aan VUUR
SLAG se monumcntewedstryd 
verlede jaar - dlt handel oor 
die Taalmonument tc Burgers
dorp. 

,Dat Holands in die parlement 
gepraat mog word, was 'n oor
winning wat op 1 Mel 1882 be
haal is deur die N.G.-Sinode. 
Ter berdcnking van die oorwin
ning is besluit om 'n taalmonu
ment op te rig, en Burgcrsdorp 
is vir die doel aangewys. Op 17 
Januarie 1893 is die monument 
deur oom Daantjie van dcr 
Heever onthul. Gedurende die 
Tweede Vryhcidsoorlog is dlt 
wcggevoer. Die algemenc Idee 
was dat dit in 1.H·~ see gegOfli Is. 
In Maart 1939 is dit weer by 
King Williamstown 0?6<!&rawc 
- sonder kop en arm, erg bc
skadig. 

,Die monument bestaan ult 'n 
vrouebeeld met 'n tablet in 
baar linker hand waarop staan: 
.,Vrijheid voor de Hollandschc 
Taal". Aan haar voete le 'n 
lam, en groei 'n druiwestok, -
simbolies •~'n twee van ons vcr
naamste nywerhede. Op vier 
plate staan 'n kort opsomming 
van die Taalstryd." 

1. Maak 'n dik witsous van 
die botter, meelblom, melk en 
sout en peper. 

2. Haal af van stoof en mcng lief!" 
die goedgeklopte clergclc daar-
in. 

3. Klits die wit van die eiers 
styf en vou in die mcngscl. 

(L.W. nie sommer roer nie -
dan roer mens al die lug uit 
wat ingeklits is.) 

4. Smeer die boom van 'n bak
skotteltjie en bak die souffle 
daarin in 'n matlge oond (300 
-350 grade F.) vir sowat 'n 
halfuur. 

VARIASIES: 

1. Vir 'n Kaas-souffle, vocg 
sowat 1 K. gerasperde kaas by 
die witsous net voor dit van die 
stoof gehaal word. Dit gee 'n 
baie lekker geur aan die skot
tcltjie. 

2. Vis-souffie: Meng 'n kop
pic fyn gaar vis (wat bv. oor
gcstaan bet van die vorige 
maaltyd) of 'n paar origc fyn
gcdrukte viskoekies by die wit
sous voor die eier ingeroer 
word. 

3. Vleis-souffle: Neem orige 
fyn gaar vleis i.p.v. vis. 

A 

WIE. KAN SE? 
1. Wie bet ,.Die Stem van 

Suid-Afrika" gcdig? 

2. Onder watter skuilnaam bet 
hy soms geskryf? 

3. Wanneer en waar is hy gc
bore? 

4. Waarvoor het hy hom aan 
die Victoriakollege te Stellcn
bosch bekwaam? 

5. Watter ander praktykc bet 
by bcoeten? 

6. Wie is die komponis van 
,.Die Stem van Suid-Afrika"? 

7. Waar en wanneer is by ge
bore en waar woon hy vandag? 

8. Kan jy dink aan nog 'n 
paar bclangrike Suid-Afrikaan
sc komponiste? 

9. Wattcr van hierdie kompo
nlstc hct ook 'n toonsetting vir 
.,Die Stem van Su.id-Afrika" ge
komponcer? 

4. Groente-souffie: I .p.v. vleis 10. Wattcr volkslied sing ons 
of vis, neem 1-2 koppies gaar vandag op bierdie toonsetting? 

nie!) en sal dit dus die moeite 
werd wees om 'n groot harde
bandboek daarvoor tc kry. Vir 
blommerangskikkings egter, sal 
'n gewone tckenboek baie ge
skik , wces (dit sal mccstal uit 
illustrasics bcstaan). 

SEUNS 

Julie bet &eker tot hit'rtoc nic 
veel belanggcstel nit', n~ Boere
seuns? 1\laar ek is S('l<er baie 
van julie het pragtige plakboeke 
van volkshelde, monumente, 
nuusberigte, wereldfigurt-, Suid
Afrikaanse plunte en diere, na
tuurtonele, nywerhcde, grappt>, 
ens. Sulke plakboeke kan na
tuurlik ook ewegoed deur dog
ters begin word, maar sal vir 
hul miskien nie van soveel prak
tiewe waarde wees soos die bo-

1 

gcnoemdes nie. 

Vir plakboeke oor wereldfi
gure sal jul die koerante moct 
dopbou. So 'n boek kan later 
9an groot waarde wees as julie 
dit decglik doen en so volledig 
moontlik probeer hou. Dis be
tt'r om liewer 'n sekere groep 
mense te kies en dit decglik te 
doen, as om 'n te wye veld half 
te del<, bv. net politic!, of net 
komponiste, of net digters, of 
net &portmanne. 

Prentc van Suid-Afrikaanse 
en ander helde wat al dood is, 
sal jul in tydskrifte kry. Sock 
ook daar vir stof i.v.m. plante, 
dicre, natuurtonele, nywerhedc, 
monumcnte, ens. 

'n Bock waarin allerlei in
teressante wetenswaardighede, 
goeltoertjics, en probleme, ge
plaas word, sal vee! pret ople
wer, en 'n versameling goeie 
grappe en oorspronklike spele
tjics kan altyd tc voorskyn ge
bring word op 'n kampvuur, uit
stappic, of dcrgclikc gelcentheid. 
Diegenc wat lief is vir bande
werk, sal vecl baat vind daar
by om aanwysings vir die maak 
van allerlei nuttigbedc tc be
waar, bv. in die lyn van blik
werk, kartonwcrk, kristalstelle, 
fynsaagwcrk, bockbindcry, gips
werk, leerwerk, ens. 

Vir die kunstigaangelegdes 
kan die tema misl<ien wces: 
Beeldboukun!i, argitektuur, 
beroemde skilderkuns, ens. 

En hiermec is die onderwerpc 
vir plakboeke nog glad nic uit
gcput nie. Ek sal bly wccs as 
seuns en dogters wat alreeds 
met sulke plakboekc besig is, 
aan ons wil briewe skryf waar
in bul aan andere nuttigc wcnkc 
in vcrband daarmee kan gee. 
Diegene wat meer besondcrhcdc 
vcrlang, kan gerus ook maar 
van bulle laat hoor. As ons slen 
daar is belangstelling in bierdic 
onderwerp, sal ons 'n wcdstryd 
vir die beste plakbocke uitskryf 
met aanloklike pryse. Ons adrcs 
is: Die Jeughoofkommandantc, 
De Klerkhuis, P.U.K., Potchef
stroom. 

GESA:\IENTLIKE PLAK
BOEKE 

Gesamentlike plakboeke word 
ook sterk aanbeveel. In so 'n 
~val werk die korporaalskap 
of assistentvcldkornetskap saam 
nan cen bock, wat dan die eien
dom van die Boerejeug bly vir 
tockomstigc gcbruik. Dit sal 
bv. uitcrs gcskik wees om so 'n 
bock tc begin waarin aangete
ken word hoc julie alierlei arti
kcls maak, vir 8 Augustus of an
dcrsins. Dogtcrscenhcde sal 
dan aanwysings vir die maak 
van vcldruikcrtjies, lapspeel
goed, ens. hierin plak. Klein
goed sal bcsonderhedc i.s. lck
kergoedbakkies aanteken, en 
seuns weer houtwcrkartikels, 
radios, ens. 

' 
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AMPTENAAR WEER IGevolg V~n 
OUTOMATIES LID ~;:::kr!~~e' 

Kommando Het AI 
Byna £300 

,Staatsamptenare wat geduren de ],941 eer volle on tslag Min mense besef vandag dat 
. . . . . die huiaige leiers van die Kom-

u~t die O.B. on hang het, het, nou w~er out omaties lid van I muniste in Europa dieselfde per-
die Ossewabrandwag ge~vord, h~t die .~.G., d r. Har,ts v~n I sone is wat die Kommunistiese 
Rensburg, by geleentheid van n OffiSiersverga.denng m troepe gedurende die Spaanse 

Die vroue-kommando van Malmesbury het reeds m ee r 
geld vir O.B.-dag ingesamel as wat d ie manne- en v r ou e
kommando van l\blmesbury verlede jaar gesamentlik 
bymekaar gemaak het, na komdte. C. F. Lombard Die O.B. 
meed eel. 

Kaapstad verklaar. Burgeroorlog aangevoer het. 
. Destyds kon bulle met die hulp 

Die K.G. bet verklaar dat dui- tief ingeskak el is by d ie Bewe- van Stalin n ie daarin slaag om 
sende aktiewe lede van die O.B. ging. Sommige beklee reeds die Spanje onder die Kommunistiese 
deur die noodregulasies uitge- rang van offis ier en is besig om h iel te plaas nie, maar vandag 
skakel was. Offisiere moet da- lede in te skryf . is bulle die Kommunistiese base 
delik hul lidmaatskapkaartjies van E uropa. 
aan bulle uitreik, tensy bulle 
self verkies om nie meer lede 
van die O.B. te wees ·nie, in 
watter geval dit nan die Ge
biedskantore gerapporteer word. 

Dit bet reeds onder die aan
dag van die O.B. gekom dat ver
skeie staatsdiensamptenare ver
a! spoorwegamptenare weer ak-

, 
Kommuniste 

In Israel 
Die Kommunlstiese Party het 

reeds sy kop uitgesteek in die 
nuwe Joodse staat, I srael. Na 
aanleiding van die wapenstil
stand tussen die Jode en die 

Dimitrof, die rooi Ieier van 
Bulgarye, Gottwald, die Kom
munistiese baas van Tsjeggo
slowakye, Tito, rooi diktator van 
J oego-Slawie ; Nenni, Vittori, 
Longo, Scotti en Vittarlo, die 
rooi leiers van l talie - a l bier 
die here was aanvoerders van 
rooi troepe gedurende 1936 in 
Spanje. - (Independent Nation
alist). 

D ie vroue bet reeds £245 in 
gesamel met d ie geld wat bulle 
verdien het .deur ontvangste by 
huwelike waar te neem. Hierby 
moet ook nog die geld getel 
word wat deur gebak en hand
werk verdien is. Verder word 
daar nog op 13 Augustus (voor
lopigc datutn) 'n O.B.-funksie 
gehou met die O.B.-verjaardag
vicring, tcrwyl die geld van die 
manne-kommando ook nog by 
die totale bedrag getel moet 
word. Na gemeexi word sal die 
O.B. van Malmesbury vanjaar 
sowat £300 vir O.B.-dag kan 

Parlementere 
Front 

(Vervolg van bls. 1, kol. 4) 

staan spr. 'n keerpunt. As ons 
ons koppe hou en ons kaarte 
reg spec!, kan die Afrikaner
dom (in die sin van .,Suid
Afrika Eerste") vir die volgen
de twee gcslagte vcrseker wees. 

Arabiere in Palcstina het die 
sekretaris van die Kommunis- ! 
tiese Party, Samuel Mikunis, 
verklaar dat graaf Bernadette, 
verteenwoordiger van die 
V.V.O. wat die wapenstilstand 

Russiese Offisiere 
Help Jode 

• Indicn ons foute maak en die 
stroom teen ons keer, is dit 
moeilil< om te voorspel wanneer 
ons volk weer 'n kans sal kry. 
Die Afrikanerdom het deur sy 
twee partye 'n oorwinning be
haal van slegs vier meerderheid. 
Net twee tussenverkiesings ten 
gunste van die opposisie en 
daarclie oorwinning is uitgewis. 
Hierdie rcgering kan dus nie 
so aanhou regecr nie, en hy sal 
sy posisie moet versterk met 'n 
nuwe verkiesing wat enige tyd 
binne agtien maande kan plaas
vind. 

GAAN DEEL.~EE~I 

bewerkstellig het, slegs 'n ver- : Majoor Salah Bizra, Siricsc 
teenwordiger is van die Brits- • skakeloffisier vir die Arabicse 
Amerikaanse imperialismc. ! Legioen, verklaar dat vyftig 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OFFISIERE VAN GEBIED F. 

Russiese bevelvoerders aan die 
hoof van Joodse eenhede in 
Noordelike Palestina staan. An
der Russiese offisiere is by an
der Joodse eenhede ingeskakcl, 
aldus die verklaring. 

Volgens majoor Bizra word 
hierdie Russiese militere leiers 
ingesmokkel as immigrante en 
vermom soos gewone burger
likes. Die Turkse pers verleen 
a! 'n hele tyd l.:.t!k groot pro
minensie aan berigte waarin ge
meld word dat Russiese offisiere 
saam met die Jode veg. Bc
sorgdheid is ook uitgespreek 
oor die houvas wat kommunis
me in die Midde-Ooste gekry 
het. Baie van die Joodse leiers 
is afkomstig uit die Kommunis
tiese Balkan. <Independent Na· 
tionalist.) 

NUUSBERIGGIE 

Op die jongste Direksieverga
dering van Saambou (Pcrma
nente) Bouvereniging is dr. M. 
S. Louw, besturende direkteur 
van Sanlam, gekies tot voorsit
ter van die direksie van Saam-

Genl. 1\1. M. Smith , Organiserende Stafhoof van bou (Permanente) Bouvereni-
Gebied F, e n genl. P. W. B u ys, A dministratiewe ging en mnr. Gerard Moerdyk 

Stafhoof van diest-lfde Gebied. I as vise-voorsitter. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1~~~:~~:~~~~~~~~~~ 

Komdte. mev. C. F. Lombard 
wat op die oor spronklike ge
dagte gekom het om met behulp 
van haar f lukse vroue ontvang
ste te reel by huwel iksgeleenthe
de en daarmee bul komma ndo
fonds reeds met 50 persent bo 
verlede jaar se syfer opgestoot 

het. 

stort, wat £100 meer is as verle
de jaar. 

Die hoofinkomste van die 
vroue, so vertel mev. Lombard, 
word verkry uit die huweliks
ontvangste. In haar pogings 
geniet sy die volle ondersteu
ning van haar brandwagtc wat 
deur hul onvcrmoeide ywer en 
geesdrif verantwoordelik is vir 
die sukses en lewering van die 
benodigdhede. 

Die vroue van Malmesbury 
het gevind dat handwerk
tafels, asook tafels vir speelgoed, 
nie so betalend is nic. Hulle is 
dus vanjaar van voorneme om 
'n bale groot vleistafel by hul 
verkoping te he. 

Sit U Stil? 
Laat elke lid Yan die O.B. dit 

hierdie jaar sy taak maak om 
intekenare op ons blad te wert. 
Honderde lede van die O.B. 
bet reeds intekenare gewerf en 
stuur nog daagliks na me in. 
Gaan u ook help of is u tevrede 
om stil te sit? 

Daardic verkiesing sal vir ons 
volk vir 'n lang tydperk deur
slaggewend kan wces. 'n Groot 
oorwinning sal betcken dat die 
uitheemse Empire-magte wat 
hul besieling in genl. Smuts ge
vind het, organisatories verslaan 
sal wces. Daarom is daar so 
baie op die spel by die volgende 
verkiesing, en durf die O.B. nie 
afsy(lig daartecnoor staan nie. 
Die onmiddellike nood vir ons 
volk is op parlementere gebied. 
Die O.B. bet 'n verantwoorde
likheid teenoor die volk. Daar
om gaan hy die regering steun 
na die beste van sy vermoe. Ons 
durf daarom geen aktiewe krag
te oningeskakel laat bly in bier
die stryd nie. Aile kragte moet 
ingeskalcel word nie net met 
\lie stemdag nie, dog ook in 
die fase wat vooraf gaan. 

t*H+++++~·+uuuu~ ENGELSE PERS ERKEN POLITIEKE 
~ Admin~strasie, ~ GEVANGENES AS EERBARE PERSONE 

O.B.-IDENTITEIT 

Ons skakel die O.B.-kragte 
in met volle behoud van identi
teit, en hoewel dit by een van 
die twee regeringspartye (die 
H.N.P.) nie moontlik is nie, is 
dit wel moontlik by die an
der ecn, die Afrikanerparty. 
Waar die Ossewabrandwag nic 
welkom is nie, spreek dit van
self dat ons verbystap na die 
deur wat vir ons oopstaan. Spr. 
het a! tevore 'n beroep gedoen 
om dit te doen, en hy wil sy 
beroep vanaand dringend her
han!: Skal<el alma! wat nie ge
wetensbeswaar het nie in by 
die. parlementere stryd waar 
<lit gedoen kan word met be
hood van die O.B.-identiteit, 
m.a.w. in die Afrikanerparty. 

BELANGRIKE REDE 

Daar is ook 'n ander bclang
rike punt wat dit vir die O.B.
lede maklik maak om by die 
Afrikanerparty aan te sluit, 
t>n tlit is (}at die Afrikaner
party 'n Uniale organisasie is en 

(Vervolg in kcl. 4) 

:t Van ,D1e 0.8. :f 
.:. V ta Alles •:• Selfs die giftige Engelse pers dat die manne geen politieke · bul eie lewens op die altaar + oor an l wat sedert die loslating van die gevangenes was nie, deur in die le, maar selfs dit was vir bulle 

~
:t:. In K aanstad ± politieke gevangenes geen steen ontteding van elke geval aan te geen afskrikking in die diens r $ onaangeroer d gelaat bet n ie om toon dat bulle die dade ge- van hul vaderland nie. 

(• die indruk te skep dat die los- pleeg het ,onder die druk van ·f Sal Iesers en adverteer- i gela tenes vuil misdadigers was politieke omstandighede" of met t ders asseblief daarop let ~ en die woorde .,politieke gevan- ,politieke motiewe". 
I dat aile advertensies vir genes" voor tdurend in aanha-.t. ,Die O.B.'' en korrespon- lingstekens geplaas het, moet Hierdie feite oor goeie gedrag f (lensie in verband daar- nou in bul poging om die los- gedrag wat die Cape Argus on-
.:. mee vanaf 1 J ulie gerig ~ latings van die vorige regering geVl'aag verskaf, en die feit dat t moet word aan Voorslag te regverdig, erken dat die ge- talle van die gevangenes in die 
•• (Edms.) Beperk, Groote drag van hierdie manne in elke tronk verder studeer het en selfs 

l
:i• Kerkgebon 703, Posbus opsig perfek was en dat bulle meestersgrade behaal het, onder-

1411, Kaapstad en nie ~ die dade onder die d ruk van streep opnuut watter kaliber 
meer na P ro Ecclesia , polit iek e omsta ndighede gepleeg manne clie stryd teen die Empire 
Posbus 28, Stellenbosch het . aangebind het. Met clke daad 

:t•. · h et die manne besef dat bulle J me. 
>;< In 'n ontleding van die politie-:f Ook word weer daarop ke gevangenes was losgelaat is, 
+ gewys dat aile stukke vir toon die Cape Argus aan dat 
:t en briefwisseling met d ie die gedrag van die manne voor-
't Redaksie, asook inteke- beeldig was en by harha ling nie federaal nie. Dis · nie 'n i nings en adresverande- word gekoustateer: ,Die gedrag party, waar elke provinsie 'n 

rings na die bostaande in (lie tronk was perfek". Ander eie beleid ten opsigte van die 
adres te Kaapstad gestuur gevangenes het weer verant- O.B. kan volg nie. Spr. hoop 
moet word en nie na Stel- woordelike poste bek lee en in dat 'n Grootraadsvcrgadering 
Jenboseb nie. I haas elke geval het d ie mannc spoedig gehou sal· word om hier-

1 
opskor ting van bulle vonnisse die saak te oorweeg; want 

D ' k t dm' · t on tvang op grond van hul goeie vanaand praat hy op eie ver-
;:: sie ':an .:~i:'~~B.'' '7;s ::~ en voorbeeld ige gedrag in die antwoordelikheid. Indien die 
·;'• in sy geheel in Kaapstad gevangenis. Grootraad Ieiding gee, wil spr. 

gevestig. hoop dat aile O.B.'s onverwyld 
•r Die blad trek ook 'n dik die Ieiding sal volg, ,Die tyd 
:-•.to++.f+.+++.+++++.....:~ streep deur sy eie insinuasies word kort!" 

(Vervolg van kol. 1) 

Sal Vasstel 
Waarom Die 

Gesinne 
Klein Is 

Die Ekonomiese en Maatskap
like Planneraad is tans besig om 
'n opnamc tc maak van die fak
tore wat die grootte van blanke 
gesinne in Suid-Afrika beln~ 

vloed. Die opname is voorlopig 
tot Pretoria beperk. 

Hoewel die Unie se geboorte
syfer hoer is as in baie dele van 
die wereld, is dit tans baic laer 
as 50 jaar gelede. Veldwerkcrs 
word uitgestuur om inligting 
van gesinne te verkry. Hiervol
gens sal die raad sy gevolgtrek
kings maak. 

Hierdie ondersoek is seker 
van die belangrikste en drin
gendste wat die raad nog aan
gepak het omdat die ontwik
keling van die land afhang van 
'n gesonde gesinsgroei. 
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