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,S.A. IS WERELD 
SE ASBOOP" 

,.Suid-Afrika is die ashoop waarop al die teringlye rs 
van die wereld uitgegooi word. Niks verboed bulle om 
bierheen te kom nie", bet mev. I. Bishop van Johannesburg 
op die Kongres van die Suid-Afrikaanse Vroueraad in 
Kaapstad verlede week verklaar. 

GROOTRAAD GEE LEIDING 
VIR VERKIESING 

Di~ Uitvoereude. Raad van die Grootraad Yan die Osbewabraudwag het 
Saterdag, 1 Mei, in Pretoria sekere voorwum·des ge!'!tel waaraan kandidate 
van die H.N.P. moet voldot•n ,·oordat led.- "an die O~!'ewahrundwag vir 
hulle !oial stem. Die bc~luit lui as volg: 

Die U.R. nccm kcnnis van die .. tl'un in sy poging om dil' 
vertrocbcldc situa.qie waarin die , II.N.P.-leiding die crns van dil' 
H.N.P.-leiding die Afrikaner- po.,i!\il' tl' laat ,·erstaan, ~o~•lfs al 
politick gedompel het en ook van .,ou die O.B.-ll'iding dit nodig 
die besluit van die lacrtrek van vind om "Y mense aan te ruui 
Gebied A te \\'orccstcr op 241 om ·nu1 die' stembus weg te hi~· 
descr ten cffelttc dat hulle nie as die' H.N.P. die stryd teen 
die H.N.P.-kandidatc sal steun mede-Afrikaners nie wil ~>taak 

nic tensy die H.N.P. die stryd nie. 
t een die O.B. stank en die O.B. 
as 'n medcstryder erkcn. 

Die U.R. neem tlit op as be
wys dat die O.B. van Gebied A 
die Ieiding van die O.B. sal 

Vir hicrdie stcrk blyk van ver
troue sprcck die U.R. sy dank 
tcenoor die O.B. van Gebied A 
uit. 

;\falun tl'l'n die here Vorster en 
Bootha o;> groml van hul O.B.
<,lrap ingebring h~>t nit>. 

}let under woordl', dil': U.R. 
gaan die egtheid van die H.X.P.-

Sy het gcse dat in Iande soos 
Argentinie 'n tcringlyer van el
ders net toegelaat word om 'n 
week lank in die land te bly. 

Dr. S. E. Rolfe van Alice het 
vcrklaar: .,Ow. is besig om die 
stryd teen tering in hierdie la nd 

te verloor. Dit is 'n aaklige siek
te wat onder die jong en lewens- • 
kragtige dec! van die gemcen- 1 

skap maai en ongemerk b::~.ic 

meer slagoffers eis as die kin
derverlamming waaroor daar 
tans sovecl verontrusting hecrs." 

As die ,·erki~>'-ing werklik gann 
oor die belonge van blank Suid
Afrika, soos die H.N.P. wil voor
gee, dan is elke m ede-blanke 
vanselfsprekend welkom, soo., 
ook uit die houding van die 
Afrikanerparty-\·leuel van die 
opposisie blyk, en behoort nie
mand wegge.,toot te word nie 
weens be!>wure soos die wat dr. 

0.8. SAL SAAM MET· WESTE 
VEG TEEN KOMMUNISME 

Die K.G., dr. Van Rensburg 

propaganda toets aan die dadl': 
\'an die H . .X.P. teen die O.B. 
self; di~ kan ons bes bespeur 
en begrlP· 

INDIVIDUELE LEDE 

As die Ieiding van die H.N.P. 
met hierdie sinnelose stryd teen 
medc-Afrikaners voortgaan, wil 
die U.R. die Hoop uitspreck dat 
daar volgelingc van daardie Iei
ding is wat 'n groter verant
woordelikheidsbesef besit as hul 
Ieiding en wat dus bereid is om 
die stryd t<'en die mede-Afri
kaners in die O.B. te staak. Om 

Europa, die moederland van ons heskawing, is dem· die l'Hongoleetorm 
van die kommunisme oorstroom en ' n geweldige botsin~ h.-rei hom voor
met die wet·eldheer:.-.kai>PY as die oorwinningsprys. Sui·d-Afrika val as deel 
,·an daardie huit aan die konun~nis.me, indien hulle as oorwinnaars uit die 
:.-.tryd kom. Daarom is elke krag welkom wat teen die kommunisme wil 
Yeg, maak uie saak wat sy nasionaliteit, taal of geloof i!'\ nie, en wat die 
0~!-;ewahrandwag heh·.-f, l1y sal sy plig do.-n as die mees kon~ekwente anti
kommuni!ootiese or~anisa!'ie in die land. h et die Kommandant-generaal, dr. 
Hans van Uenshurg, Yerlede Y rydagaand op Brakpan gesc toe die Ossewa
hrandwa~ vir die ,·yfde k eer sy teenhetoging op 1\leidag gelum 11.-t. 

K.G. OOR 
BELEID IN 

OORLOG 
Stalin, in sy bock .,The Pro- diesulkes die kans te gee om 
blt'ms of Lenini<.m" gcdruk in met die O.B. vredc te sluit, is 
die ,Foreign Languages Publish- die U.R bcrcid om aan te beveel 
ing House" Moskou, 194.3 • • • dat, in elke ldesafdeling waar 
broPiwnrm uit die paradys van J die H.N.P.-kandidaat openlik en 

<Vt•rvolg op bl. 8, kol. 3> <Vervolg op bl. 8, kol. 2) 

Natuurlik hct Duitsland die 
oorlog vcrloor en le hierdie tag
tigmiljoen volk vcrpletter, het 
die K.G. gesf:. :r.raar is daar 
iemand wat dink dat Engeland 
of Frankryk of enige Europesc 
volk die oorlog gewen het? Die 
Engelsc gee pad uit Indie, uit 
Egipte, ult Palcstina . . . die 
Hollanders gee pad uit Oos
Indie en net f'en element gee nie 
pad nie, gee nt'rens pad nie, 
naamlik die kommunistiese Rw.
siese leers. 

Ons kan die oorlog se uitslag 
so opsom: in Europa het die 
Kommunisme gesePvler, wat 
militere gewcld betref, en die 
pad Ie vir hul leiirs by die vol
gende rondte oop , .. dwars oor 
Europa, tot by die Engelse ka
naal. Daarvoor het die here 
Roosevelt en Churchill in hul 
blinde haat teen Duitsland ge
sorg. Vera! die heer Roosevelt. 

En in Suid-Afrika berei die 
Kommuniste hulle voor vir die 
dinge wat moet kom. Die Kom
muniste, en .. , as ons verstltn
dig is, ook die anti-kommunis
te, ook die Ossewabrandwag. 

Scs, sewe jaar lank is die 
Kommuniste in Suid-Afrika ver
troctd deur die Unieregering. 
Die sekretaris van die Kommu
nistlt•se Party, 'n nature! met 

Heilbron S/uit 
Vrede 

Die ti.~.P.-dagbestuur ,·an die 
lleilhron<tC' kiesafdeling met ma
juor 1•. \\'. A. Pieterse, tlie kon
didatlt, I'll die Ossewabrandwag 
hl't 'n ooreenkorns onderteken 
van samewerking tytlens die vcr
kiesing en verder om alle broe
dertwis en verdeeldheid in 
Afrikuunse geledere in die toe
ltorn~ tt> beveg met die weder
sydse behoutl van eie identiteit. 

<Berig deur D. J. M. Cronje, 
Rondebos, Hellbron.) 

die naam van Moses Kotane, 
hct vrye toegang tot ministerie!e 
kantore gehad; u kandidaat, 
John Vorster en met hom 'n 
duiscnd ander mede-Afrikaners 
._ hct vrye toegang tot die kon
scntrasiekampe gehad, onaange
klaag en onverhoord. 

KO.XSULAAT 

In hierdie jare bet die Sov
jetrl'gering 'n sterk kon.,ulilrc 
staf opgt•bou in Suid-Afriku, met 
' n persont•el ver bo h ul werks
ve•·houdings: Twintig, veertig
ek \\"('('t nie hoeveel dit vanwu; 
is nil' - ek weet net dat al wa., 
dit nt>t et>n, dan sou dit te ,·eel 
wees. 

Die Unie voer niks na Rusland 
uit nie, behalwe agitators wat 
die Kommunisticse Party na 
Moskou stuur vir opleiding; en 
die cnigst<' Russicse invoer is 
dieselfde agitators, wat opgelei 
terugkom om nuwc agitators te 
kweek en die blanke se posisie 
in Suid-Afrika verder te onder
graaf vir die dag van die groot 
storm wat kom. 

Orals het die Kommuniste in 
hierdie jarc die bystand en die 
vertroetcling van die regering 
en van die pers g<'kry. 

Ons teenstandcrs kan van die 
O.B. se wat bulle wil, maar op 
een punt moct hullc stil bly, 
naamlik dat bulle v~·r j aar lank 
verkeerd was en die O.B. reg. 
En daarom kun bulle ons woord 
neem as ek st> dat die Osse
wabrandwag die mC'C<, konse
kwente en mees verbt•te vyand 
van die Kommunisme is wat in 
Suid-:\.frika te kry is. 

Daarvan getuig ons jaarlikse 
Mcidagvergadering nan die 
Rand. 

STALIN SE DOEL 

\Vant ons het ons nic laat ver
blind uit haat teen Duitsland 
om die gevaar in ons clc land 
mis te kylf nie. Ons hct besef 

dat die Kommunisme die ge
vaarlikstc wi!reldpes is wat ooit 
die blanke mcnsdom bedreig bet. 
Ek Ices u kort en bondig die 
oordcel van die aartspriester van 
die huidige Kommunisme, Josef 

WAT KANDIDATE 
MOET ONDERNEEM 

..... ..... ......... ................... 0~ ..... 

I STAATMAKERS I 
In ooreenstemming met die 

Uitvoerendc Raad van die Groot
raad se besluit in vcrband met 
die verkiesing, kan onderstaan
dc verklaring as bcleid dien 
waar kandidat~ se standpunt 
te<'noor die Ossewabrandwag 
vasgcstel word. Die verklaring 
bevat die eise wat die U.R. aan 
'n kandidaat van die H.N.P. stcl 
voordat O.B.-lede gcvra sal 
word om te stem vir hom. \Vaar 
kandidate sulke ondcrnemings 
skriftelik gee, word O.B.-offisic
re versoek om die naam aan 
Die O.R te stuur, sodat dit bc
kcnd gemaak kan word. Ons 
sal ook die name van kandi
date publiseer wat uitdruklik 
wcit•r om ·n dergelike vcrkla
ring Hf te !e. 

Totsover het die K.G. die na
me van mnr. Jan Fouche <Rus
tenburg>, en mnr. Tom. Naude 
<Pietersburgl genoem as kandi
date wat ondersteun kan word. 
Hullc bet ondernemings gegee. 

Die onderncming moet lui : 
Ek ondt"rneem om openlik l'n 

1 publiek op my vergaderings m y 
1 erf'woord te g~>e dat ek voort-

1 

nan gt·kunt is tel'n die diskri
minasit• t('l'n die O.B. soos be
liggaam (i) in die H.N.P. &e 
kongresbeslultf' I'll (ii) in die 

+ houding van die leiers; en ek 
. , onderneem \ oort .. om my voort-

aan openlik te ~·ywer om daari die diskriminusie verwyder te 
kry. 

ALBERTON 

Sestien Brandwagte en offisiere van Wilgcnhouts
drift sc wereld bet voorverlcde week 600 myl met 'n 
vragmotor afgele om die Gebicdslaertrek t e Worcester 
by t e woon. Saam met bulle was twee Iede ,·an die 
Boerejeug. Links \ 'OOr kniel hfwagkomdt. E. A. Nel 
onder wie se Ieiding die g roep gereis bet. Die andcr 
pcrsone is (nie volgens Yolgorde): Veldkte J. Nel, 
komdte. J. Bruwer, veldkte. A. l\1. Kriel en J. Kriel, 
brandwa1-;1:e l\1. Boshoff, A. Co4'tzee, IU. Boshoff en J. As leiers van die nuwe O.B.-

i Bruwer, Boerejeuglede G. Kriel en \V. Net, asst.- eenhede te Alberton is die 
Jdkt H II b volgende personc bcnoem: mnr. 

• ve . . er st, Gekoopteerde Iede A. J. Dippenaa.r Jacob du PI · G p 
1 • en E. Coetzee, asst.-veldkte. K Faul en asst.-veldkt{'. esJs, mcv. . e zer 

t 
J. Liebenberg. e~ mev. H. F. van Schalkwyk-

me mev. H. F. van der Merwe 
soos per abuis in 'n vorige uit

t t t t t t t t t t t t t • t t t t t t t t t t t • • t t • t t t • • • • • t • • • • 1 I gawe be rig is nie. 
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WORD WAARHEID AAN VOLK 
MET 'N DOEL WEERHOU ? 

KLERKSDORP SE 
KANDIDAAT 

Vir 'n paar weke lank bet die hele , ·olk met die 
vraag in die boesem geloop wie nou eintlik mnr. John 
Vorster se kandidatuur in Brakpan in die pad gestaan bet. 
Mnr. Vorster self het gese dat dit dr. ~lalan was en die 
O.B.-leiding bet dit ook beweer. 

Dr. Malan bet cgtcr verant
woordelikbeid daarvoor ontkcn 
deur te skuil agter spitsvondig
hede soos 'n ,.vetoreg" wat by 
dan nie gebad het of uitgeoefen 
bet nie - iet s wat niemand nog 
ooit beweer bet dat b y gehad 
bet nie. 

Nie aileen bet dr. Malan se 
ontkenning die lndruk geskep 
dat mnr. Havenga dan verant
woordelik moes gewces bet vir 
die weiering van Vorster nie, 
maar in W e11-Kaaphmd is deur 
lmndi<late en verkiesingsagente 
openlik teenoor O.B.-offisiere ge
se - en ons knn name noem -
dat dr. 1\falnn geen skuld daar
aan bet nie e n dnt ,die onus 
geheel en a l op mnr. Hl\venga 
rus." 

WIG INDRYF 

Dit wa.. duidelik dat dr. 
Malan se binnesm ondse ont
kenning en hierdie ,verseke
rings" teenoor O.B .-lede geen 

Sdl Voortaan 
Krugerdag 

Wees 
Die skakelkomitee van aile 

Afrikaanse liggame in die Paarl 
bet besluit om voortaan 10 Ok
tober as ,.Krugerdag" en nie as 
H eldedag nie te vier. Dit is 
nie bedoel dat net WYle pres. 
Kruger op hierdie dag gchuldig 
word nie, maar ,.ons bet tot 
Krugerdag besluit omdat ons 
in die lewe van wyle pres. Kru
ger die volmaakte uiting van 
daardie godsdienssin sien wat so 
nou saamgeweef is met die wor
dingsproses van die Afrikaner
nasie", aldus die komltee. 

ander uitwerking kon gt'bad 
bet as om mnr. H avenga b~ 
die Ossewabrandwag vu<lag 
te maak en sodoende 'n wig 
tussen hom en llie Ossewa
brandwag in tfl dryf nie. 

Mnr. Havenga bet blcrdie gc
vaar klaarblyklik besef, en uit
eindelik te Hobhouse in die Vry
staat sy SWYe - wat by terwil
le van samewcrking bewaar bet 
- verbreek. H) bt't in die dui
delikste taal gt'r,e dat llie H .N.P .
leiers .,kragten" kongre!>besluite 
nie hul weg oopgesien bet om 
hul lede te vra om te ~otem vir 
led e van die Afrikanerparty wat 
ook lede van di<' O&!>ewabrand
wag is nie". Hy bet daaraan 
toegevoeg llat b y b~· 'n Jatere 
geleentbeid weereens uan dr. 
Mala n geskryf bet om ,'n groot
se gebanr" te('noor <lie Ossewa
branllwug te muuk deur toe te 
laat dat 'n 0.8.-lid aan die Rand 
ns kandidaat staa n. 

UITERS BELANGRIK 

Dit was 'n uiters belangrike 
verklaring waarop die volk 'n 
paar weke lank gewag het, en 
so belangrik bet dr. Malan dit I 
self geag dat by binne twaalf 
uur na die verskyning daarvan 
in die Engelse pers, 'n teenver
klaring uitgereik bet. 

Ten spyte biervan word 
mnr. Havenga se verklaring 
in twee dagblaaie van die 
H .N.P .-pers totaal verswyg. 

Die Transvaler van die vol
gende dag en daarna bcvat geen 
enkele woord omtrent mnr. Ha
venga se vergadering nie, hoew('l 
by onder dubbelkolom-opskrif 
dr. i\lalan se antwoord daarop 
publiseer waarin na mnr. Hl\ven
ga se verklaring vt'rW)'S word 
as die aanleiding tot die ''er
klaring ! 

DIE KOPERSBOND 
BPK. 

GROOTHANDELAARS 

KEEROMSTRAAT 52 

FOON s-ons 

DAMESROKSTOWWE: 

KAAPSTAD 

POSBUS 2120 

Ons bied aan 'n groot verskeidenbeid van 
damesrokstowwe (Morokyn, Satyn, Gesponne 
stowwe, Katoenstowwe), rokke, gebleikte en 
ongebleikte Iinne, gordynstowwe, onderklere, 
kouse, pantoffels, kindersokkies, kramerye, 

ens., ens. 

HEMDE: 
Verder ook mans wit en gestreepte h emde, 
sportbemde, dasse, baadjies, onderklere, 
werksbroeke, kaklebemde, slaappakke, sokkies, 

ens., ens. 

• 
Dit sal kleinhandelaars betaal om met ons in 
ver~Jlnding te tree, betsy deur kontak met ons 
reislgers of andersins. Persoonlike besoeke 

sal op PfYS gestel word 

Die Firma wie se voo1·rade nie op u rakke 
bly M nie. 

Verspreiders van TOOT AL 
fabrikate 

Havenga Se 
Toespraak 
Verswyg 

Hoofkomdt. T. Breedt, Opraap, Klerk.,dort>, wen., die 
volgende onder die aandag te bring \'an O.B.-lede te 
Klerk!>dor)> en omstreke: 

\ 'ERDRAAI 

Die Volksblad <Bloemfontein> 
bevat wei 'n verslaggic van die 
Hobhouse-vergadering, maar 
<laarin is mnr. Havenga se ,·er
wysing na die Brakpanse moei
likheid sorgvuldig weggelaat. 
Die vorige dug egter h('t llie 
blad 'n berig gepluas wnarin b y 
woorde in mnr. Havenga se mond 
te Ledybrand IP wnt pre'>ies die 
teenoorgestelde i'> ' 'an wnt b y 
werklik ge<>e bet. Dit lui: 

' ,Spr. hct dit bctrcur dat 
O.B.-lede bulle nic vcrkies
baar kon stcl nic en <lit is 
jammer dat daar een lid ge
nomineer is wat lid van die 
O.B. is."(!) 

Ons vra: Is dit dr. Malan en 
sy pers se oogmerk om 'n wig 
tussen lli(' O.B. e n die Afrika
nerparty in te d ryf en t.odoende 
nog grot<-r verdeeliJbeid te be
werkstellig, en is drt die metode 
wat gevolg word om die doe! te 
bereik'! 

Uitstalling 
Van Duitse 

Goedere 
Op Saterdag, 8 Mei, van 10 tot 

12 uur vm. word 'n uitstalling 
gchou in die komiteekamer van 
die Groote Kerk-gebou van goe
dere wat in Duitsland gcspin en 
geweef is van wol wat deur 
S.A. geskenk is. Daar sal ook 
mooi tekeninge van Duitse kuns
tenaars wees. 'n Kort besprc
king oor organisasic vind aan 
die begin plaas. 

,Daar skyn misvcrstand te be
staan wat bctref die algemene 
vcrkicsing en mnr. Jan Wilkens, 
H .N.P.-kandidaat vir Klerks
dorp. 

.,Hocwcl mnr. Wilkens die 
O.B. goedgesind is, sal by nog
tans moet voldoen aan die be
bclcid van die Kommandant
generaal soos uiteengesit op 
Klcrksdorp op 17 April vanjaar. 

,.Omdat mnr. \Vilkens die kon
gresbesluit onderskryf bet , wut 
diskrimineer teen die Ossewa
brandwag, sal b y homself open-

<Vervolg van bl. 4, kol. 5) 
temal 'n ander saak. Dit hct in 
Amerika al mcermalc gebcur 
dat presidentskandidatc bul 
vredesbeloftes v66r die vcrkie
sing in aanbitsing tot oorlog 
mi. hul verkiesing verandcr het. 

Die Amerikaanse buitclandse 
beleid is egt~r nic 'n saak van 
die partypolitiek nic. Dit is ook 
opmerklik dat nie ccn van die 
huidige kandidatc, behalwe Hen
ry Wallace, hulle tot 'n belcid 
van vrede-teen-cnige-prys met 
Rusland verbind nie. Inteendeel. 
Elke kandidaat wil sterker as 
sy mcdedingcr teen Rusland en 
kommunismc praat. Aileen Wal
lace is die uitsondcring en by 
staan min kans om tot president 
verkies tc word. 

Op die oomblik kan 'n mens 
net vasstel dat die groot massas 
van die Amcrikaanse volk aan 
'n gcvaarlike bisterie ly en dat 
die Russies-kommunistiese ge
vaar 'n obsessie in die V.S.A. 
gcword het. Dit is ondenkbaar 
dat die Amerikaanse Kongres · 
biljocne dollars aan wapentuig 
sal bcstce wapcntuig wat uit 
die aard van die saak heel spoe
dig vcrouderd en uit die mode 
raak ecnvoudig maar om die 
Russe te imponeer of om die 
aandag van binnelandse moei
likhcdc af te trek. Dit lyk of dit 
die Amerikaners bierdic kcer 
wcrklik ernstig is en Moskou 
sal al die slubeid van Asii~ no
dig he om 'n oorlog met die 

Aile belangstellendes is bartlik V.S.A. en sy bOndgenote vry tc 
welkom. spring. 

DIE TEENSTELLING 
STALLARD - VORSTER 

In die kiesafdeling van Brak
pan bly die H.N.P. a mptelik 
buite stemmin• omdat mnr. John 
Vorste r, Ona fbanklike Afrika
nerpa rty-kandidaat, ook lid is 
van die O.B. In hierdie verband 
verklaar mnr. Ben Schoeman, 
voorsitter van die H.N.P. advies
k'omitee: .,Hoe knn verwag 
word dat 'n demokratiese party 
'n kandidaat moet 11teun wat 'n 
gesagstaatbeginsel buldig en die 
vernietiging van Portye voor
staan." in die selfde verband 
bet mnr. Havenga verklaar: 
,Hulle (die H.N.P.) leiers sien 
nie hul weg oop om bul Jede te 
vra om te stem vir kandidate 
van die Afrikanerparty wat ook 
lede ' 'an die O.B. is nie". 

Hierdie republikeinse Afrika
ner wat in die Empire se kampe 
vir sy republikeinse strewe gele 
he t, i8, omdat by O.B. is, nie 
goed genoeg om te 'steun nie. 
Maar die H.N.P.-Ieiding bet geen 
beswnar dat hul volgelinge vir 
die imperialistiese kandidate van 
kol. Stallard stem nie. Inteen
deel, bulle ontvang opdrag om 
dit te doen. Reeds op SO Janu
arie bet dr. Malan so 'n ver-

klaring uitgespreek en daarom 
kon Die Burger van 29 April 
dan ook as volg rapporteer: 

,Sprekers (prof. A. I. Ma
lan, H.N.P.-kandidaat vir Ge
zina, en maj. J. E. Beyers, 
H.N.P.-kandidaat vir Drakens
berg) bet gese dat waar geen 
Nasionale Party-lmndidate in 
Natalse kiesafdelings staan nie, 
die kiesers die StaUard-Party en 
die Sentralc Groep, wat ook ten 
gunste van Apartheid is, moet 
ondersteun." 

RUSLAND IS 
GfRffD : 

V.S.A. Nlf 
Rusland bet tans ongeveer 

4,000 jagvliegtuie in sy besette 
deel van Duitsland, bet die Ame
rikaansc lug-bevelvoerder in 
Duitsland verklaar. Die V.S.A. 
bet cgter nie meer as honderd 
jagvliegtuie daar nie en feitlik 
gccn bomwerpers nie, bet by 
gcse. 

lik moet di&U!>'>O'>ieer van die 
genoemde diskriminnsie alvo
rens hy d i(' steun van die O.B. 
in bierdie kiesafdeling sal ge
niet. 

,Die goggas wat opgerakel 
word om die diskriminasie te 
rcgvcrdig op grond van die ge
sagstaat en Nasionaal-sosialis
tiese idees wat A.P.-kandidate, 
wat ook O.B.'s is, daarop sou 
nahou, het seker nou verdwyn 
tcrWYl die H.N.P. self drie kan
didate goedgekeur bet wat aan 
die Nuwe Orde-kring - die 
N asionaal-sosialistiese beweging 
- behoort!" 

Gedwonge 
Skinder

Veldtog 
Dat die hoogtepunt in die skin

dcrveldtog teen dr. Hans van 
Rensburg sy hoogtepunt nog nic
in die afgelope scwe jaar be
reik bet nie, blyk uit 'n naam
lose brief wat WYd en syd oor 
die land versprei word en waar
in die Naam van die Here s<> 
gelaster word, dat cije polisie be
hoort in tc gryp. Wat daarin 
gese word, kan nic in druk 
berhaal word nic, maar die hoof
aanval is teen dr. Van Rcnsburg
gerig, en dit word afgcsluit met 
die opdrag om die brief aan 
aile Afrikaners tc wys anders 
.,sal die Here u lewc cis binne 
dric wcke"! 

Sekere fcitc in verband met 
die bricwc maak opsporing 'n 
maklikc taak. 

Is Medisyne 
Noodsaaklik? 
Die Natuurwetenskap 

•e nee! 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE .JONGSTE WETEN

SKAPLIKE METODES 
Met Verbaeencle Ultldae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN OEFENINGJ:! 

, 

Die llard.Dekldpte Kwale •wll' 

Die wet..Up bet nou Ult(eY!Dd d&t
IIOdra •n beametta ucc-m~Ml noon
gemaalt word van 117 CU of oii8Uiwer
llede, die atekte verdwyn. Deur 41• 
toepasslng van one wetenekapllke me
todea bet dlt DOU 'D mtJtllkl ta&ll 

.-word. 

Dlt maak nle aaalr. hoe erneuc of MD· 
houdend u kwaal Ill nle - eelfl Ill • 

. dlt as cbrODI.. of ODieneeellk beatam
pel. Daar Ia hoop vtr u. Geen med.l· 
ayne of oefenln1e benodiC nle. U 1&1 
onder ceen verpllltlnl etaan nte. 8kr7t 
aan 01111 en veretrek volledlge beaou-

derbede In verb&Dd met u ltwaal. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
Posbua 1186 - KAAPSTAD 
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Brief aan my Pat:tyvriend 

WAAROOR DIE VERKIESING 
EINTLIK GAAN 

Geagte Vriend, I kiesing opgelos of probreer op-
Jy skryf vir my dat jy beslis lo~'! Gen.l. Hertzog het d.it be

nie met dr. Malan se houding shs ernstag gemeen met diC na
kan saamgaan nie waar hy in t~relle-vraagstuk, ma~r hy kon 
so 'n ,.belangrike verkiesing" l mks .daaraa~ ?oen me, al het 
soos die huidige nog met sy hy dae verkaesmg gewen, want 
mede-Afrikaners twis en selfs hy het 'n tweederde-meerderheid 
in Brakpan amptelik buite stem- nodig.gehad ;:ir ingryp~mde ver
ming bly en sodoende die setel ~nde.rmgs. \ n. <;ewe JUar lank 
aan genl. Smuts liewer gee as 18 mk~ van dae ,lauste kans" 
aan die Afrikaner John Vor- van d•e blankes verneem nie, 
ster, wat vir sy Afrikanerskap want die partystel'iel het .dit vir 
in die interneringskamp gele het. genl. Hertz~g onmoontlik ge
Nogtans voel jy dat ,.twee ver- maak om d•e \raagstuk ~an !e 
keerdhede nie 'n reg maak nie", pak, net !>Oos dr. :\lalan m d•e 
soos die Engelse spreekwoord Jl~rle.~ent al erke~ het. dat mens 
se, en dat die O.B. daarom tog die. ~ raugstuk bmte lhe ,.party
grootmoedig genoeg moet wees ~loht~eke. arena" moet aanpak as 
om die blanke bt'skawing te JY d•t wil oplos. Eer& toe genl. 
red ten spyte van dr. Malan se Hertzog die partystch;el tydelik 
kortsigtigheid om dit te doen. 0~~ehef h~t deur met die oppo
:Jy kom ook met die bewering M.,•e~arty m 1933 .,aa~ te smelt, 
dat dit 'n mens se Christelike - . d•e ~ar!;' teen '' ae ,blank 
plig is om tog maar jou broer ~md-~raka. bes~erm moes 
te ondersteun al klap hy jou ~ord. - \\US h y m staat om 
op die wang. <a.n 1936 eers) wetgewing oor 

Daar is dus twee punte wat jy d!e naturellevraagstuk voor t e 
aanhaal as argument: die be- le. 
Iangrikheid van die verkiesing 
en die Christelike plig. PARTYSTELSEL 

BELANORIK'! 

Wat die eerste betref, het ek 
jou reeds in my vorige brief 
daarop gewy& dat dr. :\Ialan &elf 
nie aan die .,Iuaste kans"-sto
rietjie kan glo wanneer hy sy 
party amptelik buite stemming 
hou in Brakpan nie. Van Brak
pan kan dit miskien afhang of 
die beska\\ ing .,gered" gaan 
word of nie! Maar indien jy 
nog nie bcreid is om dr. Malan 
te glo nie, wil ek jou daarop 
wys dat hulle in 1929, d.w.s. 19 
jaar gelede presies dieselfde 
ding in die verkiesing gese het. 
Die volk moes ook toe glo dat 
dit die blankes se .,Iaaste kans" 
was, en tog kry ons 19 jaar later 
weer 'n kan!>! 

Ek haal vir jou onderstaande 
woorde aan uit 'n verkiesings
toespraak van wyle oom Piet 
Grobler. Dit het in Die Burger 
van 4 Mei 1929 verskyn en is 
maar een aanhaling uit bale 
-dergelikes, onder andere ook 
van dr. D. F. Malan wat op 
-die ,Iaaste kans" van die blan
kes gewys het: 

.,Ons bet dus aile reg om te 
.,f. (lat dit met hierdie ver
kie.,ing die vraag is of die na
turelle of blankes die land 
gaan regeer." 

~EWE JAAR LATER 

Dit was, soos ek se, 19 jaar 
gclede, en op hierdie kreet het 
die Nasionale Party aan bewind 
gekom. :\laar het h:r toe. die 
naturellevraagstuk na die ver-

PAS VERSKYN 

INRIGTINGS
VERSORGING 

Dus, nie die verkiesing \'fin 
1929 het die vraagstuk opgelos 
nie, maak die OPHEFFING 
van die partystelsel in 1933 hct 
dit moontlik gemaak om die 
vraagstuk aan te pak. 

Daarom se ons dat ook nic 
hierdie verkiesing die vraag
stuk kan oplos nie, want gecn 
verkiesing los vraagstukke op 
nie - dit vcrknoei en vcrtroc
bel net vraagstukke nog meer. 
Die oplos'i ing kan eer'i kom 
wanneer a lmul &aamwerk wat 
saamvoel, eon dit kan aileen ge
beur as die purtystelsel, wat ver 
e is dat jou volk in twee kun~>
matige kampe ver<leel ,.,taun, 
opgehef \\ onl. 

As jy dus vir my se ck moet 
vir dr. Malan ten spyte van sy 
vyandskap en kortsigtigheid 
gaan stem terwille van die 
,blanke beskawing", dun ant
woord ek dat die blunke he!>ka
wing se \'OOrtbestann nie v1m 

WAARDERING 
Die Kommando-wag en •Boe

rejeug van Stellenboseh wens 
hiermce hul opregte dank en 
waardering te betuig teenoor 
kommandant Roos, oom Boy 
Wium en oom Charlie Hopkins 
vir hul onbaatsugtige hulp en 
ondersteuning. 

Telkens as ons vervoer moet 
word, was hulle die persone na 
wie ons ons toevlug kon neem 
en altyd met dieselfde gevolg: 
.. Coed, seuns, ek sal sien dat 
julie daar kom." 

Ons wil nie van jul goedheid 
misbruik maak nie, Ooms, maar 
julie net verseker dat julie vir 
ons 'n groter bron van inspira
s ie en aanmoediging is, in ons 
opdraande stryd, as wat julie 
self miskien bcwus van is. 

die ,·erkie~ing afhang nie net 
so min a!> \\at dit in 1929 ,.fin 
die verkie>'!ing afgehang hl't. Die 
kreet dat die verkiesing .,ons 
laaste kans is" is eenvoudig 'n 
eleksiekreet net !'.oos dit in 1929 
die ge' nl was. 

DIE BE\\'YS 

Oat dit so is, kan ek ook be
wys uit die woorde van dr. Ma
lan self. Op 20 September 1944 

dus vier jaar v66r die verkie
sing - het dr. Malan in 'n toe
spraak voor sy kongres in Pre
toria te kenne gegee dat hy die 
volgende verkiesing oor die 
kleurvraagstuk gaan veg, nie 
omdut ,.blank Suid-Afrika" op 
die &pel is nie, maar omdat dit 
'n goeie verkiesingsplank ge
bl:) k het te wees. Hoor wat se 
dr. Malan, volgens Die Burger 
van 21 September 1944 <bladsy 
twee): 

,.In 1929 het die Nasionale 
Party die kleurvraagstuk op 
die voorgrond geplaas en die 
verkiesing van toe het die 
Nasionale Party 'n meerder
heid oor aile partye gegee. 
Wat in 1929 moontlik wus, is 
weer moontlik." 

Nie omdat .,blank Suid-Afri
ka" se toekoms op die spcl is 
weens die feit dat die kleur
vraagstuk SELl'' op die voor
grond staan nie, maar omdat 
die H.N.P. weer ,'n meerdt>r
heid oor aile purtye wil behaal" 
word die kleur\'raagstuk .,op die 
\'Oorgrond GEPLAAS"! 

Kan jy nou verstaan waarom 
dr. Malan nie .,blank Suid
Afrika" se kandidaat in Brak
pan wil steun nie? Die verkie
sing gaan immers nie oor .,blank 
Suid-Afrika nie, maar vi r die 
,meerderheid oor aile partye"! 

Oor die tweede punt, naamlik 
my Christelike plig, sal ek vol
gende week vir jou skryf. 

Petrol 
Weer 

Word 
Skaars 

Te oordeel na die amptelike 
uitlatings oor die huidige petrol
posisie, skyn dit asof moeilik
heid in hierdie verband nie meer 
veraf is nie. Mnr. J. W. Mushet, 
Minister van Ekonomiese Ont
wikkeling, het verlcdc week ver
klaar dat die petrolvoorraad in 
Amerika geen verbetering toon· 
nie. Olie-belange in Amerika 
het die Minister meegecieel dat 
petrol tans in daardie land aan 
handelaars gerantsoeneer word 
en dat daar beperkings op die 
uitvoer gestel is ten einde in die 
behoeftes van die V.S.A. te voor
sien. • deur 

ERIKA THERON 
EN A..~DER 

• • • • • • • • • • • 
* 

Prys 151-

* 
, . .... hierdie versameling 

referate (&al) spoedig uit
verkoop wee&, omdat persone 
wat met twee voete in die 
inrigting~>praktyk staan, daar 
kennis en Ieiding uit sal kan 
kry. 'n Ryke verskeidcnheid 
stof is met diepte behnndel." 
--(Sekrctaris van Volks-

wclsyn in Voorwoord.") 

AAN O.B.-OUERS . 
Ons wil u hiermee graag dringend ,·ersoek om, 

indien u 'n kind op kosskool in enige dort> in Kaapland 
bet, sy of baar naam, adres en ouderdom asseblief 
dadelik aan ons te stuur. 

Die Jeugstafhoof wil graag met "'Y organisasiereis 
deur Gebied A, u seun of dogter gaa.n opsoek, maar 
by kan dit aileen cloen as ouers bulle kinder<; se 
adre'> aan ons verstrek. Stuur dus \erseker asseblief 
vir ons dadelik hierdie inligting. 'n Po'tkaart aan 
die Jeugstafhoof, pj a. Posbus 1411, Kaapstad, ~al 
genoegsaam wees. 

Baie dankie vir u hulp en belangstelling 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1 

NOODHULP VIR DUITSLAND 

DIDTS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE 
(D.A.H.A.) 

Onderst.eun ons Ta.ak om die Ontsettende Nood 
in Dultsla.nd te Lenig. 

OXS BE!Ii'ODIG DRINGE:11.'D: 
e Fondse vir die aankoop van voedsel, klerasie en 

medisyne. 
e Klerasie en skoene, nuut of gebruik, maar skoon 

en In goeie toestand. 
e VET. 
e Biltong of ander onbederfbare eetware. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAASLIKE NOODLENIGINGSKO~fiTEE 

VIR DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE 
Bloedstraat 164, 
PRETORIA. 

HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Hoopstraat 10:SB, 

KAAPSTAD. 
• VOEDSEL\VABE .&.LLEEN A..L"' D.A.H.A., PBETOB.IA.. • 

,HUlSE" • 

r 

• 

ALBEI IS ,HUISE"-'n dak oor die kop, en 
vier mure om die weer buite te hou. Albei be
antwoord aan die hoofdoel nn beskutting. Maar 
wat 'n verskil in gerief en gemak I 

So ook met Lewensassuransie. 'n Klein polis 
is ook ,assuransie" -goeie, gesonde dekking. 
Maar, net so min as wat die man wat darem in 
redelike gerief wil woon, hom tevrede kan stel 
met die kleinste en goedkoopste ou huisie, net so 
weinig kan hy geldelike versorgdheid vir homself 
en sy gesin verskaf deur te wil klaarkom met 
sommer net ,,'n polis"-en te dikwels vir maar 'n 
deeltjie van die bedrag wat werklik nodig is I 

* Maak SEKBR dat daar werlelile genoeg assuran
sie vir u gesin se behoeftes of vir u eie oudag sal 
wees 

deur 

nog 'n SANLAM-Polis! 

BPK. 
Bied u u Huishoudelike Benodigdhede teen die 

Laagste Pryse aan. 

MAKLIKE VOORW AARDES WORD GERE:EL 
Besoek ons te: 

JOHA..~XESBURG Pleinstraat 40 

PRETORIA - H/v Andries- en Pretoriusstrate 

KAAPSTAD - - - - - - Pleinstraat '7/49 

~El\IFONTEIN - St. Andrewstraat 123 

KROONSTAD -

\'EREENIG~G 

- - Cross-straat 42 

- l\Iark1aan 17C 

POTCIIEFSTROOl\1 - - - - Kerkstraat 108 

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

' 
In u eie keuse van materiaal 

teen sle&'S 111/- per week. 

E:\:eelsior Meubels Beperk, 
Posbus 6670, Johannesburg 
Stuur Gratis Katalogus 

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

OB 
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BLANI{E OF H.N.P.
SUID-AFRIKA? 

Die Wireld-Warboel 
Duur Voort 

Ook die wereldgebeure van die afgelot'e maand bet 
weinig gelewer om die tcenswoordige en toekomsti~e wereld-

Wanneer mens bereid is om aile teenstanders van beeld h oopvoller en aantrekliker te maak. Dit is waar dat 
genl. Smuts - van die 22 kandidate van kol. Stallard die Kremlin by die jong.,te Italiaanse algemene ~erkie.o;;ing 
en ccrw. Cadman tot die drie kandidate wat Nuwe Orde- 'n gevoelige nederlaag gely het, maar origens bet dnar in 
ondersteuners is - as wapenbroers te aanvaar omdat blank die . nie-Russiese wereld op . na.,ionale en internnsio_na le 
Suid-Afrika sc laaste kans" dan beslis moct word maar geb1ed ook ,·eel gebeur om d1e toekoms uog meer dmster 
weier om EEN" O.B.-gesinde kandidaat te onderst~un in 1 en onseker. te maa~. Die ryk en ~agti_ge V.S.A. is erg 
'n kicsafdeling waarin die o.B. die sterl{ste organisasie s~nuweea?tJg m~~ die oog .oP. moonthk~ bmnelaudse ekon?
aau nasioua le kant is, dan moet daar 'n rede voor wees. s1ese en t~dustrtele on~rtgtu~g en bmtelandse ge,·arc; m 
\Vat is daardie rede? Dr. Malan in sy onlangse vcrklaring Sentraai-Europa ly~ d1t of. ~·e Westerse ~oon_dhcde bulle 
oor die Ossewabrandwag sowel as die Transvaalse hoof- al ho~ mee~ met n ~us~Ies-beheerd~ _Oos-Dmtsland ' e~
bcstuurslid, mnr. Ben Sehocman, beweer dat Vorstcr sc soen ; .m Chma. gaa~ dit. die kon~mumsties.e wap~n-; OI' dse 
kandidatuur nie gesteun kon word nie omdat die O.B. oomb_hk voor dte w':"d; m Pate..,hna bet ~he botsmt; tu.,~~m 

N · 1 · 1. .. t ArabJere en Jode dse vorm ~an 'n openllke oorlogsvoermg , as10naa -sos1a 1sme sou voors aan. 
Non is dit interessant om te onthou dat dr. Malan aangeneem. 

in 1941 sy stryd teen die Ossewabrandwag begin het op 
grond van die uitlating deur die K.G. dat nasionaal
sosialiste ,ook welkom is" binne die Ossewabrandwag. Dr. 
1\lalan bet toe beweer dat dr. Van Ren!'>burg sy party-lede 
(mnr. Pirow was toe nog lid ~an die H.N.P.) uitnooi om 
oor te loop na die Ossewabrandwag . llieruit blylc twee 
feite: Eer,tens dat die Ossewabrandwag nie nasionaal
sosialisties was nie, want dan sou dr. Van Rensburg se 
,nitnodig ing" moes gelui bet dat .,Nie-nasionaal-sosiali'ite" 
ook welkom i:; binne die O.B. Tweedens, dat die ,Nasionn:<l
sosialiste" toe by dr. Malan was en dat hy bulle wou behou 
het. 

Prinsit)ifile beswaar om met ,Nasionaal-sosialiste" saam 
te werk, bet dr. Malan dus nog in 19U nog in 1948 gebad
soos, wat laas~;cuoemde betref, blyk uit die feit dat sy 
party nie net self 'n aanhanger van die nuwe Orde as 
kandidaat in I~osbcrg vir hierdie verkiesing genomineer bet 
nie, maar geen besnaar gemaak hct teen die aanvaarding 
~·an twee Nuwe Orde-aanbangcrs as A.P.-kandidate nie, en 
dit terwyl die Nuwc Orde se beswaar tt"en die O.B. is dat 
by nie nasionaal-sosisJisties is nie. 

Die verwerJ)ing ~·an die Ossewabrandwag as bond~e
noot in die ~·erkic.,ing <leur dr. ~lalan op grond van vcr
ondcrstelde ,.Nasionaal-sosialisme" l<an dns nie die \\-are 
rede wees nie. Daar moet iets and{•rs wet's. \Vat is dit? 

GE\'REESDE ~UmJ.;DINGER? 

Indien beginscl- en ideologiese besware dan nie geld 
nic - soos dit in die geval van die Nuwe Ordc-manne nie 
geld nic - dan hly daa r net een ander beweegrede oor 
en dit is dat die Ossewabrandwag as 'n nasionale mededin
~er gevrees word en nie as 'n ideologiese vyand nie. Dat 
dit wel so is, is nou vir die tweede maal deur verant
woordelike ampsdraers van die H.N.P. in Transvaal erken. 

Op 'n vergadering in Johannesburg het dr. H. F . 
Verwoerd, hoofredakteur van die H.N.P.-blad in daardie 
provinsie, as rede vir die weicring van adv. Vorster se 
kandidatuur o.a. aangevocr dat ,wurggrepe van die Osse
wabrandwag op die Party ~erhoed (moet) word". Hierdie 
uitlating stem ooreen met die openhartige erkenning van 
dr. Verwoerd se provinsiale Icier op 2 November 1941 te 
Langlaagte, waar mnr. J. G. Strydom, volgens Die Trans
valer van 3 November, die volgende gese het: 

DIE ITALIAA .. ~SE I die nusse die hoogste woord. 
\'EUKIESING Die onlangse wrywing tussen 

Die uitslag van die jongste die Russe en die Angel-Saksers 
Italiaanse vcrkit•sing h<!t bewys in hicrdlc twee hoofstede is be· 
gelewer dat die Roomse Kerk kende nuus. Volgens 'n rede 
en die Amerikaansc bcloftes van wat genl. Robertson, Britse be
materHHe hulpverlening swaar- velvocrdcr in Duitsland onlangs 
der geweeg het as die lokstem- in Dusseldorf gehou het, lyk dit 
me van die Kremlin en die 
paradysagtige toekoms wat die 
Kommunisme aan die getcister
de Italiaanse volk voorgehou 
het. Dit het duidclil< gcblyk dat 
die ideologic en magspolitiek 
van die Kremlin, sonder die 
steun van die Rooi polisie en 
die Rooi Jeer, in Wcs-Europa 
nog nie die oorwinning !<an be-

Buitelandse 
Oorsig 

Veur Prof. Dr. 
]. A. Wiid 

~aal nie. Voo_rlo_pig h_et die It~- of die Angel-Saksers hulle met 
haanse _ve~k•esmgsuttslag d_Ie die gedagte vnn twee Duitslande 
Ko_mmumstlese _voor~ars m voorlopig vcrsoen het. Wes
Sutd-Europ~ en m ~·e :;trate- Duitsland met meer as ·10 mil
gtcs-belangnk~ . Mtddellandse I joen inwoncrs en met Frank
~e>e gekee~. Dtt IS c~lt•r moon~- furt a.M. as hoofstad sal glo 
~tk oat die bete~e~ts van dte binne die invloedsfeer van die 
JOngs~e K~~mumsttcsc ncder- Westcrse moondhcdc val. Oos
lu~g m_ Itaht~ ~~rsk~t kan word. Duitsland met Berlyn as hoof
Dte fett dat ~ asht~gton, Lon- stad en met ongeveer 20 miljoen 
den <'~ Parys_ o~ dte vooraand inwoners sal 'n Russicse satellict 
van dte verktesmg -~o _erg be- soos Pole 'en Hongarye word. 
gaan was oor Italw. IS \'e;l- Wes-Duitsland, die gebied van 
scgge~d. Ook m?et die l~ou'l:as die swaar nywcrhede sal dus 
~·at dte Kommumste _op dtc It~- sonder sy graanslwur, Oos
haanse nywerhede _Uttoef~n, me Duitsland moet klanrkom. Om 
~ndcrsk~ word . me .. Die It~- tc kan bestaan, sal die fabrikate 
haa~sc t>mmum~te ts nog. a - van sy nywerhedc op die we
tyd tn stnat om dte nywerhetds- teldmarkte toegelnat moet word. 
lc~e van ~ul land lam te slaan. \\'es-Duitsland sal m.a.w. weer 
Dte voorm~- of. agterga~g van as gevaarlike nywerheidskon
~.?mmunlstlese m":loede m. It~- kurent van die \Vt•ste moct op
he, soos dit ook d•_e gcval lS m tree. Maar dit is juis wat die 
aile Iande waar. dte Ha~er en Wcsterse moondhedc nic wil he 
Sekel nog me wapper me, 11al nie! 
vera! afhang van wat in die 
V.S.A. gcdoen of nie gedoen 
word nle. 

DUITSLAND 
In Duitsland en Sentraal

Europa sicn sake daar baie min-
.,Die gedagte is stelselmatig verkondig dat dit der gunstig uit. vir di~ .. we~terse 

d' 0 B · t d' R bl' k d' 1 · d' moondhede as m Itahe. Nw al-

Intussen word die wig tussen 
Oos- en Wes-Duitsland a.l die
P<'r ingedryf. Op die oomblik 
i'! dit die Russe en hul Duitse 
kreature in Oos-Duit~>land wat 
OJ)trtte as lmmpvegte..... ,·an 
Duit"e eenheid. Hierdie wedy
wering onder die gewese bond
genotc vir die guns van die 
vcrslane vyand sou amusant ge
W<'<'S het as dit nie so nood
lottig vir die Duitsers was nie. 
Hierdie swaar geteisterde volk 
l?op vandag gevaar om in twee 

A
•fe .k· . Js wlka IIeb . epu te d'enO Bte ver os~mg van . se l leen is dit die stem van die 
.r• a nen·o sa rm~. ~s te · · noli'~' die Repubhek Kremlin wat in hoofstede van 

brmg, wat bly dan Vtr dse P a r ty oor. . Pole, Tsjeggo-Siowakye, Honga-
rye, RoemenW. Suid-Siawie en 

Met ander woorde, die huidige stryd - net soos in Bulgarye gehoor word nie, maar 
1941 - gaan nie oor ,blank" of ,republikeinse Suid-Afrika" selfs in Berlyn en Weenen voer 
nie, maar eintlik oor , H.N.P.-Suid-Afrika". Indien die H.N.P. 
nie die republiek kan bring nie, dan liewer geen republiek 
nie, soos uit die poging tot vernietiging van die republikeinse 
Ossewabrandwag in 1941 geblyk het. En indien die H.N.P. 
nie blank Suid-Afrika kan red nie, dan Hewer geen blank 
Suid-Afrika nie - soos blyk uit die amptelike n·eiering 
van steuu aan ,blank Suid-Afrika" se kandidaat in Brakpan! 

BAlE GEDUG 

Rustenburg Kom 
TOt Samewerking 

Die diskriminasie t een lede van die Ossewabrandwag in 
Rustenburg-kiesafdeling is gcstaak dem· die H.N.P.-kandi
daat, mnr. J. II. Fouche, en deur die II.N.P.-bestuur. Op 
Rus tenburg staan aile Afrikaners nou <;aam. Die O.B., wat 
die grootste gros \'an die Afrikanerparty uitmaak, het bulle 
volle samewerking aangebied mits disl<riminasie gestaalc 
word. !\let diskriminasie teen bulle, sou bulle swak ge
stem het; non is bulle heelhartige ondersteuners. 

kampe verdcel te word waar 
een Duitser weer, soos in die 
verlede, in sy mede-Duitser sy 
vernaamstc vyand sal sien. 

WESTEUSE IIOOFBUEKENS 
IN ASI1~ 

Dit is ni" alleen in Europa 
waar die Wcsterse moondhede 
teen Moskou op die verdediging 
staan nie. Ook in Asit! is dit die 
Kommunisme wat op die oom
blik die inisiaticf neem. Dit is 
waar dat die V.S.A. vandag die 
hoogste woord op die verowerde 
Japan voer. Dit is egter ook 
waar dat die bedrywighede van 
die Russe en hul bondgenote, 
die Chinese Kommuniste in 
China en aangrensende gebiede 
ernstige hoofbrekens aan ·wash
ington besorg. Op die oomblik 
lyk dit of Moskou en nie \Vash
ington nie die Yernaamste suk
se>sse in die Verre Ooste behaal. 

Die Britse terugtrekking uit 
IndH! kan moeilil{ as 'n sukses 
vir die Weste bcskou word. 
Maar dit is vc-ral die botsing 
tussen Jode, Arabierc en Britte 
in Palestina wat op die oomblik 
die spannende aandag van die 
wercld geniet. In hierdie drie
hoekige stryd in Klein-Asiii is 
die Russe nog nie betrokke nie. 
Dit is egter altyd moontlik dat 
die diepgaande teenstellings wat 
daar vnndag tussen Moskou aan 
die cen kant en \Vashington en 
Lonuen aan die ander kant op 
hnas allc terreine en Ianoe bc
staan. ook tot Palestina uitge
brei gaan word. Klein-Asii} mc't 
sy olie-rykdomme en sy belang
rik~ strategiese ligging tussen 
Asie, Afrika en Europa is reeds 
'n twisappd tussen 1\[oskou en 
V>"ashington. Selfs die Britsc 
tcrugtrekking uit Palestina wat 
ecrsdaags sal geskied, sal Klein· 
AsW ni(' minrlf'r van 'n twisappcl 
tussen die Ooste en die \Yt·ste 
maak nic. 

DIE \'.S.A. DIE UEDDER '! 
In die anti-Kommunistiese 

wereld word vandag algemecn 
opgesicn nn die magtige en wcl
varendc Amt•rika as die kamp
vegter van mcnseregte en die 
aardse verlosser uit die troos
telose na-oorlogse onsekerheid 
en ellende. Die V.S.A. is sen
der twyfel ook die enigste 
moondheid wat oor die mags
middele beskik om die here van 
die Kremlin tot ander insigte 
te dwing. Dit sou die roeping 
van die V.S.A. wecs om die 
stryd teen die Russiesc Kolos 
op te neem en sukscsvol te voer. 
\Vat mcer is, die V.S.A. self 
beskou dit as sy roeping om 
die stryd teen die Kremlin aan 
te bind. Vandaar die kolossale 
dollarbedrae wat deur die Ame
rikaanse Kongres aan bewape-
ning en hulpverlening aan po
tensiele bondgenote bestee word. 
Dit is duidelik dat die Amerika 
van 1948 'n gans andere is as 
die Amerika van 1919. Op die 
oomblik lyk dit of net nog 'n 
Pearl Harbour ontbreek om 
Amerika in 'n derde wcreld-oor
log, hierdie keer teen Sowjet
Rusland, te dompel. 

Die groot vraag is egter of 
Stalin hierdie Pearl Harbour sal 
beskaf. Die biograwe van die 
Russiese diktator is dit eens 
dat hierdie man die kuns ver
staan om te wag en eindelose 
geduld te beoefen. Miskien is 
Stalin ook daarvan oortuig dat 
die tydsfaktor sy vernaamste 
bondgcnoot is. 

Maar indien dr. Malan dan bereid is om sy party se 
steun aan drie Nuwe Orde-aanhangcrs en 22 kandidatc 
van uiterste Engelse groepe te verleen, terwyl hy in die 
ondersteuning van ee·n enkcle O.B. ,'n wurggreep" op sy 
Party sien, dan toon dit dat dr. JUalan die Ossewabrandwag 
as 'n baie gedugte mededinger beskou, en dan is die O"i~e
wabrandwag 'n ()olitieke faktor wat wei 'u kragtige deel 
kan hydra as bondgenoot in enige btryd. !\laar omdat die 
Osse\Yabrandwag nog maar steeds ~ir d r. ~lalan gestem 
h et, het dr. 1\lalan totnogtoe geweier om hom as 'n bond
genoot te aam·aar. .,Die O.B.'s sal tog in elk geval ''ir 
my stem", was die boeksteen wa.arop dr. l\falan sy beleid 
van voortgesette vyandskap teen die Ossewabradwag ge
bou bet. Daarom is dit noodsaaklik dat die Ossewabrandwag 
deur sy weiering om t egelyk bondgenoot en ~·yand in 'n 
verkiesing te wees, dr. Malan non eenmaal dwiug om in di 
openbaar te erken wat hy in sy vreesagtigheid reeds bewys, 
naamlik dat die Ossewabrandwag 'n politieke faktor is \Vaar
mee rekening gehou moet word in die stryd van en repu
blikeinse en blank Suid-Afrika. 

Dit bewys <lat vasberadenhei<l l van die Hoofbt-stuur van die Dit knn egter ook wee:; dat 
unn O.B.-kant die nodig(l Afri- H.N.P. in Tran'lvanl.) die V.S.A. self sy Pearl Har-
kum•rsamewerking lmn bew<•rl<- Ingevolge hierdle ooreenkoms hour sal verskaf. 'n Amerikaan
st<•llig. Die Afrikaners vun Ru~>- het die kandidaat, mnr. J. H. se president, soos Wilson en 
{(•nburg hoop dat hul voorbN•hl Fouche, sy onderneming teen Roosevelt bewys het, beskik oor 
dwnrsdeur die land gcvolg .,al diskriminasie teen O.B.-lede ge- die diktatoriale mag om sy land 
word. gee. in 'n oorlog te dompel al gaan 

Later: Kol. E. \\lilken van die offisii'le oorlogsverklaring 
Di<> ooreenkoms mt-t die Ventersdorp en mnr. S. H. Eys- I ook n!e · van hom uit nie. 

H.~.J>.-bestuur is onderteken I sen van Heidelberg, Tvl., bet 1 . Op die v?o~aan~ v~n 'n pre-
deur \\'. J. Loots, H.N.P.-,·oor-~ oolt ondernemingH h'cnoor die stdentsverkiCsmg IS n Amen
sitter, C. H . van \Vyk, A.P.- O.B. gegee. I ka.anse oorlog egter ondenkbaar. 
voor<.itter, l\1. D. C. de Wet Nel <Berig deur B. Grobler, De Ka die verkiesing is dit hcel-
(mnr. De \Vet Nel is sekreturi<> Villiersstr. ~5, Johannesburg). <Vervolg op bl. 2, kol. 4l 



DIE O.B., WOENSDAG, 5 MEl 1948 BLADSY VYF 

~~;•••~•In~ ... ~~~~~~.~~~~.~., I fSoo~~';;;nesers I I:~;~~~~~~~;~:~:;~. - ~;;::.~f~:~~~!:~~ 
Bf'aufort-\\'e,., !\kryf: ongeveer een-tlcndc verkort hct, j ., t;nl 'n !an~ rl'«'k" briewe ont-

. h \:lllg waarin lf'.,f'l''> bulle uit-
In vcrband met die uitdaging plaas ons as illustrasle van oc Ek is ontstemd, verdrietig, be- !>pn•ek tt>en die , .. n!ndigt> beleid 

dr. Malan se volgelingE' nog w . 
aan die ,.sldndcrbck" wat be- steeds ·0 p die gewaandc spoor aarom SOI'g en teleurgestel met dlC \'UD dr. ) Ja lan tE'D opsigte \Un 
weer dat dr. Van Rcnsburg met .. wending wat sake die afgelope lliA O.B., en .,,. ,, eier in"' om m nr. van hut Ieier se ,skakelstories • ~ .. 
gent. Smuts skakcl of gcskakel rondmaal onderwyl die nuwe 

1 
vccrtien dae geneem het. Ek hct Vor.tcr te t>rkt>n as ..\.P .-ka ndi-

het, wil ek graag die volgcnde storic reeds weer sirkuleer dat Verdee so gehoop dat alma! die erns daat. Die \'OIIe naam en adres-
konstateer: d V I van die verkicsing sal bcsef en "" \Ull bail• b··ie\t'e ontbreek, en 

die H.N.P . nie met r. an D M 1 1 d t · d' k'll sal 
In die twaalf jaar wat dr. Van Rensburg kan saamwerk nie, r a an a ons me IC vcrs I e aange .. it'n llie Kie<;wet \'ereis dat 

t vas • • benadruk nie - of dit ten min- on~ nou d it• namf' en adresse \'an Rensburg stnatsamp enaar ' • omdat gent. Smuts die O.B.-leier ' 
het sy salaris van £300 per jaar weens skakeling met D uitsland stc laat staan tot na die Vefkic- ulll• politieke briewe m oet publi-

' sing om dit dan brocdcrlik op l "A«•r, hou om; h ierdie- briewe tot-na £2,000 vermeerdcr - n ver- wil vervolg en die H.N.P. dus 1\lnr. J. J. ~1'1 , l\liddelpos, • 
hoging van gcmiddeld £141 13s. daarmee geassosieer sal word! U(lington , Kkryf: te los. da t ons d it· ,·olledige adresse ont-
4d. per jaar. As hy opgchou hct Volgens dr. Malan sc gcdrag n m g bet. - Rt>d. 
om Administratcur tc wees voor- Wat die insinuasies teen dr. vir die laastc scs maandc met Die bricwc en artikcls in u 

· · d ·s sou b t kk' t t d Afr1· Jaaste paar uitgawes asook dr. dat hy sest1g Jaar ou I·, Van Rensburg betref, net dit: c re mg o sy me c- -

• hy, volgcns die nanbcvcling van Vanuit 'n geldelike oogpunt be- kaners, die O.B.-ledc, is qit meer Van Rensburg sc toespraak op 
· taats d 'd l'k d~t "f d Malan K lerksdorp en toesprake wat in die Gekose Komttcc, weer s - skou sou dif, d r. Van Rensburg as 111 c 1 " , v r. 

amptcnaar word, l'n as daar sekerlik beter betaal hct om in doen wat hy kan om nic per ander koerante verskyn het, hct 
andcrsins nic 'n gcskiktc be- 1936 sekretaris van Justisie te ongeluk ann bcwind van sake die nasionale saak sc kansc ver
trckking is waarin hy aangcstcl tc kom nie omdat hy miskien swak. Die brief in u blad ,.Moct 
kon word nic, word hy afgc-~ ••••• •• •••• •• ••••••••• nie daarvoor kans sicn nic en Huigelary die Nek Inslaan" 
disa.nk asof d<tardic pos afgcdank ANDER BERJGT£ ~ tcvredc is om maar net oppo- <Die O.B. 14 deser) is mocds-

sisieleier te bly en as soaanig willig en onlogies. U korres-
kan aanhou om 'n groot salaris pondcnt se: ,.D it word vcr tcl 

Dr. Van Rcnsburg was maar QP BLADSY 6 tc trek, bencwcns nog die be- dat dit nou nie 'n stryd tussen 
42 jaar toe hy uit die dit>ns b~ kendc bcdrag uit die Beyers- die O.B. en H.N.P. is nie, maar 
dank hct en dit kan nic bcwcer legant - of d r . Malan is waar- teen Smuts", of ,.Dis die laaste 
word dat die pos sckrctaris van lik so onkundig en onbckwaam kans wat die Afrikanerdom bet 
justisie toe afgedank is nie. gebly het as om Ieier van die dat hy hard bcsig is om sy eie en dis die plig van clkc O.B. 
<Dit is wei dcur icmand andcrs republikeinse Afrikanerdom te party tc ondergrawc en stemme om vir die H.N.P. te stem". Hy 
gevul. - Red.>. Volgcns die word en daarmee saam met sy van ccrsteklas Afrikaners weg noem dit ,.huigelary en falsi
uitdaging kon hy aangebly hct volk O}) die ,.mishoop" te wccs, te jaag, en sodocndc op groot teit". Ek wil daaraan tocvocg 
as staatsamptcnaar. Dit kan soos wyle genl. De \Vet dit gc- skaal 'n uitstcl<cndc vcrkiesings- dat ons vir elkc nasionalc kan
nic bcwccr word dat daar nic I stet het. 'Vant in ons volks- agent spec! vir die V.P. Nie didaat, ook vir John Vorstcr, 
'n gcskikte betrckking was gcskiedenis was daar nog net minder as twcc vooraanstaandc moet stem, vir wie elke Nasio
waarin dr. Van Rcnsburg ann- ccn Afr ikanerleier so gelukkig V.P.-mannc hct nog vandag nalis moet werk. 
gcstcl kon word nic. · om £2,000 per jaar van staats- tccnoor my pcrsoonlik gespog 

wee betaal te word vir solank met die woorde: ,.Ons hct darcm 
hy saam met sy volk op die nou 'n uithaler vcrkicsingsagent 
mishoo(l verkeer. Maar ons is vir die algcmcnc clcksic!" 
nic gewoond om te skindcr nic, Nn die laastc gcval m et die 
en daarop neem ons aan dat dr. kandidatuur van adv. .Toh;' 
Malan die volk verdeel - en Vorstcr en mnl\ L. Bootha, het 
dus in die opposisic hou - n ie die Afrikaanssprckcndc, nic Ma
lc!'wille van £2,000 per jaar son- lani<'tc nie, gccn verderc bcwys 
der ministeriele verantwoorde- nodig dat dr. Malan sc H.N.P. 
likhcid nie maar weens sy po- met sekerhcid die Afrikaners 

D ie reaksie van The Star op 
dr Van Rensburg se toespraak 
was: ,'n Voldoendc aantal O.B.'s 
1-:1ag van die stembus W<'gbly 
en dit vir d ie V.P. moontlik 
maak om setels te wen wat die 
Nasiona liste m iskicn sou gcwen 
het as djc O.B . hulle amptclik 

...................... 
ondcrstcun hct." Dit is die 
waarheid. 

Enige pcrsoon of party of 
koerant wat nou in h icrdic tyd 
probccr om 'n wig in tc slaan 
tussen Afrikaners, sal die skuld 
dra as ons hicrdic elcksie ver
loor. As hullc nog gevoel het 
sal dit nan hul siclc vrcct soos 
'n kankcr. Die ongcluk is dat 
die hclc volk daaronder moet 
ly. 

<Wat ons gcagte korrcspon
dcnt sc laaste opmerkings be
trcf, stem ons graag met hom 
saam. Ons vind dit jammer 
dat dr. Malan uit sy pad gegaan 
hct om sy vyandskap teenoor 
die O.B. tc Brakpan en Roode
poort tc ondcrstrcep en sodoen
dc 'n wig in tc dryf tussen medc
Afriltaners. 

As die H.N.P.-leiding self in 
Brakpan wcicr om ,.blank Suid
Afrikn" sc kandidaat amptelik 
te steun, dan g lo hullc blyk
baar s<'lf dat die verkiesings
krcet .,'n falsiteit" is, of hoe? 
Brief vcrkort. - Red.l 

Nou wil ck vra: Waarom het 
dr. Van Rcnsburg nie weer 
staatsamptenanr gcword nic vol
gens die aanbcvcling vRn die Ge
kose Komitec'! Waarom hct dr. 
Van Rensburg V<'rkics om nic 
weer in die staatsdiens tc gaan 
as Sckretaris van .Justisic nie? 
As hy tot die oudcrdom van 
sestig jaur in die staatsdicns 
gebly hct, sou hy 'n totalc be
drag van £20,570 gekry hct. 
'Vaarom hct dr. Van Rensburg 
hierdic £20,570 prysgcgcc? Daar 
is tog gccn rook sondcr vuur 
nic. 

Jitickc kortsigtigheid. - Rcd.l I sc grootstc vyand is wat ons 

in die tand het en is dit nodig BRUIN SWITSE~RSE BEESTE 
dat clke O.B. en O.B.-gcsinde 

1 

Dit is duidclik dat , ·cld. Smuts 
wou gchad hct dat d ie O.B., 
wat in die begin uit d ie Nasio
nalc Party bcstaan hct, mocs 
verbrokkcl. Van Rensburg het 
soos 'n ryp appcl in sy skoot ge
val en die Vcldmaarskalk hct 
gcbruik g('maa k van sy kansc. 

Moeg Vir 
Streke Van 

Dr. Malan 

moct bcscf dat, met clke stem 
wat on!l vir die H.N.I'. gee, ons ' 

TEN VOLLE GE R E GISTREERD. 

bcsig is om ons gcvaarlikste Die W'D.'TE RBE R G-ST OE T van Geregistrecrde Bruin Switsers 
vyand aan die mag te help om bied jong Bulle, 'n paar Verse en ou Kocic - almal geregistreer -
ons te ondcrdruk en hE"elmoont- te koop aan. Aile bccste is teen Galsicktc ingecnt. 
lik nog 'n burgcroorlog tc laat 
ontbrand. 

Pryse op aanvraag. - :!Jesigtiginr verwt>lkom. D oen aansoek: 

Met sy s wart gcvaar-goggasal G. J. VAN DE VYVER, Drieshof, P / s. Adelaide. 
dr. Malan gt.'Cn regdinkcndc 
Afrikaner mecn kan verlei nie. 

l\lnr. z. va n Staden, P k. Ama- Hy is die laa:;tc persoon wat 
lia TvJ., skryf: hicrdic gevaar sal ·kan oplos. 

\\'ic kan my 'n Afrikaansc be
As ek nie Die ~.B. kan lees weging in Suid-Afrika opnoem, &RILLE 

Verlamming E.n 
Vergoeding 

nic, wil ek geen ander koerant van wylc Ticlman Roos sc dae 

I 
in my huis he nie. Dit Jyk vir I af,. wat dr. Malan nog n_ic mee 
my dr. Malan dink ons is groen gl'twis en gcsl<cur hct me? As 
hout en dat hy kan aanhou spec! dr. Malan nie so gcdurig ge
met ons, maar ek dink hy gaan twis en Afrikaners verdeel het 

Bring u oogarts se voorskrlf vir brllle na ons. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
nou sy kop stamp. Ek wondcr. l nic, vra ek of dit moontlik sou 
of die mcnse wat hom volg nic gew«•cs hct vir gent. Smuts om 
kan sien dat hy nic kan pick mel 'n mccrdcrhcid ons land 

l\'lcv. A. C. Ezt t>rhu izt>, Klerks- · d 1 t 1 t 1 maak vir die V.P . nic as gevolg m ic nas c oor og c s cep. 
Die Voortrekker ... Apteek 

dorp, ~okr~·f : van sy streke. Ek hct dr. Indicn ja, is dr. Malan. sku~digcr Kerklaan, KAAPST AD. 
My man is 'n kondukteur op Malan sc party 'n paar jaar nog ~s gent. Smuts v1r d1c gc

dic Spoorwci', en wcrk op ge- lank gcvolg maar ek is nou 50 vaarhkc wt\reldtoestande van
Maitlandstraat~ BLOEMFONTEIN. 

mcngde trcine en bring passa- moeg vir sy streke dat ek met dag. 
siers van aile oorde. As hy kin- If k · 

Be!wek ons of skryt om Besonderhede. 

derverlamming opdo<'n, of dit 
oordra na ons huis, wat sal 
die Spoorwcgowcrhcid doen? Sal 
hulle vergocding bctaal of sal 
ons afgesonderd word as die 
bcsmctte gesin van . die dorp? 
\Vat van die kaartjicsondcrsoc
kers wat clkc dag en nag net 
met rcisigcrs wcrk? 
, 
<Die kantoor van die Afde

lingsbcstuurder in Kaapstad dec! 
ons mcc dat daar ccrs oor die 
vraag, of die bctrokkc ampte
naar die sicktc op die t rein 
in diens van die spoorwce op
gcdoen het, beslis sal moet word. 

Indicn dit bcwys kan word, sal 
die saak - aa.ngcsicn dit taam
lik ingcwikkeld is - per brief 
aan die b<'troltkc Afdclingsbc
stuurdcr voorgclt\ word waarna 
ondcrhandclings tusscn d ie par
tye a.angcknoop sal word. Elke 
saak sal op sy mcricte behandel 
word. Oor die kwessic van af
sondcring hct die spoorwci• gecn 
scggcnskap nic. Dit is ' n saak 
vir die plnaslike gcsondhcids
owerhcid wat die huis, in be
lang van die gcmecnskap, sckcr 
onder kwarantyn sal plaas. 
Red.) 

myse o~es eep 1s. 

Ek is reeds 72 jaar en was 
trots op oom Paul K ruger en 
ek is ook trots op dr. Van 
Rensburg omdat hy 'n Afrika
ner is wat nie verengels of ver
baster het nie. 

0.8. Veg 
Teen 

Partyskap 
,,Die Ossewabrandwag is geen 

na-a per van ander dinge nit> 

maar by is in verset van die · 

Afrikanen ·olk teen parlem en ta

rism t>. Hy is oog geen party 

met 'n program van begim.els 

nie, maar 'n beweging met 'n 

'>iel <'n 'n rigting wa t afs tuur 
op die a nti-kapitalis tiese Repu

bliek". - K .G., 25 l\laart 19t2, 

1 te Stellenboseb. 

Stem of Nie? 
0

. , 
IS n 

Mnr. G. F. J . Engelbrecht, 
Grootwatcr, Pk. Janseput, oor ~ 
Paul Potgictcrsrust, skryf onder ~C:. 
datum 15 April>: C:.l, llo-

D it is my bcgccrte dat u 'n "l ~' ("\ C:. ~ 
algemene antwoord in ons ge- \'""" ft til!.\ y lo-
eerdc blad plaas op die vraag: . ....J ~\' 
Wat staan O.B.-Iede tc doen in ~-, 
die aanstaandc algcmcne ver-
kiesing waar gcen A.P .-kandi-
daat is nic, dog aileen H.N.P.
en Smutskandidatc - kandida
tc wat albci O.B.-hatcrs is. E k 
hou Die O.B. dop vir 'n ant
woord of ons moet stem of n ie. 
<D ie a ntwoord is sckcr op geen 
onduidclikc wysc nic gcgee in 
ons vorlgc uitgawc in verband 
met die Worccstersc besluit, 
naa.mlik dat O.B. !cdc bcslis nie 
kan stem vir 'n party-kandidaat 
wat vernictiging van die 
O.B. dec! van sy vcrkic
singstaak maak, of goedkeur 
dat dit dec! van sy party se 

SE11ENT
STEENJIAAIOIASJIEN 

Bespa a r tyd en geld deur d ie 
prcsicse hoeveelheid stenc tc 
maak waar U HULLE NODIG 
H E T. Vier a rbeiders kan 4,000 
welgevormde en volkomc reg
hoekige stene per dag maalt. 
Omdat hulle maklikcr is om me<' 
te messel en om tc plcistcr, be
spaar , KLEINE WONDER" 
baie arbeid en vervoer. Pry~ 

£20 v.o.s. H opefield. Onderstel 
£10 ekstra maar enige stewigc 

vcrkicsingstaak is nic, soos blyk d H B u H R 
uit die voorval in Brakpan waar • • 
die H.N.P.-lciding sy stcun weicr 
aan die opposisic-kant omdat hy 
ook 'n O.B.-Iid is. - Red.) 

stcllasic sal vir die doe! geskik 
wccs. Handelsnavrae sal ver
welkom word. 

Hande!lma vrae word verwelkom 
\ ' oortrekkerstraat, Hopefield. 
P osbu'l 18. T t>legramme ,,BUHR• 

(2) 
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(Verlowlng, huwellk, seboorte, eterfgeva.l, tn memoriam, gelukwenslng, 1 

Boerejeug: 
eos.) 1cl per woorcl; minimum 3/- per plasiog. Voorultbetaalbaar. VIr 1--- - ---- - - -
berballngs 25 pit. a tala&. ----· • • • • • • • • • • • • •-------- 'n Brief 

lfandelsadHrt~Mits: 

Eerate plaslog, 2d. per woord. VIr herhalings 25 pst. afslag. 

lntekenJeld op ,.Die O.B." <verskpt weekll.ks): 10/ - per jaar of 5/ - per 
6 maande. Vooru ,tbct&.~.lba.tr Stuur advertenslegeld en bestellinga na Posbus 
28, Stellenboach, en lntekengeld na Posbus 1411, Kaapstad. 

BO~IE, P LAXTE EN SAAD 

L\:,..£Rl'l'iAAD. - Vara aaad, atan
daard gchalte. Ooddervry. £9 per 
sal<, 203 lb., gelewer Oudlehoorn
sla<Sie. K.M.B. - D. s. DU TOIT, 
P.K. Armoed, Dlalrlk Oudlahuorn. 

14/ 1/TK 

EltTE. - Ooewermtnta·gtsertlfl•~erd. 
Green!cast goed skoongemaak £6/10/
per sak. Ongeserttflaeerd £!1 per sak, 
200 lbs., v.o.s. Oudtahoorn. - KAR
ROO SAAD VER.\li'REIDERS, Poabuo 
107, Oudtohoorn. 7(4/8 

GOEWt:Rlll EN'I'SOESERTit'IS£ERDE 
Donker Detroit Beetsaad !1/-, Chaontenay 
Wortelaaad 7/6, Sliver King Uleaaad 
8/6 per lb. Poavry. Vra pryalya van 
I'REi\liEBS, P.K. Schoemanshoek 
Oudtshoorn. 21/4/TK 

OROJ!NTESAAJ). - Ooewerment4-t;e
l!ertlf!Merd,. Detroit en Eclptteae Plat 
:,f- per lb. Chantenay-Wortel 7/ 6 per 
lb. Posvry. Skryf: KARROO bAAD 
\'ERSPREIDERS, Poabus 107, OUdta
boorn. 7H/8 

ROOSBOOUPIES, \\ INOERD~TOK
Klt;~, Ens. vir 1948-planttyd. Skryf 
om gnr.tll pryslya aan LA MOTTE· 
K\VEKERY, P.K. LA KOT'I'E. 

18/2/TK 

GEIIENG 

Keer Op Keer 
Geskeur 

l\lnr. J. H . van Rooyen, De 
Jagerstr., 31, E rmelo skryf: 

Dit is nou hoog tyd dat ons 
van leiers soos dr. Malan en 
genl. Smuts ontslae raak. 

Smuts het eers begin om dr. 
Jameson van die wal af in die 
sloot te stoot, daarna genls. De 
Wet, De Ia Rey en Beyers. Hicr
op bet gevolg die Keiser van 
Duitsland, genl. Hertzog, Adolf 
Hitler. En nou is by besig met 
die Engelse Koning. 0, bewaar 
die Engelse Koning! 

Dr. Malan daarenteen besit 
weer so min staatsmanskap dat 
hy gcen benul het wat dit be
teken nie. Hy is nou weer be
sig om sy vroeere ondersteuners 
van die wal af in die sloot te 
stamp. Hy het ook dee! aan 

GB.AFSTEENMAJ[EB8. _ VIr ee- l die ondergang van v.rylc genl. 
waarborcde tevredenbeld tree 1n ver- Hertzog wat deur sy raadge
lllndlnc met dle 8 • .&. OB.AFSTEEN wers bewerkstellig is met vry-
EN MONOMENTWERKE (EIEN8.) . 
BPK. van voortrel<kerwea 360, Kadt- messelaarsbr1ewe. Toe ons weer 
l&lld. (Onder peuoonllke aandac ve.n alma! bymekaar gekom het in 
one Beet.-Direl<teur, mnr. Jannle . . 
CUIIe). Telefone-5·U20 en 5·02823. d1e O.B., toe goo1 hy ook daar 

KLEREMAKERS: Leer die Kune van 
Sny. Peraoonllkc en Poekurau~ae kan 
gevolg word. Getoetate patrone word 
ook voorslcn. Skryf om beaonderhede 
aan: Snyer8kool, nus 190, Strllenboseh. 

ZS/4/4 

VAN'8 OONOBETE PRODUCTS 

ALLERLEI - Wateupoet-rloolatel
aela, vloertel!la en gepolltoerde ter
rauo-kombultopwaetafela en artlkele 
essensleel vir ~rertef, hlgl~ne en net
beld. Volle beaonderhede akrywe:
V.&N'S CONCRETE PRODUCTS 
<EDMS.) BP.K., C&rlltziUit 117.. Pre
toria. li/12/TK. 

MEUBELS 

!IO:UBELS. - Bater meubela teen 
bUill<er pryae. Babe.waentJiea, atoot
lr.&lTetJiea, drlewtete, llnOieuma, tapyte 
ene. ool< e.ttyd In voorre.ad. Oeen 
Katalocua. »eld waarln u belanptel. 
- VISSZR-MEUBELS, L&nptraat 291, 
Kaapatad. 3/12/11. 

liiEUBELS.-One 1&1 u hull ot 
l<antoor volledlJ Jl4eublleer teen bllllke 
maandellkse paatemente. Speelale 
kortlnga vir l<ontant beatelllnsa. Skryt 
om on.l volle<llge katalogua met prya
Jya. Ook In voorraad: Draa diose, 
wlndlaalera, llnoleum-vterkante van 6 
vt. breedte vir kombula, atumtnlum
kaetrolle In etelle ve.n 3, ena.
UNlKA lllll:UBELS (EDMS.) BPK., 
Vlctortawec 171, Woodstock. 

12/11/TK 

RADIO 

WVW EN LOUW, die Beroem<le 
Radlo-lngenleura, Staaleweg, PAROW, 
verkoop en hentel R&dto•a en Elektrleee 
Toeatelle. Oereclatreerde Etektrlaltalta· 
aaonemeu . Foon 9-84311. 

weer 'n twisappel in. Nou dat 
ons weer bymekaar kon gekom 
het, gooi dr. Malan weer 'n twis
appel in die vorm van adv. 
Vorster en mnr . B ootha in. 

En nou is d r . Malan besig om 
arme mnr. Havcnga, wat dit op
reg meen met die volk, saam 
met die hele Afrikancrnasie van 
die wal af in die sloot te stoot, 
'n sloot wat ons glo nie weer 
sal kan uitkom nie omdat dit 
dan ,ons laaste kans" sou wees, 
soos dr. Malan dit uitdruk. 

God bewaar die Afrikan ervolk 
en mnr. Havenga onder die 
kloue van Jan Smuts en Danic 
Malan. Dr. Malan wou ook pro
beer om dr. Van Rensburg in 
die sloot te stamp, maar sal 
dit nooit regkry nie. 

Ek beskou dr. H ans van Rens
burg as die enigste man in Suid
Afrika wat staatsmanskap be
sit. 

Wat sukkel ons nog om ons 
aan Malan sc getwis te steur? 
H y wys JnOS deur sy optrede tc 
Brakpan dat hy en sy volge
linge nie vir 'n lid van die 

SOUT '!'E KOOP 

O.B. gaan stem nie. Waarom 
moet ons dan vir hulle gaan 
stem? Laat hom vaar, want hy 
soek net rusie en twis en twce
drag. Dr. H a ns van .Rensburg 
sal ons byrnekaar bring. <Ef
fens verkort. - Red.). 

. ========== 
BOEK u bestelllnga vir vroee 

:anewerlng sodre. eout verkrysbaar Is: 
Al, £4; No. 1, £311:,/- : No. 2. £3/ 10/ ·, 
per tQJI; 100 pond (yn bottersout 6/-, 
vrycelaa-1 Soutwtrke. Beetel : Komdt~. 
.. ,.,, ~tARTl£ \ 'El'ITER, P/ aak No. 
X4 , Arbetdaloon, Bloemfontein. 

:, • :~ ;TK 

BESIGHEID TE KOOP 

Kruldenlera· en klerutewlnkel In 
O.V.S. goudveld·dorp. Doen dadellk 
aanaoek: Foon 40, PO>IB\JI'> 43, 
Ht;NNENlllA..>;. 28/ 4/3 

PLAAS TE KOOP 

KORRESPONDENSIE 

H. Noach, Claremont: Sodra 
ons u volledige adres het, sal 
ons die brief vertaal en plaas. 

TAFELAARTAPPE LS 

Heerlike vars Gra.a<l I Tafelaart
appels teen 20/ - per sak, 150 pond. 
Egte 2e van lngevoerde Skotse Up-to
date saadaartappels, elergroottl', teen 
20/ - per sak, 150 pond. V.O.S .. Beth
lehem. Tevredenheid gewaarborg. ~ 
sakktes terug. - S. W. RABIE, Rom
mandant, Bus 328, Bethlehem. 

5/5/ TK 

A.V.B.O.B. 

Wil In 
Opposisie 

Altyd Bly? 

'Met Smuts Se 
Bom Gegooi 
) l ev. J. Theron, Koffiefontein, 

skryf: 
:'ll nr. C. St.-.-nk:\mp, P k . Koe-

kenaal>, .,kryf: Laat my toe om so 'n ietsie 
van my gedagte, wat onwille-

Ek hct haic lank uitgcstel om I keurig lei tot daardie ,gevrccs
te skryf omdat ck bang was ek de verkiesingsbom" van veld
sal aanstoot gee en omdat ek maarskalk Smuts, uit tc spreek. 
gehoop hct dat sake nog reg 'n Goed deurdagte wig van 
sal kom. Nou kan ek nie meer die kant van die Veldmaarskalk 
hou nic en ck sien wat ck mocs in die geledere van die 
altyd gcvrccs hct, nou bcwaar- Afrikanerdom ingcdtyf word. In 
heid is. die patroon van 'n vcrkiesings-

Dr. Malan het nou rcgtig die born wat gewerp moes word deur 
rckord geslaan wat Opposisic- 'n man wat invloedryk onder 
Jeiers bctref. Die ander oppo- die volk is, moes desnoods ge
sisic-leiers hct nog altyd pro beer bruik word, want die wcrper 
om aan die hoof van die rege- staan bloot aan ernstigc gevol-
ring van die land te kom, maar ge en gevare. 
dr. Malan wil nic aan die hoof 'n Slinkse denker wat sy han
wees nie. Hy is nou al onge- de wil was in onskuld, vind ons 
veer 16 jaar lank Icier van die in die persoon van die Veld
opposisie in die land. Dit lyk maarskalk. Want eenvoudig 
my hy is van plan om tc kyk was dit vir hom net nodig om 
of hy dit nie •n kwart-eeu te mik na die Ieier van die 
kan maak nie. Brakpan is een O.B., dr. H ans van Rensburg, 
van die jongstc bcwyse daar- en met: ,Het ek u nie al des

van. 

Ek wonder of dr. Malan rcg
tig meen dat die !cdc van die 
O.B., wat ook regdenkende en 
goeic Afrikaners is, sulke skape 
is en maar sal stem, maak nie 
saak hoe hy optrec en wat sy 
gevoel tecnoor die O.B. is nie. 

Ek kan dr. Malan verseker 
dat die O.B. nic skapc is nic 
en dat hullc kan sicn dat hy 
nic die regcring wil oorncem 
n ie. Dus sal dit natuurlik nie 
nodig wees om tc gaan stem 
nie. 

Die algemcne gcdagtc is dat 
daar nou weer 'n oorlog aan die 
kom is en ons weet dat dr. 
Malan nie 'n man is wat met 
sulke warm goed kan werk nie. 
Dus is dit vir hom beter om 
maar net 'n sterk opposisie te 
he en dan kan hy nog altyd 
£2,000 per jaar kry. Dan het 
hy niks te docn met die volk 
nic en daar sal altyd skape 
wces wat vir hom stem as 
,Leier van die Opposisic". 

Die 
Ooreenkoms 

tyds gewaarsku nie ?" neem cfte 
Ieiding van die H.N.P., di~ vir 
homself so gevaarlike born in 
hande, en sy eerste mikpunt 
was raak. Adv. John Vorstcr is 
getref. 'n Kandidaat gestel dcur 
die A.P. as gevalg van same
werking tussen die twee Nasio
nale groepe, kan nie aanvaar 
word nie, maar wei skeuring en 
twis. Omdat die kandidaat 'n 
O.B. is, het gevoelens hoog ge
loop en daar het ons vandag 
vir die hoeveclstc maal 'n skcu
ring in ons volk. 

Maar, 'n vcrkiesingsbom of 
watter born ook al, sal die O.B. 
nie van koers laat verander nic. 
Nee meneer, 'n kruisie is myns 
insiens, die werk van 'n on
geletterde barbaar. Die eerste 
keer wat ons kennis gemaak 
het met 'n kruisic is die van 
Dingaan, wat gelei het tot 
bloedvergieting van ons voorva
ders en die uitdelging van sy 
eie stam. Verraad en weer 
verraad! U sal met my saam
stem, dat 'n ,kruisie-plig" 'n 
al te maklikc plig is. 

Ons wil vej~:rou dat van die 
kant van die O.B. met die lcu
se: .,My God, my Volk, my land 
Suid-Afrika", nie 'n kruisic van 
verraad mag kom nie. Kon die 
volk op die wysc cgter saam
gesnoer word, sou dit wenslik 
wees. Met die onsckerhcid wat 

~lnr. C. I•. van d('r \ Vesthui- die gevolge daarvan mag wccs 

J 
onder die Ieiding van 'n nuwc 

zen, nr., S la ngfont('in, P hilip-
polisweg, &kry f: party-bewind, wat die vernieti-

ging van 'n pragtigc volksideaal 
Veroorloof my om my en kon beteken, kan ons nie anders 

baie ander kamcradc se opinie as geboor gee aan die stem wat 
te gee oor die. Malan-Havenga ons so dringend vermilan in die 
ooreenkoms. D1t kom my voor I onfeilbare Gids wat ons met 
asof die resultaat tot sover niks volle vertroue kan volg, nl. Gods 
andcrs is as die oorlewering van Woord. Wat leer dit ons in 
O.B.-lede in die Afrikanerparty 

1 
Galate 5: 20 asook in Titus 3 

aan die H.N.P. nic. vera! in verse 10 en 11? 
Mnr. Havenga het volgens die Ons mag nie ontmoedig voel 

pers verklaar dat as ledc van I nie want 'n gelouterde Gideons 
die Afrikanerparty nie kans sien bende m~t eers die beperkte 
om die ooreenkoms met dr. Ma- getal bretk voor ons op oorwin
lan stiptelik na tc kom nie, ning kan aanspraak maak. Die 
hullc liewer moet bedank. Be- banges het reeds omgedraai. 
tekcn dit dat die O.B.-lede wat Hier wil ons met vertroue wag 
by die Afrikanerparty aangesluit 0 P 'n bevel van ons gclicfdc 
bet, ook op gelykc voet as die Kommandant-generaal. 

kleurlinge gaan bchandel word 

'n Belangstellcndc skryf die 
volgendc brief aan die Boere
jeug: 

Eisenach, 
Frankfort. 

Liewe Kamcraadjies, 
Daar is 'n paar dinge wat 

ek vir 'n lang tyd al in gedag-
te het en met die jeug van 
ons vaderland wil bespreek, 
maar met die loop van die tyd 
lyk dit my word dit al hoc meer 
nodig om 'n woord van waar
skuwing te rig tot die jeug. I n 
die hoop dat ek deur middel • 
van 'n paar gcdagtes die Jesers 
van hicrdic brief sal aanspoor 
om tc !ewe soos ware Boere
jcugcrs, rig ek dus die volgen de 
paar vcrmanings tot julie: 

In jul jeugdige oormoed en 
gecsdrif en krag, is die !ewe 
voor jul uigestrek soos 'n prag
tfgc grocn vlei. Hou die ideaal 
van plig hoog want dis 'n vaste 
fondament vir waardige burger
skap: Die loopbaan van 'n sterk 
jongmens moet wees soos die 
loop van 'n groot rivier. Dit bet 
een vaste koers, maar maak 
baie kronkels namate daar 
strulkelblokke in sy pad is. So 
vloei dit soms byna terug in die 
tcenoorgestelde rigting, maar 
bchou tog weer sy koers en 
vaste doel. 

Ontwikkcl die gewoonte om te 
dink: ,Bcsin eer jy begin!" Ont
hou hicrdie gesegde en dit sal 
vansclf lei tot die aan kweek 
van 'n gcsonde oordccl. Wees 
openhartig en behou 'n rein ge
wctc. 

In vroct>r dae was hoflikheid 
eerbied, en beleefdheid belang~ 
rike deugde van die jcug, maar 
ek wonder soms of die teens
woordige geslag nog die werk
nke waarde daarvan besef. Deur 
sulkc deugde aan tc kweek ver
werf jy vriendc wat, hoewel jy 
dit nooit gesoek bet nie, jou 
voorstanders en verdedigers sal 
wecs. 

Dit is onnodig om te se dat 
jul taal en gesprekke suiwer 
moet wees. Nou en dan ont
moet mens 'n swierige, oneer
biedige bedrici.ir - hulle is vir 
die oomblik nogal vermaaklik 
maar word dan baie vervelend. 
Sodanigc taal is verbode en kan 
nie teenoor andere gebesig word 
nic. 

En wees tog baic vcrsigtig 
met die personc wat jul as jul 
maats uitkies, mens kan nooit 
versigtig genoeg daaromtrent 
wces nic omdat. hul invloed so 
gcweldig stcrk is. 

Met die bestc wense, 
Jul Kameraad, 

<Gcteken) B. JOHNSON. 

Moskou-Vriende 
Selfs Binne 

Regeringsporty 

BABANANGO-AREA, 1,000 morge 
groot, ultalekende beea· en akaappla.aa, 
volop water, awartwallelbaa, goe1e 
woonhula. ens. Prya £2/11)/- per akker. 
Do~n annaoek by VOOlt'iLAO ( t:O~I>I.) 
JJPK., Posbua 1411, Ko.aatnd. :1/~ /TK Lykbesorgers, Grafsteenmaker s, 

Begrafnisversekeraars 

as die kandidate gcnomineer 
word? Beskou mnr. H avenga 
ons ook as blotc party-stcmvee 
nadat hy sy setcls verkry het en 
nadat ons O.B.'s die Afrikancr
party weer help opbou het? 

Antwoorde Op 
, Wie K an Se?'' 

Die Britse regering het op die 
oomblik te kampc met Kommu
nistc binne sy eie geledere wat 
dreig om hom te rysmier. V~r
lcde wee~ was hy verplig om 
ccn van sy !cdc, John P. Mills, 
uit die Arbeidersparty te skop 
op grond van 'n telegram van 
goeie wcnsc wat hy aan Nenni, 
die linkse Icier in Italic, wat 
gcmcne saak met die Kommu
nistc maak, tydens die Italiaan
se verkiesing gestuur het. 

Een-cn-twintig ander lede van 
die party is ook gewaarsku dat 
hullc uitgeskop sal word tensy 
hullc voor 6 April beloof om die 
partybclcid gctrou te volg. 

TE KOOP AANGEBIED 

Enlge hoeveelheld do.g·oud kulkena 
<ladellk verkry11baar. Auetralorpa 
£7, Leghorna en Kruls teen £6 per 100. 
K.B.A. of K.M.B. Waarborg aterk 
kulkene. 

Kulkena word gebroel 'van henne wat 
ultgeooek Ia deur elenall'l" wat alreeda 
twintlg Jaar ondervlndlng en •n groot 
aukses ve.n hoenderboerdery geme.ak 
bet. - H. R. )tAI.AN, ,.Weltevrede 
Plulmveeplaaa," P. K. Kerattontetn, 
l'.URL. Foon 6203. 14/4/TK 

l'AT\TS. - Lekker vara patata teen 
12/6 per 14k. Gelewer my aylyn. 
K.III.B. Aaook weekllkee arsendlnga. -
1' . .J. GF.RRt.R, Hoekwll , GfOrl(f'. 

28/ 4/TK 

Bloemlontein Pretoria 
154: T akke 

PLUIMVEE 
Ole l'leele .Fbma - a PLUDIYEII 
JDll:&8 • 11114u P&ODUKTJI: aaa 

te latu II: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
{Ednw.) liSp& 

lfOKE)UMI( <P•IIU 'UN> Jfewtea 

1. Italiaanse. 
Na my mening is ons geagte 2. Baron von Mannerheim. 

Kommandant-gcneraal tc eerlik 3. Wes-Transvaal. 
vir hicrdic politici. 4. Smithfield, Paarl, Wellington, 

CMnr. Havcnga het tc Hob- Winburg, Ladismith <K.P.), 
house verduidelik wat gebeur Worcester, Pieter Maritzburg, 
hct, maar met uitsondering ''an K aapstad, Klein Drakenstcin. 
een hct die dagbladpers van 5. 3 April, 10 Oktober 23 Sep
die H.N.P. sy toespraak vcrswyg. l tember, 2 Oktober, 24 Scptem-
Dit sal raadsaam wecs om eers ber. 
tc wag tot die volledige feite 6. Anton Anreith en Louis M. 
geopcnbaar is voordat ons gc-

1 
Thibault. 

volgtrekkings maak. - Red.) 7. Emily Hobhouse. 

T e laat vir klassifisering 

DOODBE RIG 

"'liT. - Onverwags hl'engegaan to 
die klln lek Ptketberg op 18 April, ons 
l1etste broer en oom. Hansle, van 
M<>dder ronteln. Aurora. :-:•t lS dat voor sy verjaardag. op 
~ ·~~~· ~~~~~I. hy ay eenote verjaardag 

Piep betreur deur Dolt. Pieter. Annie, 
Theunlall', Glelle, Amsle en sy liefling 
lnatJie. 202 
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OErE EU KAMPLEWE 
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BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 5 MEl 1948 

Saans na etc het een "'an die 
belnngriks te dinge van die dag 
gebeur en dit was wanneer ,.die 
Voi'ltjie'' aangekom hct en 
voorgelecs is; dit was die dag 
se oorsese nuus. Daar is net 'n 
panr rooi koerante in die kamp 

DIE TRANSVAALSE 
VOLKSLIED 

Wie van ons ken die Tran.,,·aat.,e Volkslied , ·an buite? 

Ons hoop a lma I ! l'lin van ons weet egter meer daan·an af, 
duo; gee ons hier enkele besonderhede daaromtrent want 

,bekend maak bemind". 

Met die totstandkoming van I vt•mber gepublist•cr. Hierdic 
die Transvaalse Republiek is volkslied was vee! meer 'n ver
daar van tyd tot tyd pogings heerliking van president Preto
aangewend om 'n volkslied vir rius en het die cienskappe van 
die Republiek te skep, maar die 'n werklikt! volkslied gcmis. Gecn 
verskillende liedere wat geskryf wonder dat dit nooit verder ge
ls, kon maar nic ingang by die kom het as die publikasie daar
volk vind nie en Is spocdig weer van in ,.De Transvaal Argus" 
vcrgeet. nie. 

Die eerste van hierdie volks
lledere was die ,.Vlaggelled" wat 
ds. Dirk van der Hoff, die 
eerste Transvaalse predikant, in 
1857 gcskrywe het: 

In November 1871· het Preto
rius bedank. Sy opvolgcr, Pre
sident Burgers, was 'n man met 
hoe ideale en hy wou ook 'n 
volkslied vir Transvaal dl\ar
stel om die volk te inspireer. Hy 

,Vivat de vlag! Vivat de vlag! het die hulp van versklllende 
Door vryheid hler geplant! dlgters en toonkunstenaars in
Waai rond door Zuid'Jijk Afrika geroep, maar hulle werk kon 
Van Oost tot Westerstrand. I hom nie bevredlg nie. Twec van 
\Vaal onbezocdeld schoon en ' die volksliedere is met musiek 

rein in druk ultgcgce - een van die 

•••••••••••••••••••••• • • 5 Boerejeug- i 
5 K ampvuurlied I 
• • • • • As julie nog nie hierdic • 

• •• lied kPn nie, leer dit dan 
I nou. Dit het ook reeds in I = VUURSLAG van Augustus • 
• verll'dc jaar verskyn. ml't I 
I die melodic < .. Scblafe • 
• mein Prinschen, schlaf I 
• ein"l. • • • • • I Nag het met vrede gekom, 1 
• Saggies slaap voCI en blom; • 
I Velde le S\1.-yend en droom, I 
• Alles deur maanlig om- • 
I soom ; I 
• Kampvuur met heldere • 
I skyn 1 
I Laat all<' sorge verdwyn; • 
• Brand nou met heiden• I 
I skyn. • 
• Slaap Boerejeug slaap nou I 
I sag. 1 
• Slaap sag, Slaap sag. • • • • • • Random die brandende • • • •. vuur • 

Slyt on!! 'n vrolike uur; • • • • Sing ons van dae lank gc· • 

Veur KnsJan 

toegelltat en dus was at die 
nuus wat ons gekry het Engelse 
b!'rigte. Ons het gebrand om die 
ander <regte!> nuus ook te hoor. 
en dit is toe verkry van 'n 
geheime radio in die kamp -
hierdie nuus is , dil• VoiHtjie" 
gf'nO<'ro en is rondgestuur na al 
die huttc, waarna die uitgetikte 
kopic weer vernietig is. 

Om h alftien in tilt" uand moc!t 
daar algebele stilte hrers en kon 
'n men!> oral<, in die kump boor 
hOt' d ie Boert> ~tod .. dien..oeft>nin~t 
hou - een na die andt'r bet 
d it' Ps::Wn_., of (; r.,unge wet'r
klink. Dit ht'l ' n \\Ondt>rlikt' 
krug, moed, t'n vt•rtroue by 'n 
mrns gewt>k. Kwart oor tien 
is die ligte van bulte die kamp 
af uitgedoof. Nou was dit ook 
gcvaarlik om rond te loop want 
daar kon maklik op jou gevuur 
word. 'n Ander dag van ver
drukking hct weer verbygc
gaan . 

KLOP,J.\ GTE I lee, • 
• Heide van stryd en van I 
I vrec, • Daar is elkc maand op on-

Dit was vrees lik \'erncdcre nd, 
hierdie klopjagte. en die wyse 
waarop dit soms uitgevoer b. 
Dit wnll ccnvoudig onmoontlik 
om eniglets te vind wnt nlc in 
die kamp ongcoorloof was nie, 
maar die kamp. hoewel vreeslik 
klein vir mense en net geskik 
vir ' n paar honderd hoendcrs. 
was tog groot genO<'g om 'n 
draadtnng sonder cnige risiko in 
w<•g tc steek - soms Is dit net 
by die drumpel toegekrap en 
nooit gevind nie! 

KAJIPGEI.D 

Om1 is ook nic toegclaat om 
gcwone geld in die kamp te hou 
nit• : \\'anneer 'n mens daar 
aankom word jou gdd genecm 
en kampgeld aan jou oorhandig. 
Ons is toegelaat om ml\andeliks 
.£2 van buite af in tc kry be
halwe die maandeliksc .£1-10-0 
wat dcur die rcgering betaal is 
- vir 'n karige sjieling per dag 
moes ons nMmlik onwillige 
leegleers by die regering wees. 

Dte geld het uit saamgepersdc 
papier bestaan, sommige rond 
t•n ander vierkantig. 'n Pond 
en 'n tiensjielingstuk was rooi 
en daarop was gedruk ,Een 
pond" of ,.Tien l>j ielings". Opal
ma! was daar gt-druk dat dit 
aileen geldig is in die internc
rlngskampe. 

En wapper ook op zee; Amsterdamse predikant ds. J. 
Vertoon u aan den volk'ren oog J. L. ten Kate, en die ander 
Tot nan de verste ree. van Adt>lheid Horch. Die mu
God zij met u God zij met u, sick van altwee hierdie liedere 
Gij maagdelijke vlag, is deur die bekende toonkunstc
En met het volk, dat u vcrkoos, naar Richard Hoi gekomponeer. 
Tot nan den jongsten dag!" 

• Maar na die lang dag sc I gercelde tyc k!opjagte gehou. 
I taak 1 Alma! mO<'s dan in die butte w • K s A ~ = Sluit nl<'nig' oog SWI\1\r • gaan en mog nie daaruit bewecg le an e ! 
• met val\k, I nie. Intussen kom die soldate in 
1 Slaap nn die lang dag sc • lang rye ing<>mnrsjeer, begin die 
• tank : I huise dcursnuffcl, en gooi al 'n 
I Slaap Bocrejeug slaap nou 1 mens se besittings op die bed 

CATIIAJUNA VAN REES • sag. • uit. Dit het altyd groot veront-

1. Walter Europese polltleke 
verkiesing het so pas afgeloop 
en groot opspraak verwek? 

Op 6 Januarie van daardie 
jaar is die lied te Potchefstroom Die ~erklike inspirasie van 'n 
voorgedra toe die Vierkleur vir ware volkslied bet egter by bier
die eerstc keer gehys Is en M. die twee liedere ontbr<"ek. Die 

1 Slaap sag, Slaap sag. • waardiging uitgclok want daar-• I na moes jy dit maar weer self !!. \\'ie was die president van '•••••••••••••••••••il'a in die koffers wegpak. Finland gcdurende die Fins
Russicse Oorlog? 

W. Pretorius vir die eerste keer liedere was lank en lomp en het 
as staatspresident lngcaweer is. nanr die onpcrsoonlikc ultlng ge
Hierdle ,.Vlaggelicd" kan die bly van persone wat objcktief 
cerate Transvaalse volkslled ge- teenoor die Transvaal staan. 
noem word. Dit was die bedoe- ~ President Burgers het die twee 
ling van die staat.thoofde van aangcbodc volksliedere met er
daardie dae dat dlt as 'n volks- kentlikheid ontvang, maar nie 
!led gebruik ~ocs word, maar as volksliedere om te sing nie. 
tog het dit nooit lngang by die Die lied wat die harte van die 

Die Vrouemonument 
Te Bloemfontein 

volk gevind nle, al hoor ons Transvalers sou bekoor, het hy I Hierdle monument is opgcrig I Onderaan die vrouebeeld en 
daarin die ideaal van die Voor- ult Holl~nd meegcbrlng en d}t ter nagedagtenis ann mcer as voetstuk is in 'n bruin kissie, 
trekkers en hut begeer te om 'n was gedtg en getoonset deur .n 26,000 vrouens en kinders wat die as weggcbere van Emily 
ele seehawe te beslt. Hollandse dame van wie d~e gcdurende die driejarige stryd Hobhouse, die Engelse dame wat 

hart ook wa~m geklop het _vu in konscntrnsiekampe en elders so bale opgcoffer bet om die 
NOG POGI~GS ....- ons volk. D~t was Cathar~na 1 omgekom het. l lyding en smart te help Jenig-

van Rees. Dt~ tot.ttandkommg dis seker die hoogstc eer wat 
van die volkshed deur haar ge- die Afrikanervolk ooit aan 'n Op 20 November 1866 het 

# J skcp, Is baie interessant, - ons (Deur Envclse vrou bewys het. I n die lemand anders wat hom as . o 
I .... f onderteken het, ' n nuwe ver tel aanstaande kecr mecr Boeredogt('r Almlt Pistoriu!io, rlngmuur le vcrder begrawe: 
volkslied geskryf en dit in ,,De daaromtrent. B rits ) Pres. Steyn, gent. C. R. de Wet, 
T ransvaal Argus" van 22 No- <Word vervolg> en ds. J. D. Kestell. 
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BAlE BELANGRIK ! ! ~ 

Anton van \Vouw se antwerp 
is goedgekeur. Die werk is aan 
hom opgcdra en daar is beslult 
om dit op Dingaansdag 1913 te 
onthul. Die monument is gebou 
deur Medlin <'n Lehman onder 
tocsig van die argitek Frans 
Sol f. 

Ons wil elke Boerejeuglld wat hierdie woord~ + 
lees, vra om ons t e help. Hoe'! Stuur as!itebllef dade- 1 Op die scntralc voetstuk ver

rys die hoofgroep: 'n sittende 
lik aan die .Jeugstafhoof, p / a. Posbus 1411, Kaapstad, kampmoeder met 'n vermaerdc 
die name, adresse en ouderdomme , ·an a l julie maats, sterwende kind op haar skoot, 

sinnebeeld van lyding en smart, 
vriende of \'riendinne, neefs of niggles wat e rens in maar ook van geloof en berus-

Die monument is op 16 De
sember 1913 deur mev. pres. 
Steyn onthul. Mej. Hobhouse 
wat dit moes doen, is deur siek
tc verhinder om vcrder as Beau
fort-Wes per trcln te kom. 

Op dieselfde terrein staan die 
Oorlogsmuseum. 

3. Walter Suid-Afrikaanse Juk
skeibond het sewc van die nege 
trofci! verower op die onlangse 
jukskeitoernooi te Bloemfon
tein? 

4. In watter dorpe "f distrik
tc Is die volgende Bocrehelde 
gebore? Genl. C. R. de Wet, 
Totlus, Piet Relief, genl. De Ia 
Rey, C. J. Langcnhoven, C. L. 
Lcipoldt, ds. J. D. Kestell, Onsc 
Jan Hofmeyr, Sarel Cilliers. 

5. Op watter datums her
denk ons die verjaardae van: 
Genl. Hertzog, pres. Kruger, genl. 
Beyers, pres. Stcyn, dr. J. F. J. 
v. Rensburg. 

6. Watter twee beeldhouers 
het waardevolle werk aan die 
Kaap gedoen teen die end 'li1!.n 
die agtiende eeu? 

7. \Vatter Engclse verpleeg
ater het gedurende die Anglo
Boere-oorlog onvcrgectllke opof
ferlngswerk gedoen in die kon
sentrasiekampe? 

<Antwoorde op bladsy 6>. 

• • 
Kaapland op kosskool is of gedurende die kwartaal by ting. By haar staan 'n vrou m<>t 

oe strak na die ooste gerig, beeld 
iemand op die dorp loseer. van moed en vasberadcnheid. IN HOSPITAAL " • 

Ons "il hierdie maats gaan opsoek en by die 
Boerejeug gaan inskakel. flelp ,;r ons om die Boere

jeug sterk te maak! A~ on~ so 'n per!tOOn gaan ~ek, 

sal ODS a.an hom of baar &e dat julie ODS gestuur bet. 

Dink so 'n bietjie na en skryf a lmal op wat julie 

aan kan dink. Dankie. 

• 

Onderaan staan geskryf: ,.Aan 
onze Heldinnen en lieve Kinde· 
ren. U w!l geschiede." Die bas
reliefs aan wccrskantc stel tw<>c 
kampton!'le voor: die een van 
'n grocple vrouens en klnders 
wat kamp-toe moet gaan ter
wyl die plaaswoning in vlamme 
opgaan, en die ander van die 
onbeskrytlike kamplyding en 
-dood. 

Jeughoofkommandant M. M. Smith van Gebied 
F verkeer alreeds 'n geruime tyd in Pretoria in 

die hospitaal. Hiermee wil die Bocrejeug aan hom 
sterktc tocwcns en die hoop uitspreek dat hy groot 

baat sal vind by die operasics wat nog aan sy bcc.1 
gedoen ani word. 

•••••• 
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K.G. · Verwelkom 
By -Nuwe Tuiste 

0.8. SAL SAAM MET 
WESTE VEG - K.G. 

<Vervolg van bl. 1, kol. 4) BESE~LING 
,In die eerste pick wil ek aan I ''an die N uwe Orde wel uange- B 1 . . Ek 1 bl d I 

· · k d'd t ~ o SJew1smc. ces van a -aile offJSicre en brandwagte na- , neem as an 1 a e. 1og gaan 32 D" d'k d" D. 1 D ·t 1 d . . sy : 1e 1 tatuur van 1e 1e va van u1 s an was 
mens my vrou en myself, ba1e dw O.B. vrcde maak, maar hy 1 t . t . d" . I noodlott1·g· d"e a! A · 

moet elke man wat dit beset 
dat ons hier saam staan of af
sonderlik ondergaan aanvaar as 
wapenbroer in die stryd en po-. 
gings om te onderskei bloot op 
grond van die verlede beteken 
die verswakking van die stryd 
wat voorle. 

. • · f d l"k d pro c anaa , IS IC regermg son- , 1 v van mcrt-
danlne se v1r wat ons vandag gaan nou a son er 1 e vre es II tl"k b k' b ka sou d"c 0 dl t b ··1 van u kon ontvang. Onder die sluit in die verskillende kiesaf- l er we 1 e ledper mdg.s ebn ge a - daarna hoe

1 
f ~ 0 aod hesce en 

. . seer op gewe , oor 10 urgers, mem n om mecr 
geskenke wat ons ontvang het, dehngs, soos reeds m Rusten- t di . t· di t te bekommer 00 d" t "t' 

burg begin is. Op verskillende m e . e Stmpa 1e en . e s e~n I . . r u;_ s Ul mg 
1 kk . H N p k d. d t d van d1e werken<le en 01tgebu1te van d1e Russ1ese wereldheer-

P e kc ISd · · .- lain 
0
1 aBc rtce s massas", d.w.s. in Suid-Mrika skappy nie ... die kocel is dan 

verse er van vo e . . -s eun, d ' . bl 1 deu d"e k k d. k k h t d . KG b 1 ·t van te me- antes: u ''rouens r 1 er .. .. en 1e er 
e Je · es Ul • en k indertj ies onder die wette- ~ self sal daarmee hecn wees. 
Onder die aanwesiges is ook lose en gewelddadige diktatuur Laat ons dan beset dat in 

opgcmerk genl. Hendrikz van van d ie nie-blankes! hier die waaragtiglik cn rstige uur 
Marquard, gcnl. S. Jordaan, oud- En hy gaan verder (bl. 35): m oet ons vrien<le sock en bond
gent J. W. Meyer, en hfkomdt. ,Die wet van gewelddadige pro- genote .. . en nie vyande nie. 
Vale Ferreira. Hf/gcnl. F. J. letariese revolusie is 'n onver- T een die Komm unism e is elke 
Labusehagne hct namens die mydelikc wet van die revolusio- k rag welkom . . . maa k nie saak 
Potchefstroomse hoofgcncraal- n~re beweging in die impcria- of h y Mrikaa ns praat of E ngels 
skap die woord gevoer, terwyl listiese Iande van die wereld.'' nie, of hy Sap is of Nat of O.B., 
prof. H. M. van dcr Westhuisen Nie die prosedure va n die de- of hy p rotesta n t is of ka toliek 
namens Gcbicd F gepraat het . ba tsvereniging nie, maar die teg- nie . . • . dit is die Katolieke 
Ook 'n spesiale woord van nick van die slagpa le, met die Kerk wa t in die pas a fgelope 
vcrwelkoming is gerig aan die bla nke as die slagoffers. Siedaar verkiesing die antichristelike 
vader van die K.G. wat ook die Kommunism e e n sy d oel6tel- kommunis m e uit Ita lie se rege
tcenwoordig was. lings soos vertolk deur die hoe ring gehou het . . .. nee, ons 

Die geskenke wat die K.G. en priester in 1\loskou . . • die m a n 

Ons, die O.B., is lank nie die 
enigstc anti-kommuniste in die 
land nie en ons wcct dit en 
ons is dankbaar daarvoor. 

Maar die O.B. is die mees kon
sekwente anti-kommuniste ge
wees in die afgclope vyf, scwe 
jaar sc stryd en op hulle kan 
gcreken word. 

Ons blotc leuse dui a! aan 
waar ons staan: 

Waar die Kommunistc s~ Geen 
God, Geen Volk , Geen Va der
la nd! daar s~ en glo die Ossc
wabrandwag waaragtigliki 

1\ly God, 1\ly Volk, My Va
derland ! 

mev. Van Rcnsburg onvang het, wat d warsdeur die oorlog die 
sluit o.a. in 'n hele spens vol gevierde bondgenoot van hier
benodigdhede. , J u lie is a lma! die regering was, terwyl die · 
aandeelhoucrs daarin," het die O.B. en u eie ka ndidaat Vorster 

P rof. H. l\l. van der Westhuysen K.G. gcse. ,Alma! is altyd baie op Brakpan die vyande was en 
welkom by ons." Die oggend is in kampe m oes k wyn. 
deurgebring met skyfskict, ring-

se Dr. Verwoerd 
H.N.P .-Leiding 
Moes Vorster 

Weier 

is daar o.a. 'n tjek van die 
Stormjaers van Kroonstad. Ek 
het die S.J.-offisicr die nodigc 
verlof gevra, en toe die tjek 
aan die Noodhulpfonds oorhan
dig." So hct dr. Hans van Rens
burg hom o.a. uitgelaat ter ge
leentheid van sy vcrwclkoming 
tc Graaff-eiland, gelee in die 
Vaalrivier, tussen Vredefort en 
Parys, op Saterdag, 24 April. Die 
O.B.-gcncraalskappe van Trans
vaal en Vrystaat het hierdic vcr
welkoming waargeneem. Daar 
was oor die 400 mense teen
woordig, en om 2-uur hct dr. en 
mev. Van Rensburg op die 
feesterrein aangekom. Hulle is 
ingewag deur 'n erewag van 
mans en vroue. 

As gasheer en gasvrou het op
getree mnr. en mev. Burger 
van die mooigclce, die naQurigc 
plaas van Rcnsburgsdrif. Die 
funksie het plaasgevind onder 
die Vrystaatse en Transvaalse 
Vierklcur onder Ieiding van mnr. 
en mcv. Gordon Tomlinson van 
Vrcdefort. 

VERKI ESI NG 

In sy dankwoord het die K.G. 
ook aangcsluit by die jongste 
toespraak van mnr. Havenga en 
die daaropvolgende verklaring 
van dr. Malan en daar nadruk 
op gel~ dat die O.B. die "rede 
van harte begeer, maar dat hy 
homself nie sal laat regeer of 
wegskuif nie. Terwille van die 
toekoms van blank Suid-Afrika 
gaan hy bomself handhaaf en 
daarom kan hy nic toelaat dat 
teen sy lede gediskrimineer word 
so<,>s tot nog toe deur dr. Malan 
gedoen is nie. Twee O.B.-lede is 
naamlik geweier as kandidate 
aileen omdat bulle O.B.'s is en 
nie omdat hulle Nasionaal-sosia
liste is nie, want <lie O.B. is nie 

Nasionaal-sosialisties nie. Aan die 
and('rkant is nasionaal-sosialiste 

Genl. F. J . Labuschagne 

speletjies, braaivleis, ens. Van 
ver het mense gckom, om aan 
dr. en mev. Hans van Rensburg 
hullc licfdesgeskenkies as blyk 
van waardering en as verwelko
ming te oorhandig. 

(Berig d<'ur G. M. van Rooy, 
P.U.K., Potchefstroom.) 

POLITI EKE 
GEVANGENES 

LOSGELAAT 

SAL H E L P 

H ierdie ,duiwelse evangelic", 
soos ons Eerste Minister dit nou 
noem, het die pad oop na die 
Engelsc kanaal, d.w.s. dwars oor J 

Europa en ons moet die feite in 
die gesig staar. Ons kan natuur
lik die houding inneem: ,ons 
het julie mos ges~" en hulle die 
duiwel laat tern wat hulle ge
voed en getroctel het. Dit sou 
m enslik wees . . . • maar baie 
kortsigtig. 

Laat ons dan liewer na die 
toekoms kyk as na die onmid
dellilce verlede en laat ons besef 
llat die lewens - letterlik die 
lewens - van ons mede-Afrika-
ners, man, vrou en kind, af-

1\let die vrylating van d ie vier hang daarvan dat die volgen
politieke gevangenes R. C. Bo- de rondte n ie weer deur die 
tha, G. K otze, J. van der \ '\'att Komm unisme gewen word nie, 
en C. Lou w, wie se vonnisse nor-~ soos hulle met b~hulp van Roo
blymaalweg eers in 1951, 1949, sevelt en K ie. h ier<lie rondte ge-
1952 en 1950 moes verstryk het, wen h et. 
bly daar nou nog vyf politieke Die ding is naby, gcagte toc
gevangenes in die tronk agter hoordcrs, en die tyd is min. \Vat 
wie se afhanklikes deur die staan ons tc doen? Aileen kan 
O.B.-Noo~ulpfonds . opderhou ons natuurlik nie veg nic; bowc
'~ord. D1e maand~hkse koste dien word die oorwinning of die 
h1eraan verbonde 1s ongeveer stuiting van hierdie internasio
£50 wat hoofsaaklik u it <lie sak - nale sameswcring wat mens 
k? van O.B.-lede kom . ~s u nog Kommunisme noem, nie net in 
m e u dee! byge~a het m e, stuur een land beslis nie. Die stryd is 
u bydrae d.adelik . aan. Posbus wereldwyd en dit help nic om 
1059, P retorta, sodat die vroue net voor jou eie dcur te 
e n k inders van hierdie ma nne nie. veeg 
nie honger ly nie ! 

(Vervolg van bl. 1, kol. 5) 

Grootraad Gee 
Leiding 

publiek op sy vergaderings sy 
f'r ewoor<l gee <lat hy voortaan 
gekant is teen die diskriminasie 
teen <lie O.B. soos beliggaam i n 
<lie H .N.P. se kongresbeslu ite, 
en die houding van die leiers, 
en Hom voortaan openlik sal be
ywer om <laardie onverdiende 
smet verwyder te kry, <lie O.B.
Iede aangem oedig word om <laar 
die kand idaat na sy gegewe pu
blieke versekerings, te steun. 

WOU VERDER GAAN 

'n Laertrek van mecr as drie
honderd verteenwoordigende 
offisiere uit Gebied F (Noord
Transvaa]), het die beslu it van 
die U.R. aanvaar, maar die vol
gendc mosie daaraan toegevoeg: 
,Ons keur die U.R.-besluit 
van vandag goed. Ons bewon
der ons K .G. se grootmoedige 
houding teenoor d ie haat van 
die H.N.P. Op ons eie sou ons 
nie soveel toegegee het nie." -
(Berig deur P. W. Buys, San
lamgcbou, Pretoria). 

Die eie deur is natuurlik vir 
ons die belangrikste, maar dis 
nic genoeg .nie. 

NET EEN 

Nam ens die O.B. meen ck te 
kan se dat ons a nti-kommunis
t iese optrede sal steun net waar 
d it prakties moontlik is, b inne 
of buite <lie Unie. Vanselfspre
kend is ons eerste sorg die be
veiliging van ons eie huis en 
haard; iets anders sou eenvou
d ig selfmoor d en pligsversuim 
wees. 1\:Iaar laat ons wei ver
st.aan dat dit die minimum is; 
dit is nodig maar dit mag blyk 
onvoldoende te wees. En ons in 
die O.B. het nog nooit ons lyf 
weggesteek as daar gevaar is 
n ie. 

Ons weet dat mcnslik gespro
ke daar net ccn mag is wat Rus
land kan stuit en die is die Ver
cnigde state van Amerika, nou 
dat die Duitse ryk vernietig is 
e n as die Verenigde State met 
die K om m unistiese R usla nd in 
botsing kom da n het die beslis
singsuur vir blanke m ensdom 
geslaan. Neutraliteit van a nder 
blanke volkere sou nasionale 
selfmoord wees . . . • vera l vir 
'n klein blanke volk met geen 
ander vaderla nd as die swar te 
kontinent van Mrilca. 

, Die H.N.P. b et sy beleid en kongresbesluit deurge
voer toe by 'n O.B.-lid as kandidaat geweier bet", bet dr. 
H. F. Verwoerd, H.N.P.-kandidaat te Alberton en hoof
redakteur van Die Transvaler,. geantwoord op die vraag 
wat ter beswaar hy teen adv. Vorster as A.P.-kandidaat 
op Brakpan het. Dr. Verwoerd het 'n vergadering op 19 
April in sy kiesa.fdeling toegespreel' en het sy houding 
en die van sy party, waarin hy hoofbestuurslid is, teenoor 
die O.B. op ondubbelsinnige wyse Jaat blyk. 

Hy het egter 'n bcroep op 1 erken egter dat die pamflet van 
lede van die O.B. gedoen om die O.B. oor hierdie saak die 
vir hom te stem omdat dit ,die ware feite bevat. 
laaste kans" van die party en 
die volk is. As O.B.-lede buite 
stemming bly, gee hulle 'n hal
we stem aan Smuts, hct hy be
weer. Spr. vcrskil van d ie O.B. 
sc bcleid. Die !cdc van die 
O.B. het reg op hul stand"punt 
en spr. hct daarvoor respek. 

Die H.N.P. verskil van die 
O.B. oor Nasionaal-sosialisme, 
berocpsvcrtcenwoordiging en die 
partylosc staat. Dit kom nccr 
op diktatuur en beroepsvertccn
woordiging is belaglik. Met ver
wysing na die kongresbesluit 
dat O.B.-lede eers die ,dikta
tuur" moet afsweer voordat hul
le !cdc van die H .N.P. kan word, 
en dat die Afrikancrparty lede 
van die O.B. opncem as lede 
van hul party, verklaar spr. 
dat hy dit nie kan begryp dat 
O.B.-lcdc lid word van 'n de
mokratiese party maar ook nog 
N asionaal-sosialisme aanhang 
nie. 

PRAATJIES 

Op hicrdic stadium het lede 
van die O.B. dr. V crwoerd in 
die rede geval en vcrklaar dat 
hulle nie gekom hct om na pro
pagandapraatjics te luister nie, 
maar dat hulle hom 'n paar 
vrae wou stel. Voordat hy hier
op kon antwoord, het mnr. Ja
cob du Plessis begin om dr. 
Verwoerd vrae tc vra. 

1. Waarom het die Trans
valer die O.B. tclkens uitgekryt 
as ,rampokkcrs en Nazis"? -
,Die woordc ,smelter' en ,ram
pokker' is daaruit verban be
halwc enkele kerc wanneer die 
gevoclens hoog geloop het". 

2. ,Wat het u gedoen om die 
skinderstorics teen dr. Van 
Rensburg oor die pcnsioen die 
nek in te slaan ?" - ,Ek het 
niks hieraan gedoen nie omdat 
dit buite my bestek val". Spr. 

,WURGGREEP" 

3. ,Waarom word O.B.-lede 
nie as ordentlike Afrikaners be
handel nie ?" - ,Ek beveg die 
beleid van die O.B.'' 

4. ,Watter beswaar het u teen 
adv. Vorster as A.P .-kandidaat 
te B rakpa n ?" - , D ie H.N.P. 
het sy beleid e n kongres-besluit 
deurgeYoer <leu r 'n O.B.-lid a s 
kandidaat te weier want swak 
rt-ger ings moet uitgesk akel 
word en groot meerderhede be
hou word en wurggrepe van dh( 
O.B. op die party verhoed word", 
a ldus dr. Verwoerd. 

O.B.-lede wat die verslag 
van die vergadcring in 'n weg
gesteckte hoekie van Die 
Transvaler gesien het en die 
vergadering bygewoon hct, is 
opnuut verbitterd en gee open
lik te kcnne dat hulle nie vir 
dr. Verwoerd sal stem nic, 
maar buite stemming sal bly, 
berig ons korrespondcnt. 

(Bcrig: J. W. Treurnicht, Bus 
45, Alberton). 

BASAAR TE. 
BROOKLYN 

Die kommando Christiaan de 
Wet, van Brooklyn hou 'n ba· 
saar ter stywing van 8 Augus
tus-fondse op Saterdag, 8 Mei, 
om dric-uur by die huis van 
mnr. T. v. d. Spuy, Glendorc 
Kingsweg, Brooklyn. Aile be~ 
langstellcndes hartlik welkom. 

,Die O.B. '' word gedruk deur Pro 
Ecclesla.-Drukkery Beperk, Stellenbosch, 
vir die etena.a.rs en Ultgewers: VOOR
SLAG (Edms.) Bcperk, Groote Kerk
gebou 703, Posbus Hll, Kerkpleln, 
Ka.apstad. 




