
• 

Jrg. 7 Kaapstad, Woensdag, 19 Mei 1948 No. 25 

Oos ... Kaapland 
Besluit Oor 
Verkiesing 

Die Ossewabrandwag van 
Oos-Kaapland bet besluit da.t 
bulle nie bul weg oopsien om 
vir H.N.P.-kandidate te stem 
wat bulle nie openlik disas
sosieer \'an die , -yandige be
leid van die H.N.P.-Ieiding 
rue. 

Agt verteenwoordigende , ·er
gaderings , -an Gent>raal!'>rade 
wat in Gebit>d B gebou is en 
\\aarop 285 offi11iere teenwoor-

dig was, bet spontaan en een
parig hul trou in die Ieiding , ·an 
die K.G. en besluit van die Uit
voerende Raad betuig. 

Die sametrekkings is toege
spreek deur die Gebiedsleier van 
Oos-Kaapland. ~enl. P. J. Bo
tha, en genls. P. Booysen en 
P. :\1. du P lessis .. 

(Berlg: P. M. du Plessis, Metcalf· 
straat 40, Cradock.) 

U.R. Verwyder 
St ruikelblok • 

VIr 

Laaste 
Malan 

Die volgende '\erklaring word uitgereik deur die Uitvoerende Raad 
van die O"'"'ewahmndwag na aanleiding van die het-kuldiaings inaebring 
dem· die II.N.P.-leiding in verha:td met die 0.8. t•n Na~ion:al-~o-.iai'i:!'Ome: 

Die U.R. het onlangs sy hou- geroerd !aut nie in die poging 
ding teenoor die H.N.P. en die om samewerking en die behoud 
vcrkicsing uitccngcsit; ons was I van ons nasie te bewerksteUig. 
bcreid om op voorwaardc van 
slaking van diskriminasic teen 
die O.B. deur die H.N.P.-leiding 
landswyc steun aan die H.N.P.
kandidate te gee. By gebreke 
daarvan was ons bcrcid om die 
kandidate van die H.N.P. te 
stcun wat ondernccm om bulle 
teen die diskriminasic te be-

O.B.-BELEID 

Derhalwe konstateer ons dat 
wat die .,nasionaal-sosialisticsc 
ideologic" betref, waarna dr. 
Malan se verklaring verwys, 
.die beleid van die O.B. duidelik 

•!++t-,..)+:..;-: .... ,..:.++l-!+r.:.++~! 
ywer. •!• ·• 

Nou, cgter, is die saak dalk •i• 

K.G. se: 
vcrdcr gcncem deur 'n persver- X 
klaring van dr. D. F. Malan ~ 
waarin hy besluit dat ,die ! 
nasionaal-sosialisticsc ideologic" f S k 
,.van d ie O.B." die .,enigste'' $ amewer ing 
struikclblok in die pad vap cen- ;t 
heid of samewcrking is. I :t dan Sonder 

Met 'n oog op die ontsettcnde en t + 
onberekenbare gcvolge wat, vera! :} Ma/an •2> 
onder huidige omstandighede, .,. :1: 
die aanhoudcndc volksverdeeld- :1: t 
heid vir ons volk , en n~geslag ·~ (KYK BLADSY 4) •:• 
inhou en met 'n oog op d1e prys t :~ 
wat reeds betaal is vir 'n blanke + ·:· 
Christclike beskawing in ons .,. :~: 
Jand, wil on' geen steen onann- ·:-:-:-: .. ! .. !·•!••r:-,_.r~:-:-.._!-2-:.--+++ 

. 

en onmiskt>nbaar in Xovember 
1948 deur die Grootraad bepaal 
e n geformuleer i10 en dat nerens 
in daardie formulering neerge
le word dat die O.B. die Nasio
naal-llo.,inli"'tit'~oe ideologic aan
neem ot buldig nie. 

Die skeiding tussen ons berus 
dus blykbaar op 'n misvcrstand, 
maar a:> dit sal help om same
werking tc vcrkry, konstateer 
ons openlik die fcit dat ons as 
Bewcging, kragtcns die genoem
de beleidsverklaring van die 
Grootraad, nog nooit Nasionaal
sosialistics was nic en daardie 
ideologic as sodanig nog nooit 
aan vaar hct nie. 

Ons hoop dat ons met hierdie 
verklaring die laaste moontlik
h t'id , ·an ,·erdere verdeeldheid 
onder on., volk uit die weg ge
ruim bet. 
Pretoria, 15 Mei 1948. 

IB~rls: P . W. Bu:ya, Sanlam-gebou 
61d. P retoria . ) 

TE ERNSTIG 

WAT WIL HANS VAN RENSBURG IN 
By ons tcr perse gaan het 

dr. Malan nog nie op die ver
klaring van die U.R. geantwoord 
nie. Sy mondstuk, Die Burger, 
het egtcr vcrklaar dat die tyd 
nou tc crnstig is om bespre
kings oor idcologiee te hou, en 
daaraan toegcvocg: 

DIE . VERKIESING ? 
Elke men s het die reg en plig om vir hombelf te dink~ maar omdat 

die een men~ gt·oter wy~lu~id en insig het as die under, "'et·laat m ent-e hulle 
op die Ieiding van diegene wat hulle as hul meerdere~ he!"kou. Hulle ver
trou dan dat t-ulke ment"e met hul dieper insig en hre~r ugtergrond in staai 
i!>i om in kl'i"i!'\tye fundamentele dinge raak te t-icn wat dif• ~t>wone ~~~~~n 
uit die oog ver·loor, en dienooreenkomstig die regte be~li~~in~!'l "'al n eem. \ u· 
hierdie rede het elke "olk en orgauisasie 'n Ieier wat gevolg en "·er·trou 
word totdat die l>raktyk hewys bet dat daardie leiet· Yerkeerd i:t sy 
beslisbing8 wa!S. 

Maar die persoon wat by voorbaat, voordat die be
s lissing van die Ieier aan die praktyk getoets kon word, al 
sy Ieier re1md•eer, erken daarmee dat by geen Ieier nodig 
bet nie. }..;n die man wat soiets erl{en is Of 'n dwaas Of 
so 'n wyse man dat dit onmoontlik sal wees dat by nog nie 
deur die publiek as die grootste Ieier ontdek en erken is nie. 

Ook die Os'iewabrandwag lwt dec!, telkemale wanneer daar 
sy Ieier .in dit> pt>rsoon van lla ns gchuiwcr is oor die wysheid van 
van Rt>nshurg. II~· volg Hans beslissings wat deur dr. Van 
van Renshurg al Yir SC\\1' jaar Rcnsburg geneem is, is later 
- !oewt• janr van die f<>lste met 'n sug van verligting erken 
stryd t>n verdugmaking teen 1 dat hy reg was en ons verkeerd. 
die O!>sewabrandwug, sewe jnur Hy het verder gesien. Hy het 
van onafgehroke krisi'> 'ir die ons vyande beter geken as \Vat 
\'olksbt>\\f'ging. l\1aar na .. ewe hulle ons geken het; by bet 
jaar bet die 0.8. nog gN"n rede die wese van ons ideale beter 
ge, ind om tt> .,(> dat die Ieiding 
\\at Hun., ,·an Ren'>burg gegee onder<,kt>i temidde van die 1>tof 
het, , f"rl<t>erd wa., nie. In teen- ,·an b delike krisisse. 

Mnr. Havenga Moet Nou 
Kom Help 

Ingevolge 'n dringende persoonlikc noodoproep van dr. 
~lalan bet mnr. N. C. Havenga drie belangril•e vergaderings 
in kiesafdelings van die Afrikaner-party in die noorde gc
kanselleer en na Kaaplaml afgereis om dr. ~lalan se kandi
date by te staan. In rnil ,·ir hierdie hulp spreek dr. l\lalan 
'n vergadering op Uitenbage toe. 

Wua rnemers beskou blerdie 
optredc van dr. Malan as 'n aan
duiding van tot wuttt>r mate by 
hom m et die O.B. misgis bet. 
Sy houding was nog altyd dat 
die O.B. in elk geval vir hom 
sal stem sodat hy maar teen 
hulle kan diskrimineer selfs tot 

Die gevolg is dat mnr. Ha
venga, wat aanvanklik bygc
haal is om Engelse stemme te 
trek, nou ter elfder ure moct 
afsit Kaapland-toe om O.B.
stemme vir dr. Malan tc pro
beer werf. 

WAARH EEN? 

\\'aarbeen lei Han!. van Hens
burg ons '? Sewe jaar lank het 
die Ossewabrandwag die vcr
tolking en die ontwikkeling van 
sy ideale toevertrou aan hicrdic 

.,Alles wat selfs die moont
likhcid van verwarring of ver
lamming inhou en die aandag 
van die stryd teen die Re
gering kan aftrck, moet ver
my word." 

Ieier, . ~ans _van Rensburg. Dit> , raag is natuurlik waar
DaardJe 1deale 1s deur. hom op- om \t>rmy dr. :\lalan nie die 
gesom. as synd~ waarn~•ge 'olk~- , n1ag 'an ,.nu!'olonaal-sosialis
ef'nlle•d waar10 E·k ~?: , ck ~s I me'' <,oo., by wei republikanis
my. broer se wagter en ,.d•e m e , t'rm) nit', maar sleep hy 
:'-fnkaner wat verke~rd !'>tern dit jui., in as ven.koning om nie 
IS ~ader aan my as ~~e vr~e~- m t>t die O.B. in hierdie , ernstige 
dchng \·;at reg stem · D•t IS hd" '>aam te werk nie? Om die 
verder w~rn~tige 'olk!>\r~beid ,'olk \erdeeld te bon, pas dit 

vryhe1d me net van bulte om oor nat~ionaal-sosialisme te 
<Vervolg op bl. 2) pruut, maar om eenheid te ver

kr~, soos die U.R. wil, daan·oor 
is tlie t)d te ernstig! 

Bly daar nog selfs 'n "Yeblaar 
oor? 

VERSWYG 
Die verklaring van die U.R. 

insuke nasionaal-sosialisme is 
nie d eur die H.N.P.-orgaan in 
die noorde, Die Transvaler, 
gepublist>er nie. Dr. 1\lalan is 
' n direkteur van die betrokke 
blad. 

Baie Sterker 
As Getalle 

Hocwel die Kommunistiese 
Party in Nu-Sceland nie meer as 
800 !cdc tel nic, was hy nog al
tyd in staat om invloed ver 
buitc sy gctalsterkte uit te 
oefcn, berig Sapa. Hulle slaag 
gcdurig daarin om klein verskil
lc voor tc stel as vakbondbe
ginsels en oorreed baie nie
Kommunistc om aan hul sta
ldngs dec! tc neem. 

...................... 

VYFTIEN i 

KANDIDATE 
SLUIT VREDE 

MET 0.8. binne in die Afrikanerparty. ~let nog 'n bietjie vasstaan 
Nou , ·ind dr. :\lalan 'n bietjie mug O.B.-lede daarin slaag om 
laat uit dat die O.B.'s bit>rdie dr. :\lalan gebeel en al tot be
keer nie gediend i., met die ! "inning te bring in sy dwase 
kleurling~;tatus nit>. .,tryd teen mede-Alrikaners. 

H ans t·an Ren.<rbttrg, die leier teat in 'n finale ;·o11dte 
om volkseenheid sy eer in die hande t:an sy rolgelinge 

gewerp het. !Jces mecgaande artikel. 

<BERIG BLADSY 8) 
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@1tt wftll Im©lrnl~ warm 
elill~fu)'UTI:rttg ? 

(Vcrvolg van bl. l, l<Ol. ·t> gee dat by selfs nic met 'n O.B. 
sal ~aamwerk 
,blanke Suid-

)Jalan dnt die O.B.'s in ell< ge
\'al vir hom s:ll s tem, uit die 
wcg rol. Hy \\'OU dr. )falan tot 
s:lm ew<'rldng dwing as laasge
normde dit dan nie Yrywillig 
wi l doen nie. 

Waar dit nou duidclil< ~eword h ct dat dr. l\lalan inder
daad nie Y"ir ,blanl'c S uid-AfriJm" die vcrlticsing veg nie, 
maar \ir Malan-S uid-Afrilca, !tan om. nwt ~crusthcid van 
hart die H.~ .F.-propaganda ontlccd. Die optrede van dr. 
I•Ialan bet ons nugter gestcm, <'n synde nugter, !<em on,.; 
tot onderstaandc gcYolgtrckking!>: 

binne die r\ .P . 
nic, maar ook vryhcid van par- I in bclang , ·an 
tydil<tatuur in cnigc vo1·m. Afrika" n ie. 

GEKRUll' 

Sew<' jaar lnnl< h e t Hans 
van Rensburg geworstcl met 
en waar nodig gcltruip voor sy 
mcdc-IUrikaners om die eerste 
idcaal, d ie van voll<~rcnhcid, te 
\'l'rwcscJtlil<, wnnrvan ool< af
hnng al die ande1· idcnlc. Kccr 
op k ccr is sy voorstcllc tot 
:;amewerldng, sy aanbicdinge 
van steun smalf'nd van die 
hand gcwys. Sclfs ,·erlede week 
nog hct hy ann 'n Pretoriase 
komitee gcsc ciat hy tc eniger 
tyd beskikbaar is vir samespre
kings met andcr lcicrs as een
heid daarmcc bcvorder kan 
word. 1\Jnar "<'"'C jaar lanlt 
het Hans v:111 ncnsburg op die 
onwrikbarc lcoppighcid van tlr . 
)!alan J:'Cl>luit. En hy hct gc
stuit omdat dr. )lal:ln <lit OOR
BODIG ag om met die Ossc
wabi·amlwag \'rtde I<' s luit, want 
,die O.B.'s t>a l in cllc genll vir 
m y stem wnnnccr c l< bulle no
d ig h<·t, en daarom l<an ek maar 
ongrhindm·d voortgaan, selfs in 
' n ln ·i ticlco \ '(•rltic:s ing, om }mile 
te ,·crnict iJ,:' t·n h ul Icier tm·ug 
te hou \'llll ~Y volkstaalc en 
roepinJ..:'. 

LAASTE POGIXG 

Dr. Van Rcnsburg bet 'n laas
tc poging aangcwend om na
sionanl-Suid-Afrilca saam tc 
snoer. Hy was bereid om dr. 
Mala n sc vyandighcid tc systap 
dcur middcl van die Afrilcancr
party. As dr. :\Ialan dan nie 
m t't die O.B. as O.B. wil !-aam
wt•rlt nie. mislticn sal h;\' tlit 
dol'n met hom a' :\.P. .:n nar 
oolt hicr hot dr. :iiala n 'rrby
A'<'duil< t> n uitdruklil< in R ood c
)JOOrt e n Braltpan tc kcnnc ge-

~$ fMledu~'-flrn~ 

N~CJHdt$aak~nk ~ 

Die Natuurwctenslwp 
se nee! 

DIE Vl~AAG 

En d ie \'l'aag het gelcom : DEUR OOPGEI~AAT 
.4.5 dr. l\lalan voor 'n vi r h om Indie n dr. -:\{alan die vcrkic- SWART PERD 
lc:ritieke \ 'Crl<icsing nie bereitl Dnarom hct hy nic gcbruik sing wen, wat gaan hy docn om 
is om met d ie O.B. vrcde tc gC'mault van die stcrk bcsluit .,blanlce Suid-Afrilm" lc red? lliCI'uit is duidelik dat dr. ~{alan 
maalc en sodoende die pad van \Vorccster nic. lly h et nog O m iets tleu rtnt>f('tHls a n n II' <'onvoudig die swart pcrd uit die 
na vollcsecnh cid te baan nic, dil' d!'ur oopgclaat vir same- pak, het hy twcc-d(,'l'IIC van die ~tal gott·1'lt hct om die wcdren 
wannecr sal hy dit dan docn'? \\'('rlting, al moct dit dan nou I parlement agtcr hom nodig- ua die g-I·oenlcussings te wen soos 
\ :Vat n:'eer is dan nodig I'll plaa~lil< gesldcd t en spyte van en selfs die r eusc-mcci·dcrhcid hy tlit J!J jaar geledc gowen het. 
moonth lc om dr. ) fa !an tot 

1 

dr. :Ualan. ;\laar oolc hicrdic \'an g-enl. Smuts die nfgelop(' D ie O.n. wat tlus t e n spyte 
bcsin n ing tc bring'? d t'lll' tll't dr. )Jalnn \'Crll'dc weel;: ,·~'f jaar wa~ nie eens 'n twl'c- \'an vyandighrid agter dnn rdie 

p1·ohl'N' tocstamp. derde-meerderhcid nie. \\'attcr ou sw:U't pcrd a:mhanUoop in 
Daar was net een antwoord: J)aa1· bly du~ nrt cen w!'g- oop hoop ht't dr. :.Hal a n om tlit tl' dir stof, ! al T!l<'t slmamtc n;i 

Alle!'n die verkiesing kan dit na \'Oll<seenheitl, e n dit i~ die ln·y wanncer hy nog mt't '·" die ,·c rl<ie~ing moet erken dat 
docn. en as die verklesing dit pud ,,at ono.; lri('l', Hans n111 mcde-i\frilr.ancr'< ruo.;ie maalc'? by '~ cit' ideale in die wielr 
nie doen nie. dan wag daa• no~:" Hcn-.burg, nou a:uHiui : \\'aar Dr. lVIalan sal maar net moct gcr)' hct wanneer hy , icn hoe 
mins tc ns v.rf jaar Yan kleinlil<t• H.~.P.-lmndidate hull1' bh' \'Cr- docn wat genl. Hertzog \'OOr dr. :llal:ln of die ou s wart perd 
twb rn ,·er deeldheid om. 'ollt I cen!>clwig met dr. )lal;tn se hom g cdocn hct . indien by die 1 weer afsaal, Of 'n ltoalisie met 
O!) 'n tydstip ,,·anncer d ie Ito ... - !>ltPurbelcid, daar bly die Osse- kleurvraagstuk w1l aanpak: Hy I genl. Smuts sluit om die ,·mag
han· u rc verby drui,., in die wabrandwag buite stemming. sal 'n k oalisie moet aanj::'aan shuc t e kan aanpak 
aange:-;ig Yan ophOpl'nde !:'('\'an•. Hicrdic taal sal dr. )Jalan ,·er- m et gcnl. S muts sodat daardic I Dr. ::'11alan het reeds op 16 

s t aan nadat ,.,<'\\'e janr van mooi S muts -\'olgelingc wat in hn•c April 1946 Yir sullcc samcwer
praat nic gehclp het nic. saamstcm, \Tygernaak l<:tn word 1 I<ing met Smuts-Yolgclingc gc\ 'ERST A.-'\ 'DIG'? 

ELREEN NODIG I n belang van sy \'Oil<, in bC'
Jang van die Beweging wat hy 1 

bcskou as die draer van die twcc I Om hicrdi<' tnnl It' prant 

van ,,die partytirannie '' soo, dr. j plc it, toe hy (volgens Hansard 
l\lalan dit in die parlem ent gc- par. 5771) gcsc hct dat die 
nocm h ct. Jdeurvraagstuk gesamcntlik aan-

1 gcpak moct word: 
gedagtes wat Suid-Afrika kan h e t ons Ic ie r, Hans van Rens- 1929 -193G 

rcd, het Hans van Rensburg burg, c ll<c o.n. '>C gctrouheid 
bcsluit om d ie vcrl<icsing te go- nodig. Die ccn wat sy Ieier Genl. Hertzog het oolt in 1929 
bru ilc as d ie h cfboom om d1·. sc Ie iding- h ier in twyfel trek oor die naturcllcgcvaar 'n vcr-
1\'Inln n so verbroldw lill j::'Shcloid e n ag-te r h islr r icse vcrkic- kicsing gc,·eg. Na sy oorwin-
tc brcek. H ans van RcnsbUI·g s ingslu·ote uuuh ardloop, snbo- ning kon hy niks aan die vraag-
hct homsclf afgevra of dil vcr- t ct~r dmll'lll l'l' sy Ic ie r se J::tns- stuk doen voor eers na scwc 
standig sal wees om 'n vcrkic- tc c:c:nhrid -;1,ogi11g. Hy lH·obecr jnar nic, d.w.s. na<lat h~· 'n lcoa-
sing wat, soos voorgcgcc word, om ,.Jimnwt· te wces as die lis io gesluit hct met tlnunli t' 
gaan oor die behoud van die Ie ier wat hy !'ewe j::tar lanlt party wat hy ,oor blanlcc Sui(!· 
blanltedom, te gcbruik \'ir die gcvolg lll't. S y bcrou sal tc Afrilm '' hy die stembus bc\'Cg" 
verkryging van die noodsaak- Jaat ltom. hct! Dr. Malan sal dus oolc 
lilcc voorvcrcistc Yan blanke ' ccrs met genl. Smuts 'n koa-
rcdding, naamlik Yoll<secnhci(l. I Indicu o.U.-kdc in hicrdic lisie moet sluit, voor hy die 

DIE t\..'\;T\\'OOHD 
finale CNIItCilbpoging hul Icier kleurvraagstuk kan aanpalt, cu 
in die s teele laat, wattcr r eg hct waarom moet O.B.-lcdt• dan hul 
hulk om ih 1Ji(• tot•koms t c n 'r- orj::'anisasie ,·erl oen tl'twillc n111 ' 
wag dat hy h<'">iissings in hrlang die w::tardelose \'CrlciC'o.,ing -
,·an on~ \'OIIt sal nel'm w:tnnN•r wnardcloos in cUt gcval ~0\'('r 

,As jy <l it sou doen dan lig 
jy die h ele saal< u it d ie par
t~·politielcc !ll't•na. Dan ,maak 
jy dam·\·an 'n nnsionale sank 
Dan slmlcel jy uit by d ie be
~prelcing dant·van, by die oor
wcging datll'\·an, aUe partyge
vocl en jy ~lmlccl uit tlie be
haal van allr partyYoordeel; 
m et andcr woorde. jy mn.ak 
die \'Crsl<illendr partye wat 
hicr is dna nl<'nr los van die 
tirannic \'an die partysweep. Jy 
stcl hull(' in \T,\'h e i<l om die 
saal< tc lll'sltou C'n om tc han-
del oorcenltom~tig bulle l'ie 
oortuigin:: t'n die oortuiging 
\':ln hul 1~<'!-<'r .... " Hy het die antwoord op bier

die naag gekry toe hy op Stcl
lc!lbosch ·n maand of wat gelede 
'n paar uur \'OOr sy vcrgadering 
'n telegram ontvang het dat 
d r. l\Ialan h\'C'e O.B.-Iede in 
Roodcpoort en Bral<pan afge
IH·m· hct as ltatHlidate en ,·ir die 

hy vir d il• uitYocring nm daar- dit <lie kleur\'raagstul< hl'lrcf·? So '''il dr. ~ralan d:e ,·:aag
di<' br,Ji.,.,inl!-. op hul steun moct I Dr. l\ialan hct, \'Olgcns Die I s tuk oplos. hc t hy gese, m.a.w. 
boll'? Burger van 21 September 194.4, volg<'ns die O.B.-metode , ·an 

BESPOT 

Afrikanerparty en dus vir Rcrds mnali: die buitc ... taantl(•rs 
,.blankc Suid-Afrilca." As dit Jiom belnglilt. H ulle hcspot hom I 
so is, dan moct dit <luidelil< as 'n lcit'l' wat nie cleur sy vol- 1 
wees dat dr. :i\lalan tUc Ycrl<ie- grlin~e gevolg word nie. Oolc 
s ing nie \'Cg vir ,blanl<c Sui<l- hi<'rdie VCI'nctlering moet Hans 
.. Urilm'' nic, want die O.B. b vnn H<'nsburg omlcrgann in f<Y 
ool< blank Dan is <lit no:; nit' I str~· d om voll<scenheid. :\l:tar 

op sy lwngres in Pretoria gcsc: I pnrtylo'<c mrdcwcrking van a ile 
.. In 1929 hct die :-:asionale 1 blanlwg-c-.irHh·-.. 

Party <iie ldeur\'raagstuk op \\'anrom dan in die stof ,·an 
die voorgrond gcplna'< en d ie dr. :\!alan ~<' 'o\\art ,·erlciesin!{s
vcrkiesing ,·an toe hct die , pert! hardloop, '''t•g , ·an die O.B. 
Kasionalc Party 'n m eerdcr- af? 
heid oor allf' partyc gcgcc. 
\Vat in 1929 moontlilc was, i <; 
weer moontl ilc.'' !Porterville en 

drro D !Fo Malan 
die vollt sc Jaaste kans nic. I hy <loc·u dit omdnt hy wrct dit I R llil 
B n Hans van Rensburg hct i'< d ie lnnsfc moontlilthcid om l trll~.fl."llng .n1l1l.O Na nnull'iding \':ln 'n beriR" in 
daardir antwoord op ondubbel- 1 dio idcalo \'an die Osscwabrantl- vltl.!/Jl Ill~~ gbt<'r !'<' Burger, dat lcde van 
sinnigc wyse geh:ry toe dr. Ma- W:\J.:' t c r ed en om vollcscerilieid o I _l o .. dit' O.n. tc Porterville om·oor-
lan verlcde wcelc sy l;:andidatc {I> \ 'C I'!>('){CI'. IHblulc hionlic p o- VIr nuners waardclilc steun aan die JLN.P. 

, ,·erbicd hct om plaaslikc vrcdcs g-in!;'. If- daar nog v~· f langr heloof hrt, <lien daarop geld 
te sluit met die Ossewabrand- jar'(' van vollts \'erdcc:ldhcitl en I D . . I d'" I<' word dat die plaaslil<c HS.P.-

Die Brou van Siekte 

BEK.Al\IP SIEKTE 1\IET 
DIE JONGSTE WETEN

SKAPLll{E l'tiETODES 
Met Verbasende Ultslae 
GEEN l'ttEDISYNE! 
GEEN OEFENINGE! 

Die Bardnclddgsto K wale swig 

Dlo wctcnekJI.p hel nou u tt~-:evtnd dnt 
eOdrn 'n beomcuc u r;r;e.nmMccl skoon· 
gcmnnk word van ey g l f ot onsutwer· 
nede, dtc Alcktc vcrdwyn. Dcur die 
toepassln~ van ons \"\'Ctensk:lpllke m c
t odee bet dlt nou •n makltke tank 

~cword. 

Dlt mnnk ntc onnk boc crnstlf.: or oon· 
boudcnd u kwanl IS ole - sclts al 1ft 
dtt o.s chrontcs ot ongeneesllk bcstcm· 
pel. DM.r Is hoop vir u. <:ceo mcdl· 
eyoe or octcnfnr,o beoodtg nlc. U enl 

, oodcr ~;ceo vcrpllgllng atnnn nfe. Skryt 
nan oo• en verslrek vollcdlr;o bcsoo· 

derbedc In vcrbnod met u kwnnl. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
Posbus 1386 - KAA.PSTAD 

wag. As dr. )[alan die o.n. n og ond erl ing<' twis ,·oor. rre JOn~ n rers wat ~aarvan he-.tuur uitdruklik ondcrncem 
wil uitsluit uit die stry<l om Dicgcn~ wat Jcics vir ccnhcid, :angekla. 13 dat hullc die grcns hrt on1 huJJc , ·oortaan - ook 
behoud \'an ,blankc Suid-Afri- sa l dt:ur dik en dun bv Hans us:t~n Natal en Trans\'aal on- op die aanstaande lcongres -
lm", dan l<an dit nog nic hlanlcc ''an Rcn.;burg staan in sy laastc t'~ tg oorgcstcck hct, is ver- h' he~·wcr vir \'erwYII«'ring , ·an 
Suid-Afrilca se Jaastc lmno; \\'CC'< rondtc - 'n rondtc \\':tar in by , e ~. ~eck t~ scs houc ~lk met I di~lcrimincrcnde m;atrci!Js. 
ni<' - 'n dreJdteling ,.,aJ self!. Otl llcrro<'plil;: ":>' ecr in die J·an- d~ 1b fc . rot 

1 
n~ ge,·onnrs. As 1 Di<' H .:\".P . en o .n . \ 'an Por-

n.'\ , 1 . . 1e o m a d1e gcvalle waar t .11 n t ormgstruik grnl. dt' \'an ..,~ \ 'Oigchngc gcwerp d ' I d " ' 
1 

ern c het dus oorecngelwm om 
het. l~d· n ler-~ersctp ~?ers hullc in die toekoms snnm tc we:rk, 

WROK 
TE LAAT 

Hans van Rcnsburg hct gc-
noeg rcdc gebad om 'n wrolt Diegcne wat mccn dat hullc 
in sy sic! om te dra teen die geen Icier nodig hct nic, sal die 
mcnsc wat hy smcek orn sy Ieiding van Hans van Rensburg 
hand tc vat. Hy is uitgcmaak I veronagsaam. H ullc sal oor vy.: 
vir 'n vollcsverraaier, 'n man jna r, wannrer ons voile baie na
wat sy volgelinge aan hul vyand der aan '-Y lnaste lmns staan 

s 1g maa aan re wet, lyf- f<·n "PYtc van die lcandidaat, 
s.traf ~anbc,·ecl, sal daar sckcr- dr. D. F . )lalan, wat nog- buit 
h!c mr?dcr ,.helde" wces wat die oorccnkoms staan. e 
d1c U n1e-wcttc veronagsaam. I Xa \'Crneem word. het O.B.'s 

\ ':tn Porterville hcsluit om in 

<r'AAK Tf CN dit' Pa:nl te gaan h elp waar-
..::» /!;. I die lmndidnat 'n oorccnkoms on-

KOMMUNffST£ _<~c_r•c_lcc_·n_hc_t. ___ _ 

sou wou u itlewcr. :1\-fnnr H :ln:; as vandal~• s o<'lc na 'n Han s van Die alttc van beskuldiging van 
\'an Rensburg was g 1·otcl' as Rcnsi>urg wnt conhrid moct scdisic t een nege personc, van 
dit. Hy het sy vollc se redding probrcr Jo·y dou r hesliste op- wic agt bcskryf is as amptcnn
hoer gestel as sy p ol·soonlil<c tl'ede, m:1ur h ull<' sal alleen hul re van die Kommunistic~;c Par- Lyl;:besorgcrs, Grafstecnruakers,. 
cc:r. \ Vou hy homsclf wrcclc, Icon cie ltorts ig-tighcid en gcbrelc aan ty, is voorverlede week, nadat die B egrafnis \'ersclccraars 

Bloemfontein Pretoria 
154 Talclcc 

Pl..UIMVEE 

hy na die geleenthcid gcgryp vertrouc ltan hlam t'Cl' as ;.;-ccn snak <11 baie maandc lank ,·cr
hct wat v:orcester hom gebied 1 lc ic1· hercitl sol wccs om daardic sldllcndc wcndings gcnccm het, 
hct waar sy volgelingc van hom Ieiding tc gee t'n nndermaal 'n nictig , ·erklaar. Die slant het 
gevra het om geen stcun hocgc- , openbarc "clc van homself tc aansock gedoen om die altlc van 
naamd aan 'n H.N.P.-I<andidaat I manit nic. bcskuldiging te wysig. Dcur die 
tc verleen nie. ;\faar Han-; \'an In 19·13 hct Hans van Rens· hof is daarop gcwys dat die 
Rcnsburg '''ou nic w1·aalt ncem , burg die pnd gevolg van on- Prokureur-gencraal 'n nuwc Ole Be.t~ l"tnruu om a PLUD-"VE!l 

nie, by het 'n docl \'OOr oc ge- voonvaardclil<c vcrkiesingsteur. aktc \'an beskuldiginl:; ltan op- EIEILS en Meier I'RODUKTE GAD 

had en hy wou daardic doel be- Dit h et mblul(. Om di t weer stcl. ~ •tour Ia : 

r~ilt _ deur middcl ."a n. die ve~- ~<· volg-. ~nl ntn 1953 ?.1aar wc~r Die saak dateer reeds ''nnaf C. M. ELOFF EN Kffi 
ktesmg. Hy \\'OU d1c Jchp wat m n 191~ manit ... en mh1sscn ~~ I Augustus 1946 na aanlciding \'lln • 

die pad \'an samcwerking le, Ito!. bare urc en jare dnnrmce die stal<ing van 50 000 naturclle- j ~o~-~ ·~- CEdme.> Bpll . • • ~ ....,,...,.,.._ (Poabas '1185) Ne>neD 
daardre ,·eronders tclhng van dr. b een. mynwerkcrs op die Rand. 
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0.8/s net ,Grootbekkig' 
-sal Tog Stem se 8/ad 
Dr. 1.\Wan het goed ~geweet dat as dit op stnk van sake kom, nie een 

enkele 0.8. die stembus sal kan weerstaan nie en dat almal tog maar vir 
die H.N.P. sal stem. Daarom het hy dit nie nodig geag om die stryd teen 
die Ossewabrandwag te staak nie, en verhied hy selfs nou nog sy mense om 
plaaslike ooreenkomste met die Ossewabrandwag aan te gaan. 

Dit is die gevolgtrekking waartoe die Cape Times kom 
artikel na aanleiding van dr. Malan se jongste persverklaring. 
lui onder meer: 

in 'n hoof
Die artikel 

,Die belaglike getwis tussen 
die Naslonaliste en die O.B. bet 
ultgeloop soos elke persoon met 
gesondc vcrstand geweet bet dit 
sou. Slegs 'n poHtieke dwaas 
sou geglo bet dat al die groot
bekkige dreigemente van die 
O.B.-Ieier lets meer as koue 
pampoen was. Niemand bet dit 
beter beset nie as dr. ~Wan. 
Hy bet bulle haartyn geken. 
Dwarsdeur bicrdie lang boof
stuk van narrespel bet hy die 

Persmenings : 

O.B.-leler op elkc draa! ultge
knikker. Vandag lag by seker 
In sy vuis oor die afgeblaasde 
dog onbedwingbare O.B.-fiihrer 
se klaarblyklike poglng om sy 
eer te red. 

STE:\IBUS 

,,Dr. 1\lalan bet net so goed 
geweet as die vername dr. Van 
Rensburg dat wanneer dit daar
op aankom nie 'n enkele lid 

E.NGE.LSE. PE.RS IN 
HUL SKIK ME.T 

MALAN-HOUDING 
Die optrede van die Ieier van die H.N.P ., dr. D. F. Malan, 

ona sy kandidate te verbied om vrede met die Ossewabraml
wag in hul kiesafdelings te maak, bet die Engelse pers ge
llOOP om 'n lofrede aan te hef oor ,die slim Ieier van die 
li.N.P." se ,regte" sienswyse in die saak. 

van die O.B. die stembus 881 
kan weerstaan nie en dat bulle 
a lmal vir die Naslonale Party 
sal st~m, maak nie saak wat 
bulle Ieier gese bet nie, en ten 
spyte van die plegtige gekskeer
dery van die onlangse Worces
ter-verklaring. 

SKOP GEGEE 

,Toe die O.B.-fUhrer op grond 
daarvan sy grootste waarsku
"ing aan die Nasionale Party 
gerig bet dat sy volgelinge bul 
steun sal weerbou tensy Nasio
nale kandidate onderneem om 
diskriminasie teen die O.B. te 
veroordeel, en aan die hand ge
doen bet dat plaasllke ooreen
komste aangegaan moet word 
vir die doel as 'n tot"ts vir op
regtbeid, bet dr. 1\falan bulle 
presies behandel soos bierdie 
klomp aanmatigende domkoppe 
verdien bet. By bet die super
generaal en sy klugbelpers Ius
tig en sonder seremonie onder 
die sit"lak geskop en alle plaas
like ooreenkomste verbied.'' 

~+++++++++~•+0++:11111 
(Ole verantwoordellkheld vir aile POll· 

tleke berlgte en kommentaar In hlerdle 
ultgawe word aanvaar deur N. 0. 8. 
VMI der Walt, Groote Kerkgebou 703, 
Kaapatad tenay waar and era vermeld.) 

+++++++++++••········· The Cape Argus vind dit moci
lik om sy uitbundigc vreugde 
weg te steek. Die rcde vir die 
vrcugde van hierdic blad is 
voor die hand liggcnd: die blad 
bescf dat deur die vyandige gc
baar dr. Malan die kansc van 
genl. Smuts in etlike kicsafdc
lings mag verbeter. 

MALAN-VOLGE.LI NGE. 

Na aanlciding van die vrcdcs
pogings van die O.B. met 
H.N.P.-kandidate, skryf die 
blad: ,.Maar dr. Malan was 'n 
te ou voel om hom met sulke 
bog te Jaat vang" en vervolg 
dan vcrdcr: ,.Dr. Malan is on
getwyfeld reg om verdag tc 
wees tecnoor die skielike en
toesiasmc van die O.B.'s vir die 
Afrikancrparty . . . . Hy hct 
gesicn dat 'n paar oulike knape 
werklik probccr om sy posisic 
as Icier tc rysmier. Daarom ... 
bet hy sy voet op hul nekke 
gesit . . . Hullc (die O.B.) mag 
daarvan bewus geword bet dat 
waar dit politieke strategic be
tref bulle suigclinge is in ver
gelyking met die slim Ieier van 
die H.N.P." 

VERSWYG 

Die Burger bet, soos gewoon-
11.11:, die verklaring van die K.G., 
waarin die O.B. se standpnnt 
(kyk berig elden) uiteengesit, 
verswyg. 

(Die Suiderstem (V.P., 
Kaapstad) meen dat dr. 
Malan se verklarlng 'n toets 
Is vir die getrouheid van 
sy kandidate aan sy Ieiding. 
,.As bulle (die kandidate) sou 
besluit om hul verstandboudlngs 
of ooreenkomste met die Osse
wabrandwag in ere te hou, in 
weerwil van dr. Malan se ver
bod . . . beteken dlt dat bulle 
4r. Malan se lelenkap repudi
eer. Dr. Malan moet bulle dan 
M aa lede van die H.N.P. akon 
of aanbied om sy lelenkap neer 
te lA want 'n boofieier van 'n 
party wat nie geboonaam word 
llie reniet llie meer Yertroue 
ale," aldus Die Suldentem. 

E.RG ONTE.VRE.DE. 
Die verklaring van dr. iUalan waarin by kandidate "\·an 

sy party verbied om plaaslike vredes met die Ossewabrand
wag te sluit, het 'n vlaag van ontevredenheid in H.N.P.
geledere dwarsdeur die land teweeggebring, na uit verskil
lende dele van die land verneem word. Woorde soos ,Malan 
moet nou trap" is algemeen gehoor. 

Vera! die antwoord van die 
K.G., waarin hy se dat die O.B. 
sal voortgaan om vrcdc te maak 
ten spyte van dr. Malan, bet 
daardie volgelinge van die 
H.N.P. wat bul volk bo party
belang stel, tot die gevolgtrek
king Jaat kom dat die skuld 
vir die verdeeldheid nle by dr. 
Van Rensburg rus nie, soos 
voorheen geglo is. 

In Kaapstad bet etlike harde 
H.N.P.-lede uit hul pad gcgaan 
om aan O.B.-offisiere hul in
gcnomendheid met die K.G. sc 
houding te betuig en afkeur ult 
te spreck oor dr. Malan sc op
tredc. In een geval bet 'n voor
malige boofkommandant wat 
in au op aandrang van dr. 

Genl. J. A. Smith 
weer Beter 

Die toestand van die Adjunk
K.G., genl. J . A. Smith, wat on
tangs weer 'n ligte bartaanval 
gebad bet op sy plaas naby 
George, is tans weer taamllk 
bevredigend. Genl. Smith was 
onlangs vcertien dae in die bed 
as gevolg van die aanval, maar 
is nou weer op die been. 

Dit is die bede van die Osse
wabrandwag dat bierdie vurige 
Ieier van die Volkabeweging 
weer aa1 bentel en •1 kragte 
berwin. 

1\lalan uit die O.B. bedank bet, 
kom bely dat by nou insien dat 
dr. Van Rensburg reg was en 
nie dr. l'lalan nie. 

lmmigrante wat 
Afrikaans leer 
Onder die Britsc immigrante 

in Kaapstad is daar ongeveer 
200 wat Jesse in Afrikaans aan 
die Kaapstadse Tcgniese Kol
lege volg. Die res verkies 
blykbaar om ccntalig te bly 
en om nie Afrikaans te leer nie. 

Die groepie wat leer, blyk bale 
ywerig te wees en probeer om 
so gou moontlik tweetalig te 
word. Sommige van bulle is 
reeds in staat om In Afrikaans 
te debatteer, en binnekort word 
'n debat deur bulle gehou wat 
net in Afrikaans gevoer moet 
word. 

V£RLAMMING 
N££M AF 

Die afname van nuwe ge
valle van kinderverlammlng 
duur tans Yoort. Siege enkele 
gevalle lB die afgelope week op 
die Rand aangemeld. Ook elden 
wu mlnder &'eYalle. 

,,Ek geniet hul 
volle gaur .. 

H tE PDIE I E!T IS BEWYS DEU" 
ONlANG<;f U NIE·OPNAMES OEUR 
C NAFH,NKL'KE NAVORSINGS. 

ORGANISASIES 

Dwarsdeur die Unie het manne van 
aile stRnde-skrynwerkers, klcrke, 
maatsknppy-dirckteure--oorweldig
end hul keu~e uitgebring op Sprin~
bok. Gemet Suid-Afrika se Voor
lanstaanJe Sigaret - Probe e r 

Sprinflbok Vanda~! 

IIMnr. LeFrasstrydom, 
Sportredakteur. 
.Johann•burg. 

Wat die Sportman 
bettef, weet ek aan watter 
sigaret by voorkeur gee ! 
Springbok is sy keuse. 
En ek onderskryf dit. E1t 

geniet hul volle geur 
en hul ekstra grootte 

en sagtheid. 

,,Hulle bevredig en . , ~ 
ek hou van hul egte ~ 
tabakgeur." /....-1[(1" '-("'; 

~ 
~-...tv- ., 

SPRINGBOK 
DIE SPORTMAN SE SIGARET 

20 vir If-. Ook In pakkies van 10 en 50. Met en sonder Kurkmondstuk. 

U/S 329 

VRUGTEBOERE, 
U koop jaarliks hemestingstowwe en spuit

stowwe van die een of ander firma. U ondersteun 
hom daardeur, maar het u hom al gevra of by u 
hlad met advertensies ondersteun? So lank u dit 
nie doen nie, ag hy dit nie nodig om dit te doen nie. 

BPK. 
Bied u u Huishoudelike Benodjgdhede teen die 

Laagste Pryse aan. 

MAKLIKE VOORW AARDES WORD GEREEL 
Beaoek ODS te: 

JOHANNESBURG Pleinstraat fO 

PRETORIA - H/v Andries- en Pretoriu.sstrate 

KAAPSTAD - - - - - - Plein.straat 47/ U 

BLOEMFONTEIN - - St. Andrewstraat 1%3 

KROONSTAD - - - Cross-straat 42 

VEREENIGING Harklaan 1'70 

POTOHEFSTROOM - - Kerkatraat 108 

FIOKSBURG - - - - - - - • Markplein 

In u eie keuse van materiaal 
teen alep JJ5/- per week. 

Excelaior Meubela Beperk, 
Poabua 86'70, Johannesbur&' 
Stuur Gratl.s Katalogus 

Naam ............................ .. 
Adre. ............................ .. 

···············•······················· 
OB 
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DR. MALAN EN SY 
BONDGENOTE 

Wanneer mens 'n stryd aanknoop, sock mens vansclf
sprekend soveel bondgenotc as moontlik. Die H.N'.P., onder 
Ieiding van dr. Malan, soek ook bondgenote. Die cerste 
bondgenoot was die Afrikanerparty, en die hele volk het 
hierdie bondgenootskap verwelkom; ook die Ossewabrand
wag, wat gese het dal hy dit as die eerstc stap in die 
rigting van groter volkseenheid beskou. Daarna het dr. 
Malan, volgens 'n verklaring wat hy op 30 Januarie hierdie 
jaar in die pers laat verskyn het, 'n informele bondgenoot
skap met kol. Stallard gesluit. Hy bet g~e dat daar !o>ame
werking in die verkiesing en in die parlement tussen die twee 
partye kan wees. Daarna het gevolg 'n soortgelyke bond
genootskap met die Cadman-groep en ook sommige onaf
hanklike kandidate wat dr. Malan steun aan toegesc het in 
sy stryd teen genl. Smuts. Ten slotte het dr. Malan 'n 
bondgenootskap gesluit met daardie Engelse kiesers wat 
nie met die Smuts-bewind meer tevrede is nie. Van s)' kant 
bet by onderneem dat by die , ·erkiesing bloot oor blanke 
Suid-Afrika voer, en uitdruklik nie oor die republlkeinse 
ideaal nie. 

ADDER IN DIE HAND 

Langs hierdie wee het dr. Malan dus byna elke moontlike 
groep of kieser as bondgenoot of potensiele bondgenoot in 
sy stryd teen genl. Smuts probeer inskakel. Net een groep 
bet nog buite gestaan, naamlik die Ossewabrandwag. Hy bet 
buite gestaan nie omdat by nie aan die stryd wou deelneem 
nie, maar omdat dr. Malan sy uitge!)trekte ha nd ,·an· vriend
skap nie wou neem nie. In daardie uitgestrekte hand b et 
Malan die adder van ,nasionaal-~osialisme" gedruk en toe 
weggebol van die O.B. af met die verskoning dat by die 
O.B. se hand nie kan vat nie, want dan \'at by aan clie nasio
naal-sosialistiese adder. 

·sAMEWERKING SONDER DR. 
MALAN GAAN VOORT - K~G. 

In antwoot·d op dr. Malan sc vcrhod aan sy kandidat~ om plaa~:"olike 
oor~enkom!--le van '\-TNic met die Ossewahrandwag te sluit, bet die Komman
·dant-generaal, dr. Han,., "'an Ren!-!hurg, onder~taande verklariug uitgereik en 
daarmee nogmaals aan die wer·eJd getoon dat by die groot profeet '\-'Ull 

Afrikanereenheid is. 

In 'n vcrklaring aan die pers 
op 10 Mei verwerp dr. D. F. 
Malan beslis enige toenadcrings
poging tot of van die Osse
wabrandwag. Verder veroor
deel hy skerp die van sy volge
lingc wat 'n meer versoenende 
koers ingeslaan en plaaslike 
bei:'indiging van die broedertwis 
help bewcrkstellig het. 

Die redes vir die volharding 
in die broederstryd word met die 
gebruiklike breedvoerigheid aan
gehaal en selfs die Nasionaal-

,Vir al die \'riende en 
vricndinne wat so gul en 
gasvry gehelp bet om ons Iii 
intrek op die eiland in die I 
Vaalrivier van die staan- • 
~>poor aangenaam te maak 
wil mevrou Van Rens
burg en ek ons innige en 
warme da nk betuig. By 

sosialismc word by die hare 
ingeslecp, hoewel elke('n weet 
dat die \ '('rkiesing daarrn('e ewe
min te doen het as met die 
republikani~me. 

Vir die mans en vrouens in 
die O.B., kiesers in die komende 
verkicsing, is die beslissing te
leurstellend, dog geensins ver
rassend nic. Juis omdat jare
lange pogings tot samewerking 
vansyde die O.B. steeds teen 
die va!\geroeste onven.oenbaar
heid van dr. 1\lalan en die 
H.N.P.-Ieiding skipbreuk gely 
bet, bet ons hierdie keer een
voudig by die Ieiding verbyge
gaan en gesoek na 'n meer ver
standige en minder vyandige 
gevoel by die volgelinge. 

DANKBAAR 

van eerbare erkenning "aam te 
werk. 

Intussen neem ons aan dat 
selfs dr. Malan, na hierdie fina
le verwerping van samew('rking, 
nie meer verlang of ~erwag dat 
ons moet glo dat hierdie , -er
kiesing , Bla nke Suid-Afrika se 
laaste kans" is nie. 

Of wel'g die vernietiging \ 'an 
die mede-Afrikaner en mede
blanke Ossewabrandwag swaar
der as die redding \'an blanke 
Suid-Afrik.a. 

Sny Katte Se . 
Woede Uit 

Nogtans bet dr. ~laJan intussen sy steun toegese die ontvangs bet ck dit 
aan drie nasionaal-sosialistie.,e kandidate. Daar was hy 11 reeds gedoen maar ek 

Ons is dankbaar dat die 
broedertwis, ondanks dr. D. 
F. Malan, in sekere kiesafde
lings beeindig is en dat die 
Opposisiekansc in daardie 
kiesafdelings dientengevolge 
aansienlik versterk is. 

Amerikaanse wetcnskaplikes 
het deur middel van 'n brein
operasie op kattc daarin geslaag 
,om die katte sc wocdc nit te 
sny". Hierdie aankondiging is 
gedoen tydens die jaarlikse by
eenkoms van die Nasionale Aka
dcmie te Washington. Deur 
middel van hierdie operasie is 
gedeeltes van die brein verwy
der sodat die katte geen emosic 
kan ervaar nie. 

\\t'et dat baie wat nic 
bereid om die hand waarin die adder le, in syne te neem, 1• teenwoordig was nie ook In Rustenburg, Vrcdefort, Pic-
want die stryd gaan mos nie oor n~sionnal-sosil!olismc • aandadig daaraan was en tersburg, Ventersdorp, Kroon-
nie, en ook nie oor 'n re1mbliek of 'n em)lire nie, m ::ar langs hierdie welbekende stad, Marico en Heilbron, en 
oor .,blanke Suid-Afrika"! • weg van Die O.B. wend ons hopelik eerlank ook in etlike 

1111!1 ons aan u almal en on~ ander plekke, verstaan nasio-

Dr. Malan het dus nie net met kol. Stallard se Sons of 
England bondgenootskappe gesluit nie, maar ook met die 
Nasionaal-sosialiste van die Nuwe Orde, en as die stryd 
oor blanke Suid-Afrika gaan, kan mens hom aileen daarvoor 
prys. Net die O.B. se hand word nie gent"em nie, al erken 
dr. Malan dat by met die O.B. net op een punt \'erskil, naam
lik die adder wat by self in die uitgestrekte hand van vriend· 
skap getower bet. 

STERKSTE BONDGENOOT 

Maar om hierdit' spelletjie van oeverblindery te speel, 
is dit vir dr. Malan nodig om die sterkste bondgenoot van 
alma! in te roep - die bondgenoot Onkunde met ty twee
lingbroer Wanvoorstelling. Dr. Malan !<te pers bet 'n opdrag 
om geen toesprake of ' 'erklarings van O.B.-lede te plaas nie 
- selfs nie eens bet aalde advertensies nie. Toe dr. \'an 
Rensburg verlede November in die Paarl gese bet dat die 
O.B. tenede is om die H.N.P. t e ondersteun deur l'niddel van 
die Afrikanerparty ondanks dr. Malan ~e vyandt'like hou
ding teen die O.B. op daardie tydstip, bet dr. !\(alan se 
pers daar nie 'n woord van geplaas nie. Net so bet sy pers, 
op een uitsondering na, geen woord get>laa~ \'an mnr. Ha,·en
ga se verklaring te Hobhouse oor dr. 1\lalan se weiering om 
O.B.-Iede as A.P.-ka9didate goed te keur nie. Die bondgenoot 
Onkuncle se bystand moes teen aile koste behou word, en die 
\olk moes nie vemeem wat die waarheid is nie. Net so ook 
weer bet Die Burger geweier om dr. Van Rensburg se ver
klaring van verlede Dinsdag te publiseer waarin hy se dat 
die O.B. voort sal gaan met sy pogings om plaaslike vredes 
te sluit waar dr. Ma lan in die pad van 'n Uniale vrcde staan. 
Die bondgenoot Onkunde moes hier ingeroep word net soos 
dit ook ingeroep was toe dr. Van Rensburg die beskuldiging 
dat die O.B. die nasionaal-sosialisme aanhang, weerle het.' 
Want as bierdie bondgenoot sy werk nie gedoen het nie, 
kon dr. Malan nie gewaag hct om die adder in dr. Van 
Rensburg se uitgestrekte hand van vriendskap te le, twee 
weke nadat dr. Van Rensburg uitclruklik ontken het wat dr. 
lUa lan hom nou toedig nie. 

Maar dr. Malan se mense begin nou uitvind dat bulle mislei 
en doelbewus in die duister gehou word omtrent belangrike 
volksaangeleenthede. Hulle begin nou die Engelse koerante 
tc lees vir O.B.-nuus, en die skok wat hulle opdoen in die 
proses is nie baie gunstig vir dr. Malan nie. 

Dit is dus 'n vraag hoe lank dr. Malan sal kan \ 'Olhou 
met sy bondgenootskap met Onkunde en Verdraaiing as sub
!ooolituut \ir 'n bondgenootskap met die O!otsewabrandwag in 
'n stryd om behoud mn .,blanke !iuid-.-\frika". 

sou graag elkt>en van u nale Afrikaners mckaar beter 
die hand druk. as wat dr. Malan se verklaring 

Hans ' 'an Rensburg". • blykbaar sou wil slen. 
A ~looi-Eiland • Ons sal op daardie pad voort-
• 10 1\lei, l948. • gaan en trag om met ons mede-
!!tl!ll• lll • ll • . • • · • • • • .~ I Afrikaner op 'n onderlinge basis 

Noordweste Bly 
By Besluit 

KAK.~lAS. - Na die Worcesterl>e Laertrek is hier vier 
\'ergaderings in hierdie generaalskap gehou, nl. op U1>ington, 
Kanon-I<; iland, Kakamas en Rbenosterkop. AI die vergade
rings is gocd bygewoon en daar is ver~<>lag gelewer ' an die 
\ 'errigtinge wat daar Jllaasgevind het en van die bei>luit , ·an 
die laertrek om nie vir vyandigheid te stem nie. 

Op al die vergaderings is besluit om stiptelik te bly by 
die be.,luit wat 01> Worc~ter geneem is. 

Almal vocl oortuig dat die volkseenheid, nou weer dcur die 
hartlike samewerking wat daar H.N.P.-leiding verongeluk is. 
was tusscn die O.B. en die Afri- Die Ossewabrandwag in hier-
kanerparty, ter bevordering van die gewestc staan vas. 
die Malan-Havenga-verkiesings- (Berle: F. M. Joubert, Posbus 12, 
front en in belang van nasionale Kakamae.) 

Die katte is andersins nic 
deur die operasie beinvloed nie. 
Hulle kon net nic emosies er
vaar nie. Ander operasies bet 
weer ten gevolgc gehad dat 
saggeaarde kattc kwaadaardig 
word. Dit is egter nie 'n mak
like taak nle, het die twce 
wetenskaplikes, Philip Bard en 
Vernon Mountcastle, verklaar. 

V asstaan bet 
V rede Gehring 

In kiesafdclings waar plaas
likc vrede gcsluit is, sal, in
dien die manne wat dit on
dertekcn het hul woord ge
stand docn, voortaan same
werking tussen Afrikaners 
wees wat oor sake saamstem. 
Voorhecn was daar stryd in 
daardie kicsafdelings. 

Hierdie samewerking is 
verkry deur daardie oftisiere 
en brandwagte wat die K.G. 
se Ieiding getrou uitge\'oer 
het. Dit is verkry deur \'as 
te ~ttaan en nie deur on\·oor
waardelike oorgawe nie. 

,,KOP, WEN EK: 
Moet teen 

Kommuniste 
Optree 

MUNT, VERLOOR JY! ,, 
In sy verklaring wat b y raaksicn wanneer bulle vir hom 

voon·erlede Sondag aan die moet stem nie. Maar wanneer 
per~; gegee bet omskryf dr. hy vir bulle, soos in Brakpan 
1\lalan sy standpunt teenoor en Roodepoort, moet stem, dan 
O.B.-lede binoe die Afrikaner- sien b.y nie hul A.P.-skap raak 

Die Amerikaansc huis van )larty in die volgende woorde: nie, dog net hul O.B.-skap. 
,.By die uitvoering van die Wanneer dr. 1\lalan aan die 

verteenwoordigers se komitee oorccnkoms (hctl die H.N.P. nic ontvangkant is, ken hy net 
oor on-Amerikaanse bedrywig- te docn met die O.B.-organisa- A.P.-Iede. Wanneer adv. John 

sic of met enigt> O.B.-lid a10 Vorster aan die ontvangkant is, heid het die departement van .,odanig nie. \\'aar O.B.-lede ook ken dr. Malan hom net as 'n 
justisic versock om dadelik te ledc van die Afrikancrparty is, O.B.-lid. 
begin met optrcde teen die Kom- daar het die H.N.P. met hulle Dit is soos die dobbclaar wat 
munistiese Party omdat dit die tc doen UITSLUITEl'lfD in hul die pennie opgooi met die woor-

Die volk sal ulteinclelik ·n iJ weet of ,.blanke S~tid-.-\frika" lmpasiteit a!\ l(lde Yan die Afri- de: , Kop dan wen ek, munt 
\"eiligheid van Amerika bedrl'ig. 1 t b 1 1 1 met behulp van onkuncle en verclraaiing gered kan word . . . mnerpar y, A'C' om e soos m le 

1 
dan verloor jy!" Hy bly dus 

wanneer dr. ~(alan se eie kandiclate in etlike kie~;afdelings DIC komJteQ b~wecr dat dte dan is, aan al die verpligting'i in alle gevalle die winner! 
reeds van mening is dat dit> O.B. se httl)l van meer tasbare t Amerikaan~c Kommunisle die- onder die oort>enkoms." :\Iaar niemand sal met "o 'n 

. , Hicruit blyk duidelik dat dr. mun dobbel ni(', en net so min 
waar~e in 'n st.ryd \ir die blankedom b a.., die onthoudin~ I selfde sal doen a s wat tans m Malan ni<" die O.B.-skap van sal geen O.B. met dr. )lalan 
, ·an dte naarhetd. Criekcland plaasvj;11d. . . ! lcdc van rli(• Afrikanerpart:>' , saamwerk op daardie. basis nie. 

• 
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ONS BET OOK 'NjjSoos ~ns. Lesers1 
ANDER PLIG D•t_S•en 

Charle!!town, Natal, <,kr) f: verband m dlC troebcl waters 

OP DIE 
SKAKELSPOOR 1\tnr. F. Henning, Amajuba, l Afrikaner~ is,. maar die volks-

van die party-stclsel kwyt-ge- ~lnr. J. Ras, Korrinte Rivier, 
So lank as wat dr. D. Io'. Malan raak het - ter\\ ille van bulle Rh·er .. dal, !>kryf: 

(,.volksleier") Ieier van 'n party ook, gaan die O.B. nie stem n ie: u weet dat £1000 darcm bale 
bly, solank sal hy die O.B. be- die partypolitiek nie onder- geld is om aan te bled vir skin
vcg. Ten nadele van sy volk r.teun nie, m~tur lamlt: en ,·er- dcrbekke. Die aas Jyk aantrek-
en mi~okien ten voordclc (tyde- nietig! lik en dit skyn of daar van die 
Jik I van sy party. ou gulsiges is wat watcrtand 

As partyleier is hy vcrplig om ll lk w· d rondmaal om tog maar 'n ska-
dit te doen onder huidige om- y 0 or kclspoor te probeer fabrlscer. 
standighede; maar in dicselfdc Dat daar nog 'n Afrikaner, 
asem wil ek ook se dat hy Ver dee I d Hans van Rensburg, tcvoorskyn 
terselfdertyd reeds aJic ver- gekom het, wat, soos 'n gcnl. 
band met sy volk gl'los en ver- GehOU Crisjan de wet, bercid was om 
Ioor het. Hy moca dit ook I saam met sy volk Hewers op 'n 
doen, want dis daarheen waar- ,mishoop" te wccs, as om die 
been die partypolitick geleide- l\lnr. H. L. Neethling, Diep- knie vir die gcldgod te buig, dit 
ll.k been lel·. sloot, P.K. Tuinplaats, skr~·f: d' b ld b . gaan 1c enewc e rem van 

Hy moet sy volk vcrloen en Ek volg in die Jaaste tyd Die die skinderbekke tc bowc. 
soms bedrieg omdat sy volk O.B. met mcer aandag as ooit Daar moet iets verkccrd wces. 
vir hom net stemmcwaarde be- tcvore en ek is oortuig daar- Is geld dan nic die maatstaf 
sit. En as hicr Jodc en Engel- van dat wat in die Jaastc tyd waarmee in die partypolitiek gc
se en andere is wat vir hom deur Die O.B. gese was, gt'se meet word nie? Hct Rhodes 
meer stcmmcwaarde het as 'n moes word, maar nou Iyk dit dan nie gese elkc man bet 'n 
dee! van sy volk, en noem dit vir my of ons aan die cinde prys nie? Nou kom Hans van 
by name, die O.B., (en wie haat van daardie soort gcskryf ge- Rensburg en hy offer sy hele 
die O.B. mccr as 'n Jood ?) dan kom hct en of ons ons nou toekoms, duisendc van ponde, 
moet hy die O.B. vcrloen om- mccr moct toele op dingc wat sy administrateurskap, die bloei 
dat stemmcwaarde by hom daarop wys dat ons - die van sy lewe, om vir sy volk die 
meer wccg as volks';erbands- O.B. die slagveld gcwen hct. skuif te word van skinderbekke 
waarde. Sover ck weet gaan die kan- en verraaiers. Ondcnkbaar! On-

En in hicrdie tye wannecr didate byna alma! met ons moontlik! Onverstaanbaar! Die 
min Jan Hofmeyr met sy kaf- akkoord dat die stryd teen die newel in die brcin vererger en 
fermetgcscl aan die publick O.B. dcur die kandidatc gestaak word 'n roklc. A, waar 'n rokie 
voorgehou word as gevaar nom- moet word niett!'enstaandc die is, moet daar 'n vuurtjie wees 
mer 1, dan skroom die Malan- H.N.P.-kongres se bcsluit was en met die nodige giffies van 
politic! nic om in die aangcsig om die stryd voort tc sit. buite sien die partypolitiek
van die Jood, Brit en andere Op 'n vergadering van H.N.P.- oorrompeldc brein eindelik 'n 
die O.B. 'n klap in die gcsig !cdc is dan ook 'n paar dae dwaalliggic, die dwaalspoor, 
te gee as bewys van sy ecrstc- gelcde in my omgcwing oor- alias skakclspoor. Die eintlike 
rangse vyandskap teenoor 'n ecngekom om van nou af weer skakclspoor wat soos 'n berg
bewcging wat vir laasgenocmdcs met mekaar oor die politicke reeks deur ons volkslewe gaan 
nie aanneemlik is nie. En ons tocstand te gesels - want u en wat verantwoordelik is vir 
gaan nog bale seer en baic wcet H.N.P.'s en O.B.'s het in die onnocmbarc ellende wat ons 
harde houe van huJie kry voor die laaste tyd nic mccr met volk al dcurgemaak bet, die kan 
26 Mei, tcrwille van die Jood mckaar gesels nic. die benewcldc brein nie raak 
sc stem wat Suid-Afrika moet Op die vergadcring wat ek sien nie. As daar hondcrd-
rcd. hierbe van skryf het ons ab- duisende ponde jaarliks uit 'n 

Daarom die inner like krag van soluut saamgestcm om die vre- volk gepluk word deur 'n ingc
dic O.B. 1938 het ons uit die demakery nou onder die volk voerdc Britsc partystelscl, waar
kloue van die partystclscl ge- te propagecr, want se ons, die van Sy Majesteit se Opposisie
ruk alles wat vir die Afrikaner leiers wil mos nic vredc maak Ieier .£2,000 per jaar trek, buitcn 
dierbaar is, sy volksverband en nie en dit is die volk wat Jy nog die ekstras en vry rycry 
aJies wat hom suiwer en stcrk onder die getwis, en dit is nie ens. ens. ens. kan die bencweldc 
maak - sy geloof. Die O.B. die volk wat vir die getwis brcin niks raaksien nie. Nee, 
vcrlocn niemand nic. salaris trek nic, en in party ----------

Maar omdat dr. Malan ook gevalle nogal groot salarisse, A d 8 • 
die O.B. ken as Afrikaners met maar dit is die mcnse wat die n er fleWe 
'n diepe besef van bulle plig, getwis aanblaas. Bladsy 6 
glo hy dat hy maar klappe Wat ek nou aan die hand sou 
kan uitdien; hullc sal hulle wou docn is dat Die O.B. van ----· •• -------
,.plig" weet en doen op 26 Mci. nou af hamer op die ideologic want dit pas skindcrbckkc baie 
Dr. Malan en die syne is so be- van die O.B. en p~ob~er om aan goed. Dit is mos die instru
wus van die Osscwabrandwag die volk tc verdUldehk wat ons ment waarmec jy volksmanne 
se pligsbesef dat huJic ons voorstaan, nl. 'n gesagst~t wat kan beklad. 
selfs verncderend gelykstel in sa~ regeer word deur d1e vcr- Nou vir die GROOT rckcn
status met die van die Kaap- sk1llende bclanghebbende groe- kunde, die Jogika van ons skin
se kleurling in die H.N.P. Ons I pc. Ek ;vii di~ mis~ien ampcr derbekke. Se nou maar Sy Ma
dank huJie vir huJic hoe dunk Hewers n k.ooperatiewe staat jesteit se Opposisiclcicr is sowat 
van ons pligsbescf. Maar ccn I n~em want d1t sal byna net op 40 jaar oud en hy bly aan tot 
woordjie ook aan hulle: , d1esclfdc neerkom, nl. .hulle wat by 60 is: .£40,000, dis tc se as hy 

Die O.B. het hom ook 'n taak 

1

. gestuur sal word ?m d1e belangc nic cen van Sy Majesteit sc 
ten doel gestcl, nl. die vernieti- van hullc versktllen~e grocpc ministers word nie. In wattcr 
ging van die partystelsel in t c gaan vcrteenwoordtg, ~al nle gcval die sommetjie heelwat 
Suid-Afrika. gcrocpc wccs om weens .d•e stcl- meer sal wees. Nou, dit is nie 

Terwille van hulle, wat ook sci hullc kollega, wa_t d1e andcr slcg nie. Nie eers 'n rokic nie. 

Kandidaat 
Hou Hom 
Onkundig 

grocpc vcrteenwoordtg, te bcveg Hy sit ook nie met sy volk op 
ten cinde dit vir hom onmoont- 'n .,mishoop" nie. Hy sit op 
lik tc maak om iets goeds tc groen kussings. Nic om 'n volk 
vcrrig vir sy mensc wat hy te red nie, maar om hom ver
vcrtccnwoordig nie. Daar sal deeld te hou deur partyc, totdat 
van wecrskante geprobeer moct daardie volk nic meer 'n volk 
word om gesamentlik icts gocds sal wees nic. In Diens van Sy 
vir die geheel te vcrkry, want Majesteit. Skakelspore! Mag
die gehecl is afhanklik van die tie, skindcrbckke. Wat soek 
dee!, gaan dit met die dee! sleg juJle na skakelspore? Is julie 
dan gaan dit met die gehcel dan bakstenc? Die atoombom 

1\fnr. D. F. 1\leyer, Blomhoek , sleg. In kooperasie ken ons nic lyk 'n mooi een. L ANK LEWE 
P.K. Tweeling, skryf: rassc of partye nie, ons ken HANS VAN RENSBURG. Die 

LEIER, die staatsman vir wie 
skindcrbekkc nic KON dood 
skinder nie. O.B.'s staan rots
vas by hom! 

<Vervolg van vorige kol.l 
hulle land gcmaak het met ons 
gaan saamstcm dat dit die enig
ste plan is. <Effens verkort). 

Aan die L.V. van Frankfort, net mcnse wat die sclfde be
kol. L. Dohne, is per telegram lange hct en wannccr ons met 
gevra of hy die besluit van die sclfs die handel of cnige an
H.:-I'.P.-kongresse rakende die der groep onderhandcl oor sake, 
O.B., goc-dkcur of nie. Sy ant- 1an ken ons ook nic rasse of 
woord daarop was: ,Nie bewus partyleiers nie; ons handel of 
Kongcrs-besluit rakendc O.B.''. onderhandel oor clkc saak op 
Daarop het ek hom 'n telc- die meriete van die saak. 
gram gcstuur: ,.Verwag dan in Ons is bcsig om ons ou Jand
u gcval wat niks wect van dis- jic- na die h0enders te stuur 
kriminasie teen u volksgcnote in plaas van hom tc probeer red K orreshondensie 
gecn stcun van die O.B.-kant". van ondergang en ck voel oor- r 
Ek glo ook dat \lie O.B.-volks- tuig daarvan dat alles maar net ,\'aalbok", Klerksdorp: Aile 

Gelnterneerdes In 
Kanada Eis 

Skadevergoeding 
Soos in Suid-Afrika is daar ool> ~t'dureudc u.;~ :::-fgc:opc 

oorlog tallc mense in Kanada en Brittnnje in internering.,
l•ampe gestOJ) omdat hnlle ve•·d1nk is \an onderm~,temle 
bedrywighede. Anders as in Suid-Afrika en llrittanjc -
eersgenoemde \'O)g natnur lik die Britsc praktyk - l>:ry <1ic 
persone wat in Kanada geinterneer was, nou die geleenthcid 
om petisie~ in te dien waarin bulle sl•adevergoed.ng \an 
die staat eis . • 

Hicrdie gcgewens word ver- ================= 
sterk in die Engelse maandblad 
The Patriot. Die blad vcrwys 
na die intcrncrings in Brittanje 
en verklaar: .,Ook in Kanada 
is mense ge·intcrnecr maar hulle 
word ten mlnstc tocgelaat om 
te probccr om hulle saak te 
regvcrdig. In Februarie het die 
minister van binnelandse sal<e 
verlof tocgcstaan dat die eerstc 
agt van die voormalige gcln
terneerdcs skadcvergoeding tcr 
waarde van meer as 1,000,000 
dollar van die fcderale regcring 
eis en hul saak is verhoor deur 
die kansclicr van die skatlds 
van Kanada. 

,Volgcndc op hierdie kennis
gewing is drie ander pctisies 
ingcdien vir 'n totalc bedrag 
van 370,000 dollar en daar word 
verwag dat nog sowat 40 an
dcr ingcdicn sal word. 

.,Volgcns die Kanadcsc pcrs 
is ecn van die cerste agt ciscrs 
Adrien Arcand wat Ieier was 
van die ~asionalc Ecnheids
party, tenvyl ander eisc vier 
!cdc van die party insluit, wat 
volgcns bewcring, van voor
ncme was om 'n staatsgrcep 
in Ottowa uit tc voer. 

Sleutel Tot 
Bestryding 

Gevind 
Wetcnskaplikes van die Uni

versitcit van ::\1inncsota hct pas 
aangckondig dat hullc vir die 
cerste kccr daarin gcslaag het 
om 'n feitlik suiwcrc konsen
traat van die kindervcrlamming
virus in mense af te sonder. 
Daar is egter aan toegcvocg 
dat dit nog vcrskcie jare kan 
neem voordat daar 'n geskiktc 
cntstof vir die sickte gevind 
word. 

Ons Roeping 
Of die Osscwabrandwag het 

geen bestaansrcg nie - in wat
ter geval hy 'n wcelde is wat 
ons volk nie kan bckostig nie 

,'n Ander eiser wat 200,000 _ of hy hct 'n roeping. As 
dollar skadevergocdlng cis, is hy 'n rocping het, moet ons 
'n geneesheer van Montreal wat hom beveilig en die wee baan 
tocla~ing. tot die Mcdic~c Korps om sy rocping tc vcrvul voordat 
gewe1er IS, daarna ~cmtcrneer dit tc laat is. Die K.G. is 
~aar later losgelaa~ is en aa:n besig om in hicrdie verkiesing 
dtc hoof geplaas IS van d1e I die laastc struikclblok na ecn 
medlese eksamlncrcndc raad. aspek van die O.B.-roeping uit 

,Dit sal intercssant wccs om die wcg te ruim. Indien hy 
tc sien wat van hicrdic cise misluk, word die roeping van 
word", verklaar die blad. I die O.B. nog vyf jaar vertraag. 

BESKERM! 
MOTOR-Assuronsie by-

C.~IT. ~£ . ----- - -- ---. ,., • ., •ca•x• 
SUID-AFRIKAANSE NASIONALE 

TRUST EN ASSURANSIE HPY., BPK. 

Takke dw&1'8"'eur die Unle. 

----- ------

Maak u eie STENE 
met die 

SEMENT-
STEENMAADIASJIEN 

Die ,KLEINE WONDER" stel u 
instaat om sementstenc tc maak 
op die plek- soveel as wat nodig 
is, waar en wanneer hul nodig 
is. Daarbenewens stel die wel
gcvormde, volkome reghockige 
standaardgrootte ,.Kleine \Von
der".stene die messelaar in staat 
om baie meer stene per dag te Ie 
en mindcr pleister <messelkalk) 
te gebruik. Die plcistcrer spaar 
ook tyd en pleisterkalk omdat 
daar nie ongelyke dele is om op 
tc vul nie. Die ,KLEINE WON
DER" sondcr ondcrdccl kos slegs 

• 

£20 v.o.s. Hopefield. Ondcrdecl 
£10 ekstra maar enige stewige 
stellasic kan vir hierdie doel ge
bruik word. genotc- dit hierdie keer 'n saak so gaan omdat ons nie tot me- bricwc m et 'n politiekc strck

van c-er sal maak. Verdcr wens kaar kan deurdring nic. Die king moct volgens die Kicswct 
Handelsna\'rae wol'd verwelkom ck u harUik tc bedank vir die koerante hou ons uit mckaar. onder die skrywer se naam vcr -• d H B U H R Voortrekkcrstra.at, Hopefield. prag~~~ uitccnsctting van die I Ek is seker daarvan dat selfs skyn. Tcnsy ons u naam en t Posbus IK. Telegramme ,BUIDt" 

.Mall;)n-klcurP£1eid. Hier doen die Engelsc wat Suid-Afrika [ adrcs kan publiseer, kan ons nic • • {.3) 
Die O.B. nou oortu~gcndc werk. 1 (Vervolg in volg. kol.) u bri<'f plo.as nie. -~------------------------~--"'· 

• 
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Balehondellke Kennlacewtnp: S 00 S 0 N S 
TABIEF \'IB OEKLASSIFISJI!:ERDE ADVERTENSIES: I 

(Verlowlng, buwelik, geboorte, stertgevaa, In memoriam, gelukwenstng, 
LfSfRS DIT SlfN 

ens.) 1cl per woord; minimum 31· per pl&aing. Voorultbetaalba.ar. Vir , ------------------------------

Ban:::~:~~:~~::. a:::a:oord. Vir berbalinga 25 pat. atslag. VALSE 

Baal en 
Partypolitiek 

VERSKONJNG Mnr. c. F. J . va n Rensburg, 

i Jntek~eld op , Die O.B." (versk:vn weekllka): 101· per jaar of 51- per 
6 maancle. Voorultbetaalba.ar. Stuur advertenstegeld en bestelllugs na Posbus ' VIR WEIERING P.K. Amalia, sk ryf: 

As ek my Bybel lees en sien 
wat met my volk aangaan dan 28, Stellenboscb, en tntekengelcl na P oaboa 1411, Kaapatad. 

GEBOORTE 
••""u_o,..F""M~l!!--\':::B="'.w .. _,.,.,..Aan Bendrik en Joey 
op 8 Met •n tweede dogter vir God, 
Volk en Vaderland. - Dte Drostdy, 
Worcester, K.P. 

DOODBERIG 
DE KLERK. - Verbuls na. sy ewlge 

'Ironing na • n smartllke Jydtng ons 
dlerbare vader en oupa Cbrlsttaa.n 
Jobannes In sy tagttgste jaar. Ons 
sal u bate mls, maar gun u die rus. 
KIDders: Neels en Mimmle; Klelnktn-
4ers: Aucllene en Irma Boonzater, 
Sterka.M'. 

BOME, PLANTE EN SAAD 

LUSERNSAAD. - Vars saad, stan
daard gehalte. Doddervry. £9 per 
sa.k, 203 lb., gelewer Oudtsboorn
ataele. K.M.B. - D. S. DU TOIT, 
P.K. Armoed, Dlstrlk Oudtshoorn. 

14141TK 
L 

ERTE. - Goewerments·geser t1flseerd . 
Greenteast goed skoongemaak £6110/
per sak. Ongesertlfiseerd £5 per sak, 
200 lbs., v.o.s. Oudtshoorn. - KAR· 
ROO SAAD VERSPREIDERS, Posbus 
107, Oudtshoorn. 71418 

GOEWER.l\IENTSOESERTIFISEERDE 
Donker Detroit Beetsaad 51-, Chamt~nay 
Wortelsaad 716. Silver King Ulesaad 
8/6 per lb. Posvry. Vra pryslys van 
PRElUERS, P.K. Schoemanshoek 
Oodtsboom. 21141TK 

OROF:NTESAAD. - Ooewerm ents-ge
eertifloeerd.. Detrptt en Egtptiese Plat 
51· per lb. C)lantenay-Wortel 716 per 
lb. Posvry. Skryf : KARROO SAAD 
VER,SPREIDERS, P oabus 107, Oudts· 
hoorn. 7 I 418 

ROOSBOOMPIES, WINOERDSTOK· 
lUES, Ens. vir 1948-planttyd. Skryf 
om gratis pryslys aan LA MOTTE
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

18121TK 

GEMENG 

GRAFSTEENMAKERS. - Vir ge
waarborgde tevreclenheld tree In ver· 
binding met die S.A. ORA.FSTEEN 
EN MONUMENTWERKE (.EIENS.) 
BPK. van Voortrekkerweg 360, Msdt· 
land. (Onder persoonltke aandag va.n 
orut .Best.-Direkteur, mnr. Jannte 
CUJJe). Telefone-6-U20 en 6-02823. 

KLEREl\fAKERS: Leer die Kuns van 
Sny. Persoonllke en Poskursusse kan 
gevolg word. Getoetste patrone word 
ook voors ien. Skryt om besonderhede 
aan: Snyerskool, Bus 196, Stellenboseb. 

281414 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 

ALLERLEI - Waterspoel-rloolstel
ae!M, vloerte~ls en gepolttoerde ter
razzo-kombul•opwastatels en artlkels 
essensleel vir gertef, higl@ne en n et· 
held. Volle besonderhede skryWe:
V~S CONCRETE PRODUCTS 
(EDlllS.) Bl'K., Potgleterstraat 258, 
Pretoria. 31121TK. 

MEUBELS 

HEUBELS. - Beter meubels teen 
bllllker pryse. Babawaentjles, stoot
Jtarretjles, dl'lewlele, ltnoleums, tapyte 
enil. ook altyd In voorraoo. Geen 
Katalogus. Meld waarln u belangstel. 
-VISSER-l\IEUBELS, La.ngstraat 291, 
Kaapstad. 3/12111. 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-lngenteurs, Stasleweg. PAROW, 
verkoop en berate! Radio's en Elektrtese 
Toestene. Gereglatreerde Elektrtaltelts
aannemers. Fooo 9-8*311. 

SOUT T E KOOP 

IIOEK u bestellings vir vroel! 
anewerlng sodra aout verkrygbaar Is: 
A1, £4; No. 1, £3/15/·; No. 2, £3110/ -, 
per ton: 100 pond fyn bottersout 6/·, 
vrygelaa4 Soutwerke. Beste!: Komdte. 
mev. 1\fARTIE VENTER , P/sak No. 
X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

5151TK 

PLAAS T E KOOP 

BABANANGO-AREA, 1,000 morge 
,;root, ultstekende bees- en ak.aapplaas, 
wlop water, awartwattelba.s, goeie 
woonhuls, ens. Prys £21151- per akker. 
Doen aa.nsoek by VOORSLAO (EDMS.) 
BPK., Posbus 1411, Kaastad. 

5/41TK 

TE KOOP AANGEBIED 

Enlge hoeveelhetd dag-oud kulkens 
dadellk verkrygbaar . Australorps 
f7, Leghorns en Kruls teen £6 per 100. 
K.B.A. of K.M.B. Waarborg sterk 
kulkens. 

Kulkens word gebroel van benne wat 
uttgesoek Is deur eienaat wat alreeda 
twlntlg jaar ondervtndlng en •n groot 
subea van hoenderboerdery gemaak 
bet. - H . B. MALAN, ,.Weltevrede 
PluJmveeplaas,'' P.K. Kersttonteln, 
PAARL. Foon 6203. 14/fiTK 

PATATS. - Lekker vars patats teen 
12/8 per sak. Gelewer my aylyn. 
K.K .B. Aaook weekllk8e a faeodlnp. -
P. J. OEBBBB, B.oekwll, Oeorp. 

2814/Tit 

KO-OP ERATlEVE WI.JNBOU\VERS 
VERENI OINO VAN ZUID· AI!' RJKA, 

BEP ERKT. 
(Oereglsneer kragtens dle Wet ' op 

KollperaUewe VerenJ«tngs, 1939) 

VAKATURE Vm DAME8-
KLERK 

Aansoeke gemerk ,Dames
klerk" word ingewag en sal ont
vang word deur ondergetekende 
tot en met 26 Mei 1948, om die 
betrekking van damesklerk in 
die Hoofkantoor van die K.W.V. 
te Zuider Paarl teen 'n salaris
skaal van £140 x £20 - £200 x 
£15 - £275. 

Kwalifikasies:- Applikante 
moet gematrikuleerd wees. Ken
nis van Skeikunde sal 'n aanbe
veling wees. Applikante moet 
gewillig we.es om deeltyds in die 
Laboratorium behulpsaam te 
wees. 

SEKRETARIS. 
K.W.V., Posbus 528, 

ZUIDER P AARL. 

TAFELAARTAPPELS 

Heerllke vars Graa<l I Tafelaa.rt
appels teen 201· per sak, 150 pond. 
Egte 2e van lngevoerde Skotse Up·lo· 
date saadaartappels, eiergrootte, teen 
20/ · per sak, 150 pond. V.O.S., Beth
lehem. Tevreclenbeld gewaarborg. Lei! 
sakkies terug. - s. w. RADlE, Kom
mandant, Bus 328, Bethlehem. 

515ITK 

T E KOOP 

BOERE, AANDAO! - Ultverkoplng 
van voorraad nuwe klere en skoene, 
asook tweedehamdse m!litere klere elke 
Saterdagoggend by Nick Neethling. 
Lady Greystraat, Paarl. Foon 1253. 

1:<!15/ Tk. 

Onvergeetlike verhale wat die 
gees verryk ( Japie Greyling; 
helde en tonele uit Harri
smith, Heilbron, Bethulie, 

Lydenburg). 

WAAR EN TROU 
wat pas by die Afrikaanse 
Pers, Bpk., verskyn het ;, 
11/ - posvry in die handel; 
10/ 6 posvry by die skrywer: 

P. H. S. VAN ZYL, 
Sesdelaan 38, Florida. 

As geskiedenis uniek. 
As letterkunde klassiek. 

Antwoorde op 
W. k "'?" , te an se. 

1. Andries Cilliers. 
2. Wemmershoek (tussen 

Franschhoek en die Paarl). 
3. 1497. 
4. Johann van Archei. 
5. Hermann Schutte. 
6. I. D . du Plessis. 
7. Stellenbosch. 

Mnr w J W entul, P.K 
T haba 'Nch u, skryf: 

E nige jare gelede het iemand 
my dit baie kwalik geneem, 
omdat ek o.a . gese het: ,Dr. 
Malan is ' n opportunis maar 
geen staatsman nie". Ek sou 
graag vandag die geagte vriend 
se opinie oor dr. Malan wil 
hoor. 

Toe die koalisie en later die 
samesmelting tot stand gekom 
het, was ek een van die wat 
by die Gesuiwerdes gebly het. 

Maar waarlik die laaste paar 
jare bet die H.N.P. so 'n dik
tator aan die hoof, dat ek, en 
saam met my baie opregte re
publikeinsgesinde Afrikaners, 
ons as't ware skaam om aan 
die party te behoort. 

Toe die Grootraad vir dr. Van 
Rensburg gekies het as K om
mandant-gcneraal het dr. Ma
lan self gese dat bulle gcen 
beter keuse kon doen nie. Ja, 
hy het mcnse selfs aangemoedig 
om by dte Beweging aan te 
sluit. Dog kort daarna het die 
breuk gekom, wat maar nie ge
hcel kan word nie. En waarom? 
Omdat dr. Van Rensburg dan 
op politieke terrein sou getree 
het. Die blaadjie No. 1 van 
1941 sou dan nasionaal-sosia
lisme bepleit het. Ek het nog 
daardie blaadjie in my besit 
en daag enig iemand uit om my 
te wys waar nasionaal-sosialis
me daarin gepropageer, ja selfs 
genoem word. Daar word ge
praat van Christelike Nasiona
lisme. 

Dr. Malan sien kans om saam 
te werk met mense wie se be
leid nog altyd imperialisme was 
'n is. Ja hy is selfs hoog in sy skik 
om iemand as offisiele H .N.P .
kandidaat goed te kcur, wat tot 
onlangs organiserende sekre
taris van die Verenig-de Party 
was. Maar die O.B. is nie 
goed nie. 

Dr. Malan wil nie vrede maak 
nie. Met die H.N.P.-kongres 
enige jare gelcde in Pretoria 
het hy geweier om 'n verteen
woordigende afvaardiging van 
21 te woord te staan. Hy sou 
dan nie tyd gehad het nie! 

Daar is destyds gese dat die 
O.B. op die politieke terrein 
gekom bet en as 'n politieke 
party ontpop het. Enige maan
de gelede het ons sittende L.V. 
hier 'n vergadering gehad. Ek 
vra hom toe waarom die breuk 
destyds gekom het tusscn die 
H.N.P. en die O.B! Sy ant
woord was, omdat die O.B. hom 
ingelaat het met politlek. 

Daarna vra ek hom: Waar
om kan daar dan ook nie in 
belang van volkseenheid met 
die O.B. onderhandel word soos 

8. Libertas. 
9. Die Hantam. 
10. Gnl. Louis Botha. 

I in die geval van die Afr ikaner
party vir samewerking. Sy 

j antwoord was: Omdat die O.B. 

NOODBULP VIR DUITSLAND 

DUITS-AFRIKAANSE HULP·AKSIE 
(D.A.H.A.) 

Ondersteun ons Taak om die Ontsettende N ood 
in Duitsland te Lenig. 

ONS BENODIG DRINGEND: 
e Fondse vir die aankoop van voedsel, kleraaie en 

medisyne. 
e Klerasie en skoene, nunt of gebrul.k, maar lkoon 

en in goeie toestancL 
e VET. 
e Biltong of ander onbederfbare eehrare. 

STUUR U BYDRAE, BEHALWE VOEDSELWARE AAN 
U PLAAS~ NOODL~G~GSKO~ 

VIR DUITSLAND 
of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HULP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedatraat 1M, Boopetraat lOISB, 
PRETORIA. KAAPSTAD. 

• VOICDSICLW A-.JC ALLICICN AAN D.&.JLA., PRICTOIII&. • 

geen politieke party of orga
nisasie is nie. .,Ons kan pro
beer om indiwidueel lede van die 
O.B. te kry om saam met ons 
te werk", was sy verdere 
woorde. 

Kommentaar is oorbodig. 
Onlangs het dr. Malan dit 

nodig geag om 'n verklaring 
in die pers te doen oor sy op
trede i.v.m. die kandidatuur van 
mnr. Vorster in Brakpan. En 
die verklaring was voorwaar 
swak en vergesog. Dis voor
waar treurig as mens 'n ver
k laring moet doen om te pro
beer om jou dade te regverdig. 
Maar nou gaan die Ieier van die 
H .N.P . nog verder en luister 
wat hy se :. Kandidate mag nie 
ooreenkomste met die O.B. 
aangaan omdat dit inmenging is 
in partysake. . 

Dis die jongste van die Ieier 
van die H.N.P. -die man wat 
ook eenkeer in sy !ewe sover 
gekom het om te erken dat 
volksbelange bo partybelangc 
gestel behoort te word. 

Sou dr. Malan waarlik soek 
na en verlang na Afrikaner
eenheid? Is dit hom erns as 
by se: Ons moet die eleksie 
wen? 

Waarlik die optrede van dr. 
Malan is geensins die van 'n 
staatsman nie en indien hy in 
daardie gees volhard dan sidder 
ons selfs by die gedagte dat hy 
miskien eerste minister mag 
word, want by is 'n groter dik
tator as generaal Smuts. (Ver
kort). 

0.8. Laat 
Hom nie 

Mn•. B•~ !~~~~ .. sw .. ~ I 
home, Vryburg skryf: 

Meneer Havenga het op Hob
house ve rklaar dat hy Brak
'pan laat vaar het ter wille 
van die ooreenkoms. Hoe lyk 
dit dan vir my of dit waar is dat 
volgens die ooreenkoms geen 
lid ¥an die O.B. as kandidaat 
mag staan nie? En nogtans 
het mnr. Havenga dit aanvaar. 
Waarom dan nie a! die setels 
laat vaar as dit nie so was nie? 

Ve rder het mnr. Havenga ge
se dat hy nie die ideologie van 
die O.B. onderskryf nie. Ma
lan se ook so. Dus is daar 
geen verskil tussen die twee 
wat die O.B. betref nie. 

Voorts het mnr. Havenga ge
se dat O.B.-lede in die A.P. 
wat nie tevrede is nie, maar 
moet bedank. Ons is mnr. Ha
venga dankbaar vir sy goed
gesindheid maar dit het hy nie 
geopenbaar tydens die onder
ha ndelinge n ie. Dr. Malan eis 
vir ons dieselfde as mnr. Ha
venga: kom stem maar net en 
julie is goed genoeg. Ek reik 
my hand van vriendskap maar 
as v riendskap so lyk, dan lyk 
dit maar sleg . Wat se mnr. 
Havenga van sy g root Ieier, 
genl. H ertzog, s e uitlating ,dat 
partystelsel ons nerens bring 
n ie"? 

Ek het bier voor my 'n ken
n isgewing onderteken deur mnr. 
W. J ordaan: stem vir mnr. 
Viljoen op 26 Mel terwille van 
d ie ooreenkoms." Laat ek net 
se, d ie O.B. het geen ooreen
koms met die A.P. nle. Mnr. 
Vlljoen se ons moet maar stem 
kerels, daarvoor is julie ideo
logie goed genoeg - maar n ie 
een O.B. in die volks raad n ie. 

Laat ek dit se: d ie O.B. slaap 
nie e n ons laat ons nie mlslel 
en verlel nle. (Verkort). 

rys my hare op my kop. Dan 
soek ek uitkoms in die Bybel, 
maar daar is geen uitkoms, net 
strafgerig deur die roeping van 
God. Vol gens 1 Korinthiers 18: 
21: ,En Elia het nadergekom 
na die volk en gese: Hoe lank 
hink julie op twee gedagtes? 
As die Here God is, volg hom 
na, en as Baal dit is, volg hom 
na". 

Wie volg 
Volg hy Bai:i.l 
na? 

die H.N.P. na? 
met sy partyskap 

Die partytwiste onder my 
Afrikanervolk lei tot steeds 
verdere verbrokkeling. Ons 
O.B.-lede soek sam ewer king met 
die H.N.P. maar dit is tever 
geefs. Die Baal-partyskap het 
die oorhand behaal. God roep 
met strafgerig maar die volk 
merk dit nie. In '1918 het die 
Here ons besoek met die Griep. 
Maar die Here het weer sy 
hand uitgesteek met die Eeu
feesjaar. Maar die volk het 
weer verbrokkel en God straf 
ons nou weer met die banvloek: 
die kinderverlamming. Nog 
merk ons dit nie. 

Staan vas by die roeping wat 
God ons opgele het en moet 
nie dat ons deur Baal verlei 
word nie want God bet ons 
oe oopgemaak vir Baal. Laat 
niemand ons verlei deur die 
ydele vyandskap van politiek 
nie. 

Hoe staan dr. Malan teen
oor die volk.? Het dr. Malan 
dan vir mnr. Havenga aange
neem om die volk te vloek soos 
Balek vir Belam geroep het 
om die volk vir hom te vloek? 
Deur die grimmigheid van die 
Here staan die land in vlamme, 
en niemand word gcspaar nie. 
(Verkort - Red.) 

STAAN VAS 
Groot druk word deur die 

hoofkantoor van die H.N.P. uit
geoefcn op kandidate en par
tybesture wat plaaslike vrede 
m et die O.B. gesluit bet, om hul 
ooree nkomste op te skeur. Die 
O.B. weet van minstens een 
kicsafdeling in Kaapland waar 
die lede voaP stok gekry is, 
maar geweier het om op hul 
woord terug te gaan. 

Moet Voor 
22 Mei Weet 

M nr. Z. · Victor , P osbus 3, 
Beaufort-Wes, skryf: 

E k versoek dr. Malan om hom 
te versoen m et die O.B. voor 22 
Mei, en om in hierdie pinkster 
gereeld na die bidure toe te 
gaan en te· kyk of by n ie daar 
iets goeds vir sy siel kan kry 
nie, sodat by hom kan versoen 
met sy volk. As hy dit opreg 
meen met die Volk en met h ier· 
die verkiesing wat bulle beskryf 
as die ,laaste kans" van d ie 
Afrikanerdom, laat hy kom en 
groot wees en die hand van lief
de vir sy Volksgenote aanbied, 
en die wa re vred e met ons 
O.B .'s sluit , en om vergiffenis 
vra. Ons K .G. is groot genoeg 
en het verstand genoeg om sy 
hand te vat. As d ie vrede n ie 
voor 22 Mei gesluit word n ie, 
s al aile U.B.'s bulte stemm ing 
bly. Die saak is g root, want dis 
die saak van ons Volk. Geagte 
d r. Ma lan maak d ie v rede m et 
u Volk en my Volk; dlt sal u 
n iks kos nie, u hoef nie van u 
£2,000 af te gee nie wat u ver 
dien nie. Die beste Afrikaners 
vlnd u altyd in d ie O.B. en 
bulle sal u vergewe. Ek moet 
weet voor die ~. 
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DIE TRANSVAALSE 
VOLKSLIED 

(Vervolg van verlede uitgawe) En toch so heerlik scboon; 
Waar de natuur haar wond'rell 

wrocht 
En kwistig slelt ten toon? 
Transvalers! Laat ons feestlied 

schallen! 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 19 MEl 1948 

President Burgers het In die 
jare 1853-1858 aan die Univer
siteit van Utrecht in Holland 
studeer. Hy was 'n groot lief
hebber van musiek en kon ' die 
fluit goed bespeel. Deur die 
musiek het hy in hierdic jarc 

Daar • waar ons volk hield stand, -
Waar onzc vreugdeschoten 

knallen, ---

Meimaand se 
Feesdae 

(Deur die JEUGLEIER) 

Meimaand het vir die jeug 
altyd 'n spesiale bekoring. Hier
die maand val midde in 'n lang 
kwartaal en daarom is die paar 
vakansiedae wat Mei hulle gee 
bale welkom. Elk van hierdie 
vakansiedae het 'n eie betekc
nis en ons wil kortliks by die 
betekenis van elk stilstaan. 

HE~IELVAARTDAG 

op ons skrif maak, plak ons 
'n skoon stukkie papier daaroor 
en skryf dan daarop afsof daar 
nooit ' n klad was nie. So hct 
ons voormanne van 1910 ook 
gemaak. Toe het die Unie ont
staan. H ulle het gemeen dat dit 
van die hele Suid,;Afrika 'n een
heid sal maak en dat dit aile 
wonde van die verlede sou gc
nees. En in hierdie verwagting 
het hulle van 31 Mei Uniedag 
gemaak. 'n Skoon stukkie pa
pier op 'n klad wat Engeland 
hier gelaat het! 

Moet ons maar vergeet wat 
onder daardie stukkie papier 
is? Is 'n Unie onder die B rit
se vlag begeerliker as 'n Rcpu
blick sonder daard ie vlag? Dis 
iets om oor na te dink op 31 
Mei. Dis ook iets om oor 
na tc dink op 26 Mei, wanneer 
die verkiesing vir die Volksraad 
plaasvind. 

I met Catharina van Rees kennis 

W • k ,.. ? gemaak. Sy het 'n komedie-le an se. I Opera geskryf wat in Cen Van 

1. Wic is die komponis en dig
tcr van die O.B.-Iicd? 

2. Waar trcf ons die hoogste 
reenval in die Unie aan? 

3. In wattcr jaartal het Vas
co da Gama om die Kaap gc-

die private wonings in Utrecht, 
waar Burgers 'n bekende was, 
opgevocr sou word. Hy het ge
volglik met haar kennisgemaak 
en aangebied om in die orkcs op 
die fluit te speel. Toe die op
voering van die ,Debutants" (dit 
was die naam van die opera) 

vaar? verby was, het president Bur-
4. \Vie was die cerstc predi- gers en Catharina van Rces 

kant van die ncdcrsetting aan ' vir die res van sy vcrblyf in 
d . K ? I tC aap · Nederland mekaar nie weer ge-

5. Wie was die oprigter van sien nie, dog sy het sy loop
die Groote Kcrk, Kaapstad? baan in Suid-Afrika met be-

6. Watter persoon is 'n be- langstelling gevolg. 
sondere kenner van die Kaapse 
Maleicr en het ook waardevolle 
navorsing i.v.m. hulle gedoen? 

7. Voordat die sterk Imperia
le banke vanaf 1861 daarop toe
gele het om die kleiner banke 
oor te ncem, was daar oral 
in die land sogenaamde Dis
triksbanke wat plaaslike be
lange behartig het en ook 
plaaslik bcheer Is. Vandag be
staan daar nog net een so 'n 
Distriksbank, waar is dit? 

DIE P RESIDEI'\"T SE 
VERSOEK 

Op 13 Sept. 1875, toe Catha-
rina in Bonn gewoon het, ver
skyn President Burgers onver-
wags by haar en versoek haar 
om 'n volkslied vir sy volk te 
skryf. H y sou na twee dac 
weer terugkom om die lied tc 
kom afhaal. Eers het sy be
swaar gemaak. Dit was gcen 
maklike taak om 'n volkslicd 

Daar is ons vaderland! 
Dat hecrlik land, Dat beerlik 

land, 
Dat Is, dat is, ons vaderland! 

Kent gij die Staat, nog maar 
ccn kind 

In's werelds Statenrij, 
Maar toch door't machtig Brits 

bewind 
Weleer verklaard voor vrij? 
Transvalers! Edel was uw 

streven 
E;n pijnlik onze smaad; 
Maar God die uitkomste heeft 

gegevcn, 
Zij !of voor d'eigen Staat! 
Looft onze God, Looft onze 

God, 
Looft onze God voor Land en 

Staat! 

lETS VIR DIE 
DOGTERS 

8. Wat is die naam van die 
plaas van Adam Tas? 

9. Wat Is die ou naam vir 
Calvin Ia dlstrik? 

te skryf nie en dit nog vir 'n Boeredogter Magdalena de 
vreemde volk! Maar die Pres!- Bruyn van Aliwai-Noord stuur 
dent is weg en oor twec dac die volgende piesang-poe<ling-

10. Wic was die eerste pre
mier (cerate minister) van die 
Unic? 

(Antwoordc op bladsy 6) 

sou hy die lied kom afhaal. resepp ie: 
Op 14 Oktober was president Benodigdbede: 5 ryp piesangs, 

Burgers weer by Catharina tc eetlepel fyn konfyt, Jemoensap, 
Bonn en bet sy hom twee volks- bictjic sout, 2 koppies mclk, eet
liedere oorhandig om ult te kies; lepel suiker, 3 eiergele. 

Eerste aan die beurt Is He
melvaat op 6 Mci. Vir ons as 
Christenc Is dit 'n ware fecs
dag, want dan gcdcnk ons die 
hemelvaart van onse Heiland. 
Christus hct gekom om vir die 
sondaar tc ly en tc stcrwe. 
Maar Hy het die dood oorwin, 
Hy het Sy verlossingstaak ver
rig en teruggckeer na Sy Vader. 
In Sy opstanding en bemelvaart 
le vir ons 'n hccrlikc belofte op
gesluit. Daarom gedenk ons 
hierdie dag in dankbaarbeid en 
aanbidding. Dis gecn dag vir 
ydele vcrmaak nie. 

,\'1CTORIA DAY" 

DIE BOEREJEUG V ANWAAR 
EN W AARHEEN 1 

nie aileen die woorde nie, maar I Metode: 1. Ski! die piesangs 
ook die toonsetting het sy vol- af, druk dit fyn met 'n vurk, 
tooi. So bet sy die Transvaalsc meng met die konfyt, en gooi 
volkslied in ongeveer s<:s uur in 'n glasbak. Sprinkel 'n biet-
tyd geskryf. jic lemoensap daaroor. 

2. Kook die melk en roer die 

Die volgende vakansiedag val 
op 24 Mei. Dit word genoem 
,Victoria day" of ,Empire day". 
Laat ons dit maar liewer op 
sy Engels hou, want dis En
gelse vakansic daardie dag. Dit 
word gcvicr ter herinnering aan 
wyle haar Britse Majesteit, ko
ningin Victoria. Dat al wat Brit 
is op daardie dag vrolik Is, val 
tc bcgrype. Gedurcnde baar lang 
regcringstyd hct Groot Brittan
te uiters suksesvolle strooptog
te oor die helc aardbol uitge
voer en 'n groot dec! daarvan 
rooigeverf. Gclukklg begin 
daardic rooi vert vandag sy 
glans verloor. 

CDeur J enny Basson - Boere
<logt~r, St~llenbosch) 

Toe die O.B. tydens die Eeu
fees van 1938 "gestig is, is daar 
ook 'n behoefte gevoel aan 'n 
jcugbeweging. Die jeug moet 
tog eendag die Ieiding op bulle 
neem en sal dan die Afrikancr
volk uitmaak. Die Ossewabrand
wag is opgebou uit gesinne en 
daarom moet ook die seun en 
dogter aan die beweging be
hoort. 
, Daarom bet die A.K.G., genl. 
J. A. Smith, aangedring_ op 'n 
jcugfront wat later geword het, 
die Boerejeus-. 

Vir my het die Boerejeug al 
bale beteken, want daarin het 

. - ek die egte gees van kameraad-
. Maar wat ek elnthk ~ou s~, 1 skap gevind. Hoe duidclik leef 
IS dat ons wat BoereJcug 1s d' Bo . h · h' · . 1e ereJeug om me 1erm 
wei van vakans1cdae hou, al .t . Ek . b 
dink ons daarby nie aan ko- Ul me: " IS my roer se 
ningin Victoria nie. Vir ons 

wagter''? \Vat vir my ook bale 
betekcn hct, was om saam met 
talle ande r Bocrescuns en -dog
ters laer tc trek. Ek het gevoel 
asof bulle my broers en sustcrs 
is. Daarby is die kampe nic net 
vir plesier nie, maar vir oplei
ding en dissiplincring. 

Die Boerejcug het my vader
landsliefdc bale verstcrk. Ek 
dink aan die ecd wat ek afge
lc het om nooit my mede-Afri
kaner in die stcek te laat of 
hom aan die vyand oor te !ewer 
nie. Ook dink ck aan daardic 
woordc wat my so dicp getref 
het: 
,.Soet is die stryd vir die stryer, 
Al moct hy ultcindclik vcrloor. 
Maar die ccn wat sy dcelname 

weier 
Is die man wat sy nasie - ver

moor!,. 

,,KE.,"T GIJ DAT VOLK ?" 

Die President was daar bale 
ingenome mee want dit was 
die beste van al die volksliedere 
deur hom ontvang. Hy het dit 
saamgebring na Transvaal en 
dit bet ingeslaan soos geen 
volkslied v66r of na die tyd 
nie. Spoedig was ,.Kent Gij dat 
Volk" algemeen bckend. In die 
Republiek se dae is dit in die 
skole geleer en in die Boerc
huise gesing en in die Dric
jarige Oorlog was dit oor gans 
Europa bekend. Dit was die 
Boerelied by uitnemendheid en 
het 'n plek verower in die hart 
van die Boerevolk. 

Aan Catharina van Rces, dig
teres en komponiste van ons 
geliefde ,.Transvaalse Volks
lied", ons dankbare hulde groet! 

<I. D. du Plessis) · ,Kent gij dat volk vol helden
moed 

suiker in. 
3. Klits die gee! van die eiers 

goed en gooi die warm melk 
stadig oor. Roer goed, gooi 
terug in die kastrol en sit weer 
op die vuur. 

4. Rocr gedurig tot dit begin 
dik word, en voeg 'n bietjie 
sout by. 

5. Haal af, voeg sowat 'n eet
lepcl lemoensap by, laat af
kocl en gooi oor die piesangs 
en konfyt. 

Ek hct nog nie haar resep
pic uitgctoets nie, dus sal ek 
bly wccs om te boor hoe julie 
daarvan hou en wat die res 
van die familie daarvan dink. 
<Skryf aan mej. L. Roos, De 
Klcrks huis, P.U.K., Potchef
strooml. 

Hicr is egter 'n ander pie
sangpoeding-reseppie wat ek 
bale maak en regtig kan aan-
bcveel: # 

Benodigdbede: 2 koppies kook-sal dit egter oncindig meer van 
waarde wees as 24 Mel maar 
werkdag word en 10 Aktober 
vakansiedag! 

ROUDAG OF FEESDAG? 

,Victoria day" bring ons as 
vansclf ook aan die volgende 
en laastc vakanslcdag van die 
maand Mel, nl. 31 Mci. Ecn 
van Victoria sc gcslaagdc 
strooptogte is op 31 Mci 1902 
bekroon. Toe is die twcc Bocrc
Republiekc op die kaart ook 
rooigevcrf, nadat Boerebloed 
vir drie jaar lank ons vlaktes 
gedrenk het. Dis voorw(l.ar rede 
genoeg om op daardlc dag ons 
gewone werk nccr tc Hi en in 
stilte en verootmoediging tcrug te 
dink aan 31 Mci, 1902 - ''ir 
die Boerevolk 'n roudag, geen 
f eesdag nie! 

ETLIKE MILJOENE 
ONGELETTERDES 

IN ENGELAND 

En toch so lang geknecbt? 
Het heeft geofferd goed 

bloed 
en ~~er~ie~:::~~ e:~::;:j ~~~~!: 

biom <maizena>, eetlepel vla-
Voor vrijheid en voor recht. poeier, wit van 1 of 2 eiers. 
Komt, burgers 1• Laat de vlag- Metode: 1 Kook piesangs, sui-

' 

gen wapp'ren; ker, en water vir 5 minute 
Ons lijden is voorbij; Cas piesangs hard is, 'n bietjie 
Roemt in de Zege onzer Ianger>. 

I dapp'ren; 

::\l eer as 8,000,000 volwassenes 
en jong mense in Engela n<l e n 
\Vallis kan skaars lees of skryf, 
volgens 'n opnam e va n 'n on
derwyskommissie wat op gesag 
van die Biskop van Liverpool 
gedoen is. 

Volgens hierdie opname wat 
so pas in Engeland gepubliseer 
is, is 17 persent van die Britsc 
volk ongeletterd of half on
geletterd. Daar is ook aan die 
Jig gebring dat die intelligen
sie van 'n bale groot groep 
mense laer is as die gemiddel-

1 
de. H lerdie neiging is aan die 

Maar wat is die geval? 31 toeneem, aldus die verslag. 
Mel word Uniedag gcnoem en In verband met hierdie on-
ons moet feesvier! dersoek b et die onder-sekreta-

Soms, as ons 'n IE> like klad ris vir oorlog, M. Stewa rt, ver-

2. Meng mielieblom en via-
klan dat g 20 t Dat vrije volk zijn wij! oel·e t • b' t ·· t 

r . on ev<'f'r persen Dat vrije volk, Dat vrije volk, P r me n te Jte wa er, 
van d•e rf'krute wat bulle vi r D t vriJ'e lk ziJ'n .. 1 voeg by mengsel, en roer tot 
diensplig aangf'm <>ld het, n ie a vo WIJ. dit gaar (dik) is. 
kon lees of skryf nie. Kent gij dat land, so schaars 3. Laat afkoel en vou styf-

bezocht gckloptc wit van eier in. 

l lllll. mll• lllll. llll • •m • m·• lll:• uu'• 'llll. lllll. lllll. lllll. l n• lll!l. l:l:l• nm• n.!• nn• lll. lllll. lll:l. lllli= st;f t~i~oi~. 'n koel plek om 

il QNTBQU• • Die gelc van die eiers kan 
• julie nou gebruik vir via of 

lndien u 'n funksie wil hou: 
{1) Reel dit goed. 
(2) Bcpaal tyd en plek vroegtydig. 
(3) MAAK GOED BEKEND! 
As u 'n saal moet huur, waarvoor u baie moet 

betaal, maak deeglike gebruik daarvan deur bv. 
die middag 'n basaar, die aand 'n ete, en daarna 
volkspele te he. ...... ·~ •••• 

• hou dit vir roereiers - gooi 
• net 'n bietjic water oor die gele 

en dit sal nie hard word nie. 
I.p.v. piesangs, kan julie ook 
ander vrugte gcbruik soos pyn
appels, kocjawels, appelkose, of 
pcrskes. 

Ek is seker dat as julie eers 
'n slag hierdie poeding gemaak 
bet, sal die familie dit elke 
Sondagmiddag op tafel wil be. 

• 
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Nog Kandidate 
Sluit Vrede 

...................... 1 

,Dankie, Maar! 
Julie OOK') ' 

Paarl Sluit ~n 
Duursamc Vrede 

Die KIHIJl"~ Kommuni .. tie;,e . • • . .• 
Part~ het onlang<o 'n t)'i ~·an I~ die .Paarl het d1e H.!'I.P. <'n O.B .•. met mslmting Ten sv~te .an <lr. D. F . Malan ~e bevel dat H.N.P.

kandidate J,!;ecn plaaslike v rede met die Ossewabrandwag 
mag s luit niP, bet nog 6 H .N.P.-kandidate tot dusve r nede 
met die O.B. gemaak. Dit bring die totale aantal kiesafde
lings wat ncde gesluit bet op 15 te staan. 

organi .. a.,ie., .,00, d ie o"'"ewa- 1 \an d1e .Urtka~erp~rty, \ erlede neek op Dmsd.agaand o.or
branthmg en die Gr~ .,hemde eengekom om m d•e vervol~ op gt'mecnskaphke terreme 
aan gent. Smut .. ge.,tuur met m et e rkenning \an identiteit .,aam te werk deur middel 
die \er.,ot>k dut hnllt> in die , ·an 'n skake lkomitee. 

In al hierdie kiesa!delings sal 
die Ossewabrandwag die kandi- KLERKSDQRP KRY 
date ondersteun. Elders waar 
kandidate nog in vyandigheid VERSEKERIN lj 
volhard, sal hulle die vrugte 'n Ooreenkoms tussen die O.B. 
van die H.N.P.-leiding se vy- en H.N.P. is bereik te Klerks
andigheid meet pluk aangesien dorp op Saterdag, 15 Mei. Aan 
die Ossewabrandwag nic vir sy mnr. Jan Wilkens, die H.N.P.
cie slagters gaan stem nie. kandidaat, is op 'n vergadering 

han gt>doen moet \\Ord. 
Gent. Smut., .,e antwoord 

wa!>: .,Die Eer<ote :Minister 
neem mt>t gt>not>e kcnnis ''an 
u n•r!tot•k, en ncen1 aan dat u 
organit.a"i(' ook op die tys 
geptnas sal word." 

Hit•rdit~ onthulling is gedoen 
d eur Kommunisti('!>C kandiduat 
)!'red Carnison in 'n toespraak 
vel'lede week in tlie kiesufde
ling Kaap!oe \ ' lakte. 

t••·················· 

Die H.~.P. en O.B. het in 
aparte lokale byeengekom om 
'n ooreenkoms te oorweE'g wat 
tussen hfgenl. Max Smuts en 
mnr. P. J. Hugo, die H.N.P.
kandidaat bereik is. Nadat van 
O.B.-Kant laat weet is dat di!' 
O.B. die ooreenkoms aanvaar, 
is mnr. Hugo en mnr. Sterling 
Louw deur die H.N.P.-vergade· 
ring afgevaardig om laasge
noemde se goedkeuring aan die 

O.B.-\'ergadcring oor te dra. 
Die ooreenkoms is toe onder
tck<'n deur mnr. P. J. Hugo 
namens die H.N.P. en ook na
mens homself in sy hocdanig
hl'id ns kandidaat, terwyl genl. 
Smuts namens die O.B. ge
tcken hct. 

Daar is ook besluit om dit 
a,nn die pcrs tc oorhandig met 
die versoek om geen kommen
tnar daarop te lewer nie. Die 
oorecnkoms lui: 

Die H.N.P.-kandidatc wat ver- in sy kiesafdeling gevra: ,Gaan 
lede week skriftelik vredc ge- u in die toekoms enige diskri
maak het, is: Mnr. P. J. Hugo minasie voorstaan tussen O.B.
<PaarD, mnr. J. H. A. Abra- tede en ander nasionaal-gesin
ham <Groblersda)), mnr. A. I. des?" 
Ludick <Liehtenburg), mnr. !>. Antwoord: .,Ek was nog nooit 
C. S. Grobler <Marico), mnr. D. ten gunste van sulke diskrimi
J. J. Mostert <Witbank>, mnr. nasie en bet geen voornemen11 
T. J. Frates <Kocdoespoort>, ' om in die toekoms enige sulke 
mnr. Jan Wilkens (klersdorp). diskriminasie voor te staan nie." 

Verlede week het ons berig Hy het voorts verklaar dat by 
dat die volgende H.N.P.-kandi- geen fout in die De Wet-Net
date ook reeds vrede met die ooreenkoms sien nie e n gee die 
O.B. gesluit het: versekering dat by diskrimina-

Makliker vir Engelse 
Moeiliker vir O.B. 

.,Die Herenigdc Nasionale 
Party, die Afrikanerparty en die 
Ossewabrandwag in die kiesaf
dt•ling Paarl besluit om voort
aan as aparte grocpe saam te 
werk op elke terrein waar dit 
hul gemeenskaplike bclange 
geld, en waar hulle mag verskil, 
bcsluit hulle om in liefde van 
mekaar te verskil. 

Mnr. J. H. Fouche <Rusten- sie sal teewerk en hom op vol~ 
burg>, mnr. Tom Naude <Pie- gende kongresse sal beywer om 
tersburg), kol. Jacob Wilkens misverstande uit die weg te 
<Ventersdorp), mnr. J. H. Klop- ruim. Hy is bly om te sien dat 
per <Vredefort>, mnr. S. H . die O.B. nie verwag hy moet 
Eyssen <Heidelberg, Tvl.), mnr. breek met die kongresbesluit 
A. Steyn <Kroonstad>, mnr. B. nie. 
J. J. van Rensburg <Vasco), Hoofkommandant Breedt het 
maj. P. W. A. Pieterse <Heil- vervolgens volle O.B.-steun aan 
bron). die kandidaat toegese. Dit is 

Saam met die 10 A.P.-setels wedersyds verwelkom. 
en Brakpan waar mnr. John (Berig: Gerard van Rooy, 
Vorster kandldaat is, sal die P.U.K., Potchefstroom en nage
O.B. dus tot sover in 26 kiesaf- sien deur mnr. Jan Wilkens en 
delings aan die verkiesing deel- H oofkomdt. Breedt.) 
neem. 

Ten elnde dit vir die Engelse 
maklik te maak om ' 'ir die 
IL.~.P. t e stem, verklaar dr. 
Malan dat die verkiesing net oor 
,blanke Suld-Afrika" gaan en 
be111is nle oor 'n republiek nie. 

Wat doen dr. Malan om dit 
vir die O.B. maklik te maak om 
vir hom te stem? Hy verklaar 
dat hy teen die O.B. veg oor 
,nasionaal-sosialisme", wat die 
O.B. ontken dat hy is. 

In plaas van dus 'n moontlik 
bestaande strydpunt tussen .die 
O.B. en d ie H.N.P. opsy te skuif, 
soos hy die r epublikeinse stryd-

Later. - Ook in die Babar
ton-kie&afdeling- het die H.N.P.
kandidaut, mnr. \\'. H. l''ourie, 
'rede gesluit. 

MARl CO 

Mooi Steun vir 1 
Noodhulp-funksie 

Groot geesdrif heers onder na
sionaalgesindcs in die kiesafde
ling Groot Marico ten gevolge 
van 'n ooreenkoms wat op 'n 
voile verteenwoordigende verga
dering van bestuursledc van die 
H.N.P. en A.P., die H.N.P.-kan
didaat, mnr. D. C. S. Grobler, 
organiseerders van die H.N.P. 
en O.B.-offisiere aangeneem is. 
Dis onderteken deur P. J. Oro
bier en J. W. Viljo<'n (voorslt
ters van die H,N.P. en A.P. on
derskeidelik) en mnr. D. C. S. 
Grobler, H.N.P.-kandidaat. 

Die ooreenkoms lui: .,Die 
H.N.P. van Marico is nie bereid 
om te diskrimlneer tussen ann
hangers van die Afrikaner-party 
en bewegings soos die Ossewa
brandwag en andere en dat ons 
in die toekoms gaan saamstaan 
en saamwerk om M~ico vir die 
saak van die Nasionale Afrika
nerdom te wen." 

Afrikanervrede 
Bione Bereik 

Dr. l\lalan wou nog nooit met 
die O.B. vrt>de sluit nie, want by 
het d it onnodig geag, annge11ien 
die O.B.'K tog in elk geval vir 
hom sal stt>m, so het hy gere
ken. 

Die verkopings , ·an die O.B. wat \'erlede Saterdag, 15 
1\lei, op K e rkplein, in die hartjie van Pretoria gehou i.,, bet 
baie belangstelling gewek. Die opbrengs word aangewend 
tot stywing ,·an die Noodhulpfonds. 

Die oproep op lede van ons 
Beweging gedoen deur Gebieds
kwartier F om die saak daad
werklik te omlersteun, bet werk
lik die algemene verwagtings 
oortrcf. Hoofkomdtc. B. Sey
more van Pretoria was in be
vel van die rcelings en vcrko
pinge. Afgesien van die Gebieds
kwartierstaf, is sy fluks 
bygestaan deur 'n hele aantal 
helpers en helpsters, nie alleen 
uit Pretoria self nie, maar ook 
vanuit naburige Generaalskap
pe, O.B.-lede, ander goedgesin
des, en vreemdelinge het gekoop 
wat aangebied is. 

Uit a ile oorde ,·an Xoordelil•e 
Trans,·aal , vanaf Komatipoort 
oor Soutpansberg, Bosveld, Rus
tenburg en ander omstreke bet 
goedere aangekom, sakke, kis
sies en pakkies. Sells uit Kaap
land bet hulp gekom. Baie 
mensc het gehelp om reklame 
vir die funksie te maak. Pre
toria self het baie bygedra. 

Bydrae is gestuur in die vorm 
van geld, blomme, vrugte, 
groente, vleis en allerlei gebak; 
ook 'n hele paar sakke grond
bone uit die middel van Gebied 

Die \'t'rkoping hct 'n bedra g 
van £150 gt>lewer, en die onder
neming het gt>tuig van her
lewende geesdrif in hiertlie 
we reld wnt dl.'ur 'n panr baie 
droe jare swanr geteister was. 
Die funksie het genoegsaam bc
wys dat Gebied F in die pas 
afgelope rciinscisoen ekonomies 
weer op sy voete begin kom 
het. Ons het goeie vE'rwagtings 
vir die toekoms. <Eie Korr.). 

Gebiedsraad 
Gebied C 

'n \'en roegcle 'ergadering 
\aD die Gebiedsraad van Ge
bied C word rehou op Sater
dag, 22 :\lei, om 9-uur ,·m. Be
langrike 10ake rakende die ,·er
kie~oing, organisasie ens. sal 
be!>preek word. 

Die Kommandant-generaal 
sal ook t~enwoordig wees. Plek 
van samekoms: 1\loderne Ka
f ee, Crossstra.at, Kroonstad. 

Dr. 1\falan i!l reeds besig om 
sy tout hierdie keer uit te vind, F, en 'n groot verskeidenheid 
vandaar sy noodroep tot mnr. handcwerk. 

STELLENBOSCH 
STEM NIE 

Havenga om Wes-Knapland-toe Op Stellenbosch het samcspre-
te jnag en te help. Indien die NUWE GEESDRIF kings tussen die O.B. en die 
O.B.'s verder va!! !'!tnan by die • . H .N.P .-kandidaat op 'n mlsluk-
K.G. se beleid, is vrE'de binne Namens ons Bewegmg, maar king uitgeloop, aangeslen die 
die geledere vnn on., \'Oik in vera! namens ons politieke ge- l•andidaat nie bereid is om teen 
s ig. I vangenes, wil ons alma! wat ge- dr. Malan se bevel 'n oorcen-

help en ondersteun het van ons koms aan te gaan nie. In bier-
• ---~ hartlike waardering verseker. die kiesafdellng word van 

Die feit dat die gebruik van H.:N.P.-kant gese dat die H.N.P. 
,.Die O.B. '' word 1edruk deur Pro Kerkplein deur die Pretoriase sonder die O.B.-stemme kan in-

Eecleala-Drullkery Beperk, Stellenboaeh, . . I . 
vir die elenaara en uttcewera : VOOR· Stadsraad goedgunstlghk aan kom. O.B.-lede IS dus vasberade 
SLAG (Ednuo.) Beperk, Groote Kerll- ons toegese is, verdien erkent- om hier ia dr. Malan se tuiste 
~e,:z:,ta~~· Poatoua 1411• Kerlrpleln, likheid. buite stemming te bly. 

punt vir die Engelse kieser op
sy skuif, sleep dr. ~ 'n 
strydpunt van buite af ln en 
hang dit om die O.B. se nek. 
In plaas - van dit vir die O.B. 
makliker te maak om te stem, 
soos in die geval van die Engel
se kieser, ma.ak dr. Malan dit 
vir die O.B. moeiliker. En dan 
gee h y nog voor dat by vir die 
voortbestaan van ,blanke Suid
Afrika" verkiesing voer! 

,.Aangesien die belange van 
die volk" in die komende ver
kiesing op die spel is, sal hulle 
as aparte organisasies hartlik 
saamwerk sooe dit Afril*.ners 
betaam. 

.,Met die oog op samewerking 
op terrcinc van gemeenskaplike 
belang sal daar 'n skakelkomi
tee in die !ewe geroep word." 

VRA FONDSE 
Ons Staan b VIRBRAKPAN Y In Brakpan het 'n jong Afri-

ons Woord kaner aan die vertoe wat siler
wee tot hom gerig is gehoor 

Beslu'
•t gegee en hom verkiesbaar gestel en t<'en een van die sterkste kan-

didate van die regering aan die 

\\'aar plaa&like ooreenkomste 
aangegaan is, word verwag dat 
O.B.-lede bulle woord g~tand 
&al doen. In daardie kie~afde

lings sal daar voortaan \'rede 
ged~· solank die ooreenkoms in 
ere gehou word. 

In Kiesafdelings daarentt>t>n 
waar kandidate geweier het om 
vrede te sluit, spreek clit van
self dat O.B.-le<le hulle sal hou 
aan die U.R.-besluit. 

Waar O.B.-lede ten sp;\'IC 
,·an volg·ehoue vyandskaJ' tog 
vir 'n H.N.P.-kandidaat stem, 
maak hulle nie net hul K.G. 
tot 'n openbare spot nie, maar 
ook daardie H.N.P.-kandidate 
wat ordentlik genoeg was om 
vrede te sluit. Hulle ;.abotet•r 
daarmce dus a l die ooreen
komste wat met V<'t>l moeite 
e n persoonlike opofft>r aange
gaan is. 
Laat geen ordentlike Afrika

ner ~ir die gek gehou word dt>ur 
die toedoen van 'n O.B.-Iid nie! 

\Vitwatersrand. Hy het geweier 
om die kameraadskap van ons 
Beweging prys te gee. Toon u 
wanrdering vir sy manlike op
trede deur ruimskoots by te 
dra tot die verkiesingsfonds van 
John Vorster. Stuur bydraes 
aan die Sckretaris, Afrikaner
party, Posbus 8262, Johannes
burg. 

(Brrlg: B. Crobler, De Vllllersstraat 
15, Johanne~burg.) 

Wolf hang Nuwe 
Skaapvel om 

Die ,.Friends of the Soviet 
Union", wapenbroers van die 
Kommuniste in Suid-Afrika, het 
besluit om 'n nuwe skaapvel om 
te hang en sal voortaan onder 
die naam .,South African So
ciety !or Pcn<'e and Friendship 
with the So'•iet Union" met hul 
a ktiwitc!te voortgaan. 

JODE STIG STAAT 
NA 2,000 JAAR 

MOTORS 
BRAKPAN 

Een van die belangrikste ge- I Q 8 
beurtenisse in die geskiedenis • • 
bet verlede Saterdag, 115 !\lei, V / R 
pla.asgevind toe die eerste Jood- I 
He staat sedert 2,000 jaar uitge- 'n Hcle paar Brandwagte van 
roep is in Palestina nadat die die Vrystaat het hul motors aan 
Britse mandaat beeindig il,;. Die genl. John Vorstcr beloof op 
land sal bekend wees as Israel V('rld('singsdag, 26 Mci. Perso
en word deur 'n kabinet regeer ne uit Vrcdc, Villiers, Frank
onder premierskap van Da\•id fort, Tweeling, Reitz en selfs 
Ben-Gurlon, met dr. C. \Veiz- sover as Marquard het te ken
mann as president. ne gcgee dat hulle daardie dag 

Die nuwe staat is onmiddeUik in Brakpan gaan wees. Aange
aangeval deur leermagte van sien hulle geen belang in die 
naburige Arabiese state uit die verkie::;ings in hul eie afdelings 
suide, ooste en noorde. Ann die hct nie, vcrtrek hulle reeds die 
s tryd neem ondtr andere deel aand van die 25ste na Brakpan, 
Egipte, Sirie, Irak en Trans- waar bulle sal bly totdat die 
jordanie. In die eerste veldslae uitslag bekend is. • 
maak die Jode aan~>praak op <Berig deur I. L. Ferreira, 
sukses teen die Egiptiese magte. Sanlamgebou, Pretoria.> 
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