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Geen Vooruitgang 
In Partystelsel Nie 

Se Genl. Smuts 
Selfs die aartsaanhanger van 

Britse stelsels, veldm. J. C. 
Smuts, ~gin nou al twyfcl aan 
die deugdfl van die Britse party
stebel. Verlede week bet by In 
Johannesburg verklaar: 

te produseer. Die baslese be
nodigdhede van die land be
hoort plaaslik vervaardig te . 
word. 

Jrg. 7 Kaapstad, Woensdag, 26 Mei 1948 No. 27 • • ,. ................... :, .,Die land kan bale vrug
baarder gemaak word. Suid
Afrika behoort baie meer kos 

,Maar om sy r6eplng te ver
vul sal Sold-Afrika die onsln
nige partypolitiek, wat hom 
totnoctoe verdeel gebou bet, 
moet laat staan." 

Twee Beleide 
Een Skeuring 

Op hierdie bladsy wr
skyn 'n woordelikse weer
gawe van die O.B.-beleid 
soos dit in 1943 deur die 
Grootraad geformuleer is. 
Die Ossewabrandwag het 
nog geen rede gesien om 
daarvan af te wyk nie. 

Op bladsy twee verskyn 
'n woordelike herh3Ung van 
die ,toekomsbeleid" van die 
Federate Raad van die 
H.N.P. soos in 1941 ge
publiseer. Dit stem groot
liks ooreen met die O.B.
beleld, maar vandag ver
loiin dr. Malan bierdie 
,Toekomsbeleid" en noem 
hy dit 'n ,vreemde ideolo
gic". Dit was tewens sy 
,enlgste" rede waarom hy 
in die verkiesing nle die 
o.n. se hand wou vat nie. 

E.NGELAND SAL 
DALK MOET 
DEVALUEER 

As Amerika dit nodig ag dat 
Iande wat Marshall-hulp ont
vang, moet devalucer, dan kan 
by dit eis, het ekonomiese advi
seurs van pres. Truman verlcdc 
week verklaar. In amptclike 
Amerikaanae kringe word reeds 
aangeneem dat die Britse pond 
later sal moct devalueer. Die 
Britse pond is tans vier dollars 
werd. In Britse kringe is die 
gerugte egter ontken. 

O.B.-Beleid Soos Reeds 
• 

In 1943 Gepubliseer 
Herhaaldelik word daar deur vyande van die Ossewahrandwag hom 

dinge om die nek gehang wat bulle uit die lug gryp maar wat in hul stryd 
teen mede-Afrikaners handig te pas kom. So bet die Ieier van die H.N.P., 
dr. D. F. Malan, 'n paar weke gelede uit sy pad gegaan om die Ossewa
brandwag ,Nasionaal-sosialisme" om die nek te hang en verklaar dat dit 
die struikelblok is waarom hy nie vrede met die 0.8. kan maak nie. 
Die Ossewabrandwag bet niks 

in sy verlede wat by hoef weg 
to steek nie en ons publiseer bier 
by herhaling die beleidsformu
Jcring van die Ossewabrandwag 
soos uitgereik deur die Groot
raad in November 1M3 en on
duteken deur die K.G. dr. J. F . 
J, van Rensburg: 

.,1. VEREI\'IGDE VOLKS
POLITIEK IN PLAAS VAN 
DIE VERDELENDE PARTY
POLITIEK: Die partystelsel 
moet vervang word deur die 
eenheidsorganisasie van die volk 
in 'n allesomvattende Volksbe
weging. Dit moet die gesins
gemeenskappc bevat, maar ook 
die verskillendc werksgemeen
skappe en die kultuurgemeen
skap sowel as die staatsgemeen
skap. Sodoende snoer dit aile 
\ Oikskragtll In een totalltelt 
~oaam tot ~vt"!ltiglng en besten
diging van dit' Republiek. 

.,2. EENUEIDSTAAT IN 
PLAAS VAN BESTAANDE 

BONTE MENGELMOES: Om 
die huidige parlementere, pro~ 

vinsiale en munisipale instel
lings te vervang, moet daar een 
kragtige en deskundige gesags
regering wees oor die hele land, 
met inskakeling van ware volks
en beroepsverteenwoordiging op 
aile gebiede en In aile belange. 

.,3. SEGGENSKAP VIR DIE 
BEROEPE: Die verskillende be
l'oepe moet In staat gest~l word 
om elk In sy ele buis skoon te 
maak en sy sake te bestuur, met 
vertee nwoordlglng in die rege
ring, onder die koordinerende 
Ieiding van dJe ataat en met me
dewerking van dJe volk8bewe
ging. 

.,4. NET VOLKSGENOOT 

ling van 'n daarmce strydigc 
propaganda van rassevermenr
ing of rassehaat, deur beheer 
oor die verskillendc propaganda
middels en 'n deeglik Christelik
nasionale hervorming van die 
skoolwese vir die verskillende 
volks- en bevolldngsgroepe. 

.,8. WERKLOOSIIEID IS 'N 
REFLEKSIE OP DIE STAAT 
EN NIE OP DIE WERKSOE
KENDE VOLKSG~""OOT NU~: 
Volksorg word gerig op die ver
sekering van gesonde huisge
sinne en op welvarende arbeld. 
\Verkloosheid kan nie geduld 
word nie en die werker word in 
die volksgeht'el ingeskakel om 
hom so ver mensmoontlik te be
skerm teen aile onsekerhede \'an 
die lewen!londerhoud uit arbeld. 

Bele Volk 
lngeskakel 
In Bestuur 
Van Land 
die geldmark word ingekort of 
afgeskaf; produksiepryse, -win
ste en -skulde word beheer; spe· 
kulasle met grond, wonings-, 
voedinga- en kledingsmiddele 
van die volk word beheer. Die 
godlose en ra11lose Kommunlsme 
word deur 'n Christelike en 
volkseie sosiallsme teenrewerk 
en vernietig." 

Bostaande•is in bree trekke 
die Ossewabrandwag se opvat
ting van die volkspolitiek; en na 
vyf jaar staan die O.B. nog by 
elke woord daarvan. 

O.B. STEM NIE IN 
VICTORIA- WES 

• • • • • .. • • • • • • • • • • • • • : • ' • ' v•nn •~ 
il 

KAN BURGER WORD: Slegs 
volksgenote of potensiele volks
genote, d.w.s. alegs blankes "·at 
asaimlleerbaar blyk kan burgers 
word. Dus, benewens Afrikaans
en Engelssprekende burgers van 
vandag, ook ander van Euro
pese afkoms. Maar burgenkap 
is afbankllk van onverdeelde 
trou teenoor Suid-Afrlka. An
der blanke persone genlet wei 
gnsreg, dog geen bur~terreg nie. 

,.9. LANDSRYKDO~I IS Vffi 
'\'OLKSDIENS DAAR: Die pro
duksiebronne van die land word 
onder staatsleidlng, in die eer•te 
lnstansie deur die ele lnlslatlet 
van die 11taatsburgers ten voUe 
ontwikkel in \'OlksbelanJt. Die 
rykdom aldus geproduseer word 
billik verdeel tussen die verskil
lende deelnemers in die produk
sieproses. 

Lede van die Oasewabrandwag 
in die kiesaldeling Victorla-Wes 
kon nie vir die H.N.P.-kandi
daat, mnr. P. K. Je Roux, stem 
nie omdat mnr. Le Roux na on
derhandellngs geweier het om 
vrede met die Ossewabrandwag 
te maak. 

Genl. W. R. Laubscher, voor
ligtinpoffisier van Wes-Kaap
land, wat die afgelope tlen dae 
'n rels deur die Noordweste on
derneem bet, bet samesprekings 
met die H.N.P.-kandidaat gehad, 
maar hy bet verkies om sy Ieier 
se vyandige beleid tot die einde 
voort te sit. 

. BY DIE EETMAAL 
.,5. GELEIDELIKE SEGRE

GASIE: Nie-blankes word met
tertyd ultgeskei uit blanke ge
biede met die oog op rasse
suiwerheld en rasegte ontwikke
ling van alle clemente. Alles 
egter met behoorllke lnagne
ming van arbeidsvereistes . 

.,6. AFRIKA VIR DIE AFRI
KANER: Die Afrikaner aan
vaar sy taak om die Christelik
nasionale ontwikkellng van Sui
delike Afrika te lei in aanslui
tlng by die Westerse kultuur
krlnr e n In samewerklng met 
die verwante blanke volkere wat 
daarbi belang bet. 

.,7. CHRISTELIK- NASI 0-
NAAL IN PLAAS VAN LmE
RAAL: Die Chrlstellk-nasionale 
ontwikkeling van die eie volks
lewe en van inheemse kleur
Jinge en. naturelle word in die 
besonder verseker deur voile 
samewerking met die erkende 
Chrlsteltke kerke deur uitskake-

Na atloop van die Ge
biedsaamtrek te Pretoria 
op 1 1\fei waar die O.B. 
besluit bet om nie vir 
vyandige H.N.P.-kandidate 
te st-em nie, Is daar gedu
rende die aand 'n eetmaal 
in die Afrlkaner-Koffie
huis gehou ter stywing 
van die Noodhulpfond~~oo 
Die K.G. en mev. dr. Van 
Rensburg wat die saal bier 
binnekom, wa11 gaste by 
d ie geleentheid. 

.,10. GEEN KAPITALISME 
EN OOK GEEN KOMMUNIS-
1\IE ~"IE: Die Kapitalisme met 
sy uitbuitende en anti-nasionale 
beheer, vera! oor die mynbou, 
die fabriekswese, die handel en 

Twee Offisiere 
Lewer 54 Nuwe 

lntekenare • 
Wat kan gebeur op die gebied vn intekening 

vir DIE O.B. wanneer offislere 'n bietjie uit hal pad 
gaan om intekenare vir hul blad te werf, blyk uit 
die resultate wat waghfkomdt. E . A. Nel van Wilgen
houtsdrift gelewer het binne een enkele week. 

Na die Worcesterse Iaertrt>k, waar hy in 
be\'el was van die nagmotor wat 600 myl ver 
met 'n groep afge,·aardigdes gekom bet, het 
komdt. Nel hom begin beywer vir intekenare. 
Binne een week het ons reeds 22 name van hom 
ontvang saam met die intekengeld I 
Saam met komdt. Nel moet ook die naam 

genoem word \'an komdt. D. J. M. Cronje van 
Heilbron wat in die kompetisie van Die 0.8. totsover 
nog voorloop met 'n totaal van 32. 

Enlge persoon wat voor 30 Junie tien intekenare 
besorg, ten volle opbetaald vir een jaar, ontvang sy 
blad vir twee jaar gratis. • 

Vir ses intekenare ontvang hy dit vir een jaar 
grati!4, terwyl die een wat die meeste intekenare werf, 
boonop nog 'n dour \'Uipen as prys sal onh·ang. 

' 
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FEDERALE RAAD ·VIR H.N.P. 
SE TOEKOMSBELEI·o VIR 1941 

Op 10 April 1941 het die Federale Raad van die Herenigde Nasionale 
Party hul , toekomsbeleid" gepubliseer in 'n brosjure onder die opskrif 
,Die Republikeinse Orde- Party se Toekomsbeleid soos deur dr . .Malan 
uiteengesit." 

Vandag vir Dr. 
Malan , Vreem
de,, ldeologie 

Die eerste deel van die brosjure word gewy aan ,Die Federale Raad 
oor Toekomsbeleid" en gevolg deur twee toesprake van dr. D. F . .Malan 
waarin hy die beleid verduidelik. Aan die einde van die hrosjure word 'n 
opsomming van die -beleid gegee. Ons plaas dit woordeliks soos dit op 
bladsye 21, 22 en 22 verskyn (met ons eie onderstreping) : 

aan diegene wat huUe met die 
volk ver eenselwig en wat genoeg 
tyd gehad be t om dit te doen 
(l erland stel die woontydperk 
op sewe jaar); 

,1. Omtrent die vcrbrcking 
van die Britse konncksic en die 
stigting van 'n eic republlek is 
die Afrikanerdom nou censge
sind. 

,2. By die oorweging van die 
regeringste.lsel vir die Repu
bliek, is daar sekerc grondwaar
hcde wat in die oog gehou moet 
word, naamlik 

,(a) dat ons volk sc regering
stelsel moet voortspruit uit sy 
eie bodem en volkslewe en nie 
siegs 'n nabootsing moet wees 
van 'n Britse, Duitse of ander 
stclsel nie; 

PAR1.'YSTELSEL 

.,(b) dat die Britse parle
menrere stelst>l soos in ons 
land toegepa11, weggeveeg moet 
word omdat d it hier misluk 
het, wat elders ookal die ge
val mag wees, en dat dit 'n 
wanbegrip Is om daardie stel 
sel te beskou as ,die demokra
sle' omdat dit hier eerder 'n 
karikatuur Is van die demo
krasie; 
,(c) dat aan die ander kant 

die nasionaal-sosialistiese stelsel 
soos o.a. In Duitsland en Italii;! 
toegepas, slegs een politieke 
party tociaat en geen afwykende 
mcnings duld nic, en dat dit ver
keerd !!al wees om af te lei dat, 
omdat die stelseJ in Duitsland 
wondt'lr e gewerk het, dit ewe 
goed by ons AfrikanervoJk m et 
&Y ver!i!kiUende volksaard en om
standighede, sal aanpas. Ons 
volk hct van die begin af gcvor
dcr tot waar hy vandag staan 
omdat ons aldeur van die reg 
van scggenskap in die landsre
gcring en van die reg van pro-

tes gebruik gcmaak bet. As 
onder 'n gedwonge eenparty
stelscl daardie reg van protes 
nie bcstaan bet nie, sal daar 
vandag gcen A!rikanervolk ge
wees het nie; 

PAUL KRUGER 

.,(d) dat die stelsel van die 
Boere-republieke van Paul 
Kruger en van Marthinus 

•••••••••••••••••••••• 
Vergelyk Dit 

Vergelyk hierdie bf'leids 
Vt'rklaring van die FederaJe 
Raad van die H.N.P. met die 
Burger se hoofartikel op bier 
die bladsy. Let op die woorde 
,polisiestate" en ,.vryht'lid van 
spraak" en vergelyk dit met 
punt IS, paragrawe (1) en (IS) 
van die Federale Raad. 

•••••••••••••••••••••• 
Steyn hemelsbreed van die 
Britse parlementere steJsel 
verskil bet en die soort demo
krasie is wat die Afrikaner
volk geken en uitgf'lewe het 
lank voordat die Britse stelsel 
in ons land ingevoer is. 
.,3. Op die stelsel van die Boe

re -repubHeke, wat ons volk se 
eie steJsel is, na geJang van om
standighede gewyslg en verbe
ter, moet du!l voortgebou word. 

,.4. In verband met ons Party 
se strewe na sy doelwit moet 
daarop gelet word dat met uit
sondering van die een stelling 

,K ommunisme en 
0.13. is Vinkel en 

K o[jander" 
Na aanleiding van di~ verklaring van die U.R. van die 

Grootraad oor , nasionaal-sosialisme" (wat uitgereik is nadat 
dr. 1\lalan sonder enige grond nasionaal-sosialisme by die 
hare ingesleep bet om sy vyandskap teen die O.B. tydens die 
verkiesing te regverdig), bet Die Burger, hooforgaan van die 
H.N.P., hom o.a. as volg uitgelaat: 

.,As die verklaring namens die 
Grootraad van die O.B. beteken 
dat al sy bcsware teen die 
verlening van steun van die 
kant van O.B.-lede aan die Na
sionale Party nou wegval, dan 
verbly ons ons daaroor. Suid
Afrika bet by die aanstaande 
verkiesing die stem en steun 
van elke nasionaalgesinde vir 
die Nasionalc Party en die Afri
kanerparty nodig. As die ver
klaring vcrder beteken dat die 
O.B.-leiding afstand wil doen 
van sy leer van 'n gesagstaat 
of van 'n partylose staat, van 
die vernletlging van partye en 
van sy anti-demokratiese beleid 
in die algemeen, dan sal daar 
dubbele vrcugde wees. 

,POLISIESTAAT" 

,On!! vrees egter dis nie die 

bedoellng agter of van die ver
klaring nie. Daar word blyk
baar getrag om 'n onderskeid te 
maak tussen die nasionaal-so
s iallstlese staat en die gesag
staat of partylose staa.t, wat 
saam m et die kommunlstlese 
staat en ook ander van totali
tfre aard - as daar nog die
sulkes is - tog die groot een
d erse k enmerk het dat buUe 
partye en demokratiese vryhede 
soos die vryheid van spraak on
derdruk en as diktature of po
llsiestate almal ewe vreemd aan 
ons volksaard is. Te n opsigte 
van hul anti-demokratlese hoo
ding is bulle trouens soos vinkel 
e n koljander." 

Die Veystaatse H.N.P.-blad, 
Die Volksblad, het 'n gelyklui
dende hoofartikel bevat. 

(nasionaal-sosialisme wat 'n ge
dwonge eenpartystclscl beteken), 
allcs in die ,Nuwe Orde' reeds 
opcnlik of by implikasie lnbe
grepe is in ons Party sc pro
gramme van beginscls en aksic, 
of vanselfsprekend voortvloei 
uit die Party se republikeinse 
toekomsbeleid of orde. 

,,FERJ.\-IE HAND'' 

.,15. ' n Groot dec] van die bcvol
king van die Unio is die vyfde 
kolonne van 'n oorscse nasie en 
daarom sal d ie Republikeinse 
Regering die publiek m et ferme 
band moet be!lk erm. Dit bring 
mee -

.,(1) dat die Republikeinse 
regering 'n geruime tyd voJ
mag sal moet he om die Repu
bliek op vaste gron.islae te 
vestig en om sy drlngendste 
vraagstukke op te los; 
,.(2) dat vyandiggesinde on

nasionale clemente se seggen
skap in ons volkslewe uitgeska
kel sal moct word; 

.,(3) dat st>ggen&kap in die Be
gering van die land sal toekom 

EED VAN TROU 

,.(4) dat verder niemand seg
genskap in die regering van die 
land sal h6 tensy hy in alle op
regtheid die eed van trou aan 
die Rcpubliek kan sweer n ie; 

.,(IS) dat die d ele van die pers 
wat dan nog buiteJandse beJange 
dien of wat die Republiek pro
beer ongedaan maak skuldig sal 
wees aan verraderlike bedrywig
bede; 

.,(6) dat lmmigrasie onder die 
strcngstc beheer sal kom. 

.,(7) dat die A!rikanerdom on
vcrbiddclik sy eis sal stcl dat 
die Republiek op Christelik-na
sionalc grondslag sal bcrus en 
dat die kleurvraagstuk so opge-· 
los sal word dat Suid-Afrika 
veilig gemaak sal word vir die 
blanke Christelike beskawing; 

UITBUITING 

.,(8) dat iedereen die regma
tigc loon van sy arbcid sal kry 
en dat elke seksie beskcrm sal 
wces teen uitbuiting." 

PERS RIG NUWE 
,SKEIDSMUUR' OP 

In sy verklaring wat by op Sondag, 9 Mel, ultgereik het, 
bet dr. D. F. Malan uit sy pad gegaan om 'n verskilpunt 
met die Ossewabrandwag te soek deur hom 'n etiket van 
,naslonaal-sosialisme" om die nek te hang sodat hy hom in 
die oe van sy volgelinge kon regverdig dr sy vyandige 
hooding tydens die verkiesing teenoor Afrikaners soos John 
Vorster. Hy het hom as volg uitgelaat: 

,.Gc.en cen van beide (H.N.P. 
en A.P.) hot enige oort>enkoms 
met die O.B.-organisasie nie, 
wat voigens verklaring van sy 
hoofde 'n nasionaal-sosialistiese 
of anti-demokratiese ideologic 
huldig ...... Die O.B. bcwccr dat 
hy ernstig na volkscenheid 
strecf...... Laat hom n ou ook 
ernstig daaraan dink dat die 
enigste wat h om van die Nasio
nale Party soweJ a'! die Afrika
nerparty skei, sy nasionaal-so
sialistiese ideologic is wat vir 
die Afrikanerdom vreemd is ... 
Neem daardie skeidsmuur weg 

en more is daar ' n end aan aUe 
verdeeldht>id en is a ile nasio
naalgesinde partye en groepe 
innerlik en u iterlik een." 

Die U.R. \ 'an die Grootraad 
bet daarop die , nnsionaaJ-sosia
listiese skeidl!muur" wegge
neem in ' n vt>rklaring van 15 
Me i. Die TransvaJer , waarvan 
dr. 1\f.alan 'n direkte ur is, bet 
dit sorgvuldlg vcrswyg, terwyl 
ander H.N.P.-blaaie dit verwerp 
bet m l't nuwf' beskuldigings d nt 
die O.B. ,vinkeJ en k o)jandcr" 
met die K ommunisme is. 

----- - ----------------······-----------------~ 

GEEN P ARTYE IN 
REPUBLIEKE 

Die Federale Raad van die H.N.P. het in sy 
beleidsverklaring van 1941, wat in hierdie uitgawe 
gepubliseer word, uitdruklik die Britsc parlementere 
of partystelsel verwerp ten gun!lte van die stelsel van 
,Paul Kruger en Marthinus Steyn." 

Het die partystelsel in die Boererepubliekc 
bestaan ? Indien ja, wie was die opposisieleler 
in Transvaal en wie in die Vrystaat? 

Daar was nie so iets ole om die eenvoudige redc 
dat daar geen partystelsel was nie en Oom Paul en 
Oom Piet, wat teenstanders was in die verkiesing, na 
die verkiesing in dieselfde kabinet gesit het. 

Dit wil ook die Ossewabrandwag. 

•........... -... 

' 

Grootpad na 
Kommunisme 

Die parlementere stelsel 
bet In J<;uropa , ·oor die oorlog 
getoon dat hy die een volk na 
dle ander verbrokkel tot so 'n 
magteloosheid dat net die 
Kommunistiese Par.t'y ultein
dellk as 'n magsfaktor oor
bly. 

Dit was die geval in Duits
land waar daar in 1932 sovcel 
as 47 politieke partye met me
kaar gewedywer bet oor wie in 
besit van die staatsmag sou 
kom. 

Die Duitse voJk was tot mag
teloosheid ged oem en !degs die 
vyfde koJonne van Moskou bet 
in omvang en krag tot>geneem, 
totdat Hitler op die tonef'l 
gekom bet. Hitler hct die par
tystelscl afgeskaf, en Duitsland 
bet blnne ses jaar stork genoeg 
gcword om ses jaar lank teen 
die res van die wereld in 'n oor
log te staan. Die naslonaal-so
slalisme was 'n stclsel vir 
Duitsland. 

In Italic het sewcnticn partye 
in 1922 met mekaar stryd ge
voer in die boescm van die 
magtelose Ita!iaansc volk, tot
dat 1\f,ussolini met sy Fascisme 
gekom bet - van wie Churchill 
gese het dat hy Itali(' van die 
kommunisme gered het. Dit 
was 'n stelsel vir Italii!. 

356 PARTYE 

Kort gelede bet daar 'n ver
kiesing in Italic plaasgevind 
waar die partystclsel deur die 
oorwinnaars hcringevoer is. In 
plaas van die sewentien partye 
van 1922 bet daar hierdie keer 
856 partye aan die verkiesing
deelgent't'm. En hoewel dit nie 
1\toskou was wat die verkicsing 
gewen het nle, word algemeen 
aanvaar dat die ander partyc 
nie in staat sa\ wees om die 
kommunistiesc mag lank tc 
wecrstaan nic. Die partystel~~eJ 
bet Italic vir die tweede maal 
magteloos gesteJ vir die kommu
n istiese aanslag uit 1\loskou. 

V.S A. 
Britse 

Beslis Oor 
Finansies 

Brittanje het ingestem om die 
behcer oor die sterlinggebied 
aan die Verenigde State oor tc 
dra. As gevolg hiervan bet Brit
tanjc opgehou om die rol van 
banklcr in die sterlinggebied te 
spec!, wat die dominiums en In
die sowcl as Pakistan insluit. 
In plaas van dat die Bnnk van 
Engcland nou bcslis hoc die 
Amerikaanse dollars aangewend 
sal word, selfs in Engcland, sal 
Amerika nou bieroor die seggen
skap h~. Brittanje sal van tyd 
tot tyd verslag moet docn hoe 
die geld spandecr word. Ame
rika sal ook beslis watter van 
die kriditeure Brittanje in dol
lar kan betaal en wattcr nie. 

Hierdie beslissing maak Brit
tanje finansieel volslac onder
horig aan die V.S.A. 

GROOT FUNKSIE 
ten bate van ons 

Kerkboufonds 

• 
PIENAARSRIVIER 

• 
1\IAANDAG, 

31 MEl 1948 
vanaf 10 vm. 

KOM GENIET: 
Pannekoek, Koffie, Vleis 
en Allerlei Lekker Boere
geregte en steun ons 
Boufond3. 

KOM 
KOM 

* 
VROEG 
SEKER 
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Is Federale Raad en 
Dr. Malan Uitgeskop? 

Op sy vergadering te Krugersdorp op 19 deser b et mnr. 
J . G. Strydom, H.N.P.-leier in Transvaal, volgens Sapa berig, 
die diskriminasie van die H.N.P.-leiding teen O.B.-lede wat 'n 
partylose staat voorstaan, as volg verdedig, nadat by gese bet 
die O.B. is teen die demokrasie en teen politieke partye: 

, Hoe kan die party lede van 
d ie O.B. toelaat om lid te 
word met inagneming van sy 
beginsels? Solank O.B.-Iede 
in bul organisasie bly, knn 
bulle n ie lede van d ie party 
WE'eH nie en daar k an geen 
ooreenkoms tot samewerking 
wees n ie.'' 

k einse r egering in ieder geval 
geruime tyd volmng m oet he om 
alles te doen wat nodig is om 
die re publiek op vaste grondslae 
te vestig en om sy dringendste 
vraagstukke op te los.'' 

Ons herhaal: H et d ie H.N.P. 
toe ook gevoel om te diskrimi
neer teen dr. 1\lalan en die F e
derale Raad omda t bulle pre-

Het Selfde Gese 
as O.B. Oor Partye 
sies gese bet wat die O.B. van
dag nog ~? 

En sover ons weet is hierdie 
verklaring nog nooit berroep 
nie! 

lndien uie, waarom is teen die 
O.B. gediskrimineer en 'n oor
eenk oms geweier ty<lens 'n ver
kiesing wa t glo net oor , blanke 
Suid-Mriko." gegaan bet'! Ons vra: H et die H.N.P. as 

party in Maart 1941 ook teen 
dr. Malan gediskrimineer toe by 
die volgende beginsel van dr. 
Malan in ag moes geneem bet: 

,.Die demokrasie soos ons 
hom ken - of die Britse parle
ment@re stelsel, wat ons nie met 
die dcmokrasie meet verwar nie 
- is 'n karikatuur van demo
k rasie. \Vat dit betref bet ek 
geen bes waar dat dit weggeveeg 
word nie.'' (Vgl. Die Burger 21 
Maart 1941). 

STU DENTE-FRONT 
IN LEWE GEROEP 

Het die H .N.P. as party ook 
toe bcsluit om .,gcen ooreen
koms" met sy Federalc Raad 
aan te gaan toe laasgenoemde 
die volgende beleidsverklaring 
aangekondig bet onder die titcl 
.,Die Republikeinse Orde" - Fe
dcrale Raad van Herenigde Na
sionale Party of Volksparty se 
Verklaring: 

Ten einde alle O.B.-studente met bul gemeenskaplike 
belange aan al ons boer onderwysinrigtings saam te snoer, 
bet die Grootraad van die Ossewabrandwag daartoe oor
gegaan om ' n O.B.-studentd'ront in die lewe te roep wat 
aan 'n lang gevoelde behoefte voldoen. In hierdie verband 
doen die Studenteleier van die Ossewabrandwag, b fkomdt. 
J .H. Coetzee van Potchefstroom, die volgende oproep: 

.,(4) \Vat ook al ten gunste 
van die Britse parlementere 
stelsel in ander dele van d ie 
wereld ges8 mag word, is d it, 
uit die volksoogpunt beskou, in 
Suid-Mrika in ieder geval 'n 
mislukking gewees ••• 

,(6) Die boerenasie ... bet in 
die Boerercpublicke 'n stelsel 
ontwerp wat ons eie is, wat 
hemelsbreed van die Britse par
lemente re stelsel verskil en tog 
ook op demokra tiese grondslag 
berus •• • • 

.,(11) Dlt Is soveel te mindcr 
nodig omdat met die stigting 
van die Republiek die republi-

Die A.N.S. waarin Studente
lcde van die Ossewabrandwag 
'n plek gebad en dwarsdeur die 
land voeling met mekaar ver
kry bet, was een van die slag
offers van die volksverbrokke
lende mania van die oorlogsjare 
en daarna. 

Daardeur bet daar 'n beboef
te ontstaan aan 'n ander Jig
gaam wat die O.B.-studente 'n 
tuiste sou bled as studimte en 
terselfdertyd as lede van die 
Ossewabrandwag. 

In hierdie beboefte word nou 
voldoen deur die stigting van 'n 
O.B.-Studen tt>front deur die 
Grootraad. Die eenheid sal dien 
om die O.B.-studente met bulle 
gemeenskaplike belange E> n oor-

Mnr. Strydom Oor 
O.B. En V erkiesing 

, Die verkies ing gaan nie oor die geskille tussen Die O.B. 
en ons nie, maar oor die gesk.ille tussen ons en die Smuts
party en oor die vraag of Suid-Afrika 'n witmansland gaan 
bly of nie," het mnr. J. G. Strydom, H.N.P.-leier in Transvaal, 

Dinsdag, 18 Mei, op Krugersdorp verklaar in antwoord op die 
vraag van 'n O.B.-offis ier aangaande sy bonding t~enoor die 
O.B., en of b y hom sal beywer om die geskille tussen die 
twee organisasies uit die weg geruim te kry. 

Mnr. Strydom bet gese dat die 
gcskille voortspruit uit sekere 
doelstellings van die O.B. wat 
bemelsbreed verskil van die van 
die H.N.P. Die H.N.P. se grond
slag is demokraties en dit is 
ook die grondslag van die hele 
Afrikancrverlede. Die O.B. het 
waarenteen onder meer die vol
gende doelstellingc: 

(1) Die vernietiging van die 
demokrasie; (2) die vernietiging 
van alle politieke partye en dus 
ook van die H.N.P ., om daarna 
'n gesagstaat of partylose staat, 
wat maar net 'n ander naam vir 
'n diktatuur is, tot stand te 
bring. 

Een van die griewe van die 
O.B. teen die H.N.P. is dat die 
party sy lede nle wil toelaat 
om terselfdertyd ook lid van 
die O.B. te wees nie. Vervolgens 
bet mnr. Strydom verklaar dat 
dit die plig van die O.B. is om 
net soos die Gryshemde onvoor
waardelike steun toe te sl! aan 
d ie H.N.P . - (Berig deur B. 

Grobler, P osbus 81576, Johannes
burg). 

WAAROM? 

Die- vraag wat opkom, is na
tuurlik: \Vaar om kon dr. ::\lalan 
tydens die verk iE"sing wa t n ie 
oor , die geskllle tussen die 
O.B. en die H .N.P." gegaan bet 
n ie, nie ook sy mense vra om 
vir 'n ka ndidaat in Braltpan 
te s tem wa t 'n O.B.-lid is nie, 
net soos by wei steun belowe 
bet aan kol. Stallard se kandi
date omdat die V·erkiesing wat 
bulle betref, nie oor 'n republiek 
of imperialisme gegaan bet nie. 

\Vaarom b et dr. Malan ter 
verdediging van sY verkiesings
twis met die O.B. dan ju is aan
gevoer dat die O.B. se ,,na
sionaal-sosialistiese ideologie" in 
die pad van samewerking staan ? 

(Let •wei, dit het gegaan oor 
samewerklng tydens die ver
kiesing net soos dr. Malan ty
dens die verkiesing bereid was 
om met kol. Stallard saam te 
werk). 

eenstemmf'nde omstandighede 
plaaslik en uniaal saam te br ing. 
Terselfdertyd kry bulle 'n pick 
in die groter republikeinse volks
beweging, die Ossewabrandwag. 

BESONDERE TAAK 

As besonder bcvoorregtc 
volksjcug, het die O.B.-studen
te ook 'n besondere volksver-
antwoordclikbeid. Hulle is 
vanwee bulle bevoorrcgte 
gelcenthede die toekomstige 
leier-dienaars in k lciner en 
groter kring. Ook In die 
republikeinse Volksbeweglng 
bet bulle 'n besondere plek 
en taak ten opsigte van die 
uitbouing en uitdra, in woord 
en daad, van die O.B.-beleid 
en -ideologic: volksbroeder
skap en volksboedcrskap! 

DADELIK 

O.B.-studente nan a ile inrig
tings vir boer ondE'r wy" word 
derha.Jwe opgevorder om son
der enige ver suim met behulp 
van die O.B.-off isier 'n studente
eenbl'id te stig, 'n lt>ier aan te 
s tel en te rapporteer aan Die 
Studenteleier , Boe rejeug-boof
kwartier, Posbus 1059, Pretoria. 

Besonderhedc oor die verderc 
organlsasie sal later vcrst rek 
word. 

Laat ons dadelik die organisa
sie in orde bring; daar is bale 
wcrk wat wag. 

Sal op H.N.P. 
se Kongres 

Voorstel 
In die samewerkingsooreen

koms wat verlede week deur 
mnr. J. H. Abrahams, H.N.P.
kandidaat vir Groblersdal, on
derteken is, onderneem mnr. 
Abrahams om by die volgende 
H.N.P.-kongres voor te stel dat 
daar 'n geefj, van sameborigbeid 
tussen d ie 11.N.P. en die O.B. 
gekweek moet word. H y sal 
ook voorstel dat daar onderba n
delings tu'>sen die twee organi
sasies aangeknoop sal word en 
dat 'n grondslag van samewer
k ing gevind moet word wat ge· 
grond is op onderlinge vertroue 
en eerbled. 

B.N.P.'s Boor in 
Gordonia O.B. 
se Standpunt 

Genl. W. R. Laubscher b et 'n reeks vergaderings gedu
rende die afgelope week fangs die Oranjerivier gebou. Oral 
het groot getalle persone uit alle dele opgedaag, veral op 
Mercantile waar ondersteuners van die H.N.P. en V.P. met 
groot aandag geluister bet. Die sug na eenwording b et 
duidelik geblyk uit vrae oor die metode van en voorwaardes 
vir ooreenkoms. Gewone lede van die H.N.P. was bale gretig 
\-ir samewerking en s luiting van vrede met die O.B., en 
betreur openlik die onversoenlike houding van bul hoofleiding. 

Op Upington bet gen. Laub
scher 'n skare van 1,000 mense 
toegespreek in die ope Jug, en 'n 
goeie indruk gemaak. Op Pries
ka hct by in dlesclfdc saal 'n 
vergadering toegespreek nadat 
die H.N.P.-kandidaat, mnr. P. 
K. le R oux, 'n vergadering ge
bou hct. Die aanwesiges waar
van nege-tiendes H.N.P.-Iede 
lede was, het bly sit nadat mnr. 
Le Roux die vergadering toe
gespreek het, en aandagtig toe
geluister . Gen. Laubscher het 
vcrklaar dat hy en plaaslike 
lciers van die O.B. samesprc
kings gevocr het met die kan
didaat en plaaslike leiers van 
die H.N.P met die oog op same
werking. Hierdie samesprekings 
het op 'n dooiepunt uitgcloop 
omdat die kandidaat weier om 
enige ooreenkoms met die O.B. 
aan te gaan en vrede met die 
Beweging te sluit. Gevolglik 
het gen. Laubscher gese, kan 
O.B.-lede in die kiesafdcling 
Victoria-Wes onder geen om
standighedc aangeraai word om 
vir mnr. Lc Roux te stem nie. 
Na afloop van die tocspraak 
bet mnr Le Roux op uitdagcnde 
wyse vrae gestel waaruit sy 
vyandskap duidelik blyk. Nadat 
gen. Laubscher duidelik geant
woord het op die vrae het mnr. 
le Roux en sommige van sy aan-

Nie Vertroue 
in Politieke 
Partye 

,.Soos die meeste Duitsers, is 
ook die Duitse studente skeptics 
oor die waarde van politieke 
pa rtye", berig die korrespondent 
van die Londense Times uit 
Gottingen. 

Die rede hiervoor, so verklaar 
die korrespondent, is omdat die 
volk glo dat politieke party in 
'n verdeelde en besette Duits
land onwerklik is, en omdat d ie 
partyleiers n ie in staat is om 
in die behoeftes van die tyd te 
voorsicn nie. 

Die meeste Dultsers is nega
tief teenoor die politick en daar 
is 'n neiging om op sentiment te 
teer. Baie Duitsers glo dat ,.dit 
onder die Nazis bale beter was" 
as wat die geval nou is, aldus 
die ber ig. 

hangers die saal vcrlaat, terwyl 
die res ter afsluiting staande 
Die Stem gcsing hct. - (Ber ig 
deur P . J. Taljaard, Groote 
Kerkgebou 703, Kaapstad). 

PLUIMVEE 
Die S.le l'lrma em • PL~ 

&mll8 • aDder P&ODU&TIC -
.. lhlar II: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(~.) Bpll; 

IIOIQOU.. (P..._ UBI) ~~--

Is Medisyne 
Noodsaaklik 1 
Die Natuurwetenskap 

se nee! 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE JONGSTE WETEN· 

SKAPLIKE METODES 
Met Verbasende Ultslae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN OEFENINGE! 

Die Bardnekklgste Kwale swiJ" 

Die wetenek&p !let nou ult&evtnc1 c1at 
IOC!ra 'n bellllette llg&•mac1eel ekoon
cemaalt word van sy &It ot on•utwer· 
hede, c1Je alekte nrc1wyn. Deur c1Je 
toep&aelng vllll ons v.·etenokapllke me
t oc1ea bet c1Jt nou • n m&klllte t&&Jt 

geworc1. 

Dlt me.ak nle e&.ak boe ernettg ot •n· 
nouclenc1 u k:wa&l II nle - aelfa • I IJ 
c11t u cbronlee ot oo;eoeeallk beostem
pel. Daar ta boop VIr u. Geen mec11· 
ayoe of oetenln&e btnoc1IJ ole. U aal 
onder geen verpUcttoc ataan nle. Sktyt 
aan ooe en veratrek vollec1Jge beaon-

c1erbe<le In verbanc1 met u kwaal. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
Poabua W6 - KA.APSTAD 

DAMES-, 
MANS- en 
KINDER
UlTRUSTERS 
SNYERS 

UNIEWINKELS 
Be perk 

KERKSTRAAT 275 - PRETORIA 
TA.KKE: lohalmeabuq, BenODI, VereenlpnJ", Kaapatad. 
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WAAROM? 
Ons plans in hierdie uitgnwe twee bcleidsverklarings oor 

die toekomstige republiek, die een van die Groolraad soos 
in 1943 gcformulcer, en die ander van die Federalc Rnad 
van die H.N.P. Ons lnat dit aan ons lesers oor om self te 
oorded of die twee beleidsverklarings 'n skeidsmuur vorm 
wat so dik en so hoog is dat selfo; in 'n verkiesing wat oor 
, blanke Suid-Afrika" gevoer word, dle H.N.P. nie bereid is 
om dle hand , ·an die Ossewabrandwag terwille daarvan te 
vat nie. Op 'n vraag te Worcester het dr. Donges hierdie 
beieidsverklaring van die H.N.P. verlede week erken, sodat 
dus aangeneem kan word dat dit nog steeds dle par ty sc 
,toekornsbeleid" is. 

Maar as dit dan so is, waarom beskuldig dr. Malan en 
Die Burger die O.B. dan dat hy 'n ,ondemokratiese" ideologic 
nastrewe en dit op 'n tydstip wanneer nie die O.B. nic, maar 
dr. Malan die beleid of veronderstclde beleid van die Ossewa
brandwag byslecp in 'n verkiesing wat volgens die H.N.P.
leiding net oor die vraag gaan of Suid-Afrika ,'n witmans
land" sal bly? 

As dit nou 'n egte verskilpunt was, dan kan mens al 
mocilik verstaan waarom dr. Malan dit in die verkicsing 
bysleep, maar nou is dil heeltemal 'n kunsmatige geskil. 
Want as die O.B. se , , ·en·anging , ·an die verdelende t>ar ty
stelsel" deur 'n , , ·erenigde volkspolitiek" ondemokraties is, 
dan is , weg\·eging" , .an die , Britse parlementere s telsel" nie 
minder ondemokratles nie. ~laar ons stem saam met dr. 
Malan en sy Federa te Raad dat daar baie vorms , ·an 
demok~le is, en dat die Britse parlementere stelsel op sy 
beste 'n karikatuur \·an die dcmokrasie is/ 

R EPUBLIEK 

Dr. Malan bet dit baie duidelik op die Paarl en and<"r 
plekke gcstel dat die verkiesing nie oor clie republiek gegaan 
het nie en dus ook nie oor die republlkeinse staatsvorm wat 
sowel die O.B. as die Federa te Raad voor e>f het nie. 

Waarom dan die O.B. se beleid kom bysleep as ekskuu'l 
vir die H.N.P.-leidlng se welering om ,blanke Suid-Afrika" 
se kandidate in Roodepoort en Brakpan te ondersteun in 'n 
verkiesing oor dle vraag ,of Suid-Afrika. 'n witmansiand 
gaan bly!" 

Indien bcslisscnde setcls vir dr. Malan in hierdie 
verkiesing verlore geraak bet, sal die volk weet wie om te 
blameer: die man wat op 21 No,·ember 1947 te Paarl ten 
s pyte van toenbestaande vyandskap, gese het: ,ons is nou 
boodgeaote," of die man wat die O.B. se rt>publikeinse staats
,·orm lngesleep bt"t in 'n \'erkie!iing wat boegenaamd nie oor 
'n republiek gegaan het nie, ten einde daarmee die uitbreiding 
van sy vyandskap en diskriminasie tot in die hoofbestuur 
van sy bondgenootparty gocd te praat. 

• 
Nou Vorentoe! 

Die verkieslng oor ,.blanke Suid-Afrika" loop vandag ten 
einde. In hierdie verkiesing het dr. Malan met die grootste 
bcslistbeid 'n poging aangcwcnd om 'n wig tusscn die K.G. 
en sy volgclinge, tussen O.B. en O.B., en ook tusscn die O.B. 
en die Afrikanerparty in tc dryf. Dit was die motief agter sy 
kongresbesluite in September verlede jaar en die daadwerklike 
uitvoering daarvan in die aangesig van die grootste verby
stering van die \'Olk. 

Daar bet dan ook in sommige kiesafdelings aansienlike 
verwarring gehecrs oor wnt die Ossewabrandwag tc doen 
staan. In meer as twintlg II.N.P.-setels het die kandida te 
egter plaaslike vredes gesluit en het die Ossewabrandwag 
self!! ,·anult ander kiesafdelings waar bulle buite stemming 
gebly het, besluit om dle 'riendskaplike kandidate te hulp te 
snel met motonJ en persoonlike bystand. Hier en in die tien 
A.P.-setels het Afrikaners van a ile groepe in 'n gemeenskap
like stryd gegaan en daardeur groter krag geopenbaar as 
wat gemobillseer kon word in die dampkring van d~. Malan se 
Afrikanerl'enolging. 

In hierdie kicsafdelings bet die Afrikaners dan ook 
ondervind dat daar baie weinig tussen bulle staan wannecr 
dr. Malan se kwaadwillighcid opsy geskuif word. Hier sal 
vrede en eensgcsindheid dan ook in die toekoms beers in 
belang van ons volk. 

In kiesafdclings waar nie sulke vredes gesluit was nie, 
bet die meerderheid O.B.-ledc buite stemming gebly in 'n 
poging om dr. Malan tot besinning te bring. Andere bet 
egter onder die indruk van die verkiesingshis~erie gekom 
en kon die drang nn die slembus nie weerstaan nie. Bulle 
het dle K.G. HC Ieiding Heer sekerlik bemoeilik en dit. is te 
hope dat hulle na. d ie verkiesing, wanneer bulle weer normaal 
begin dink, 1181 besel dat die K.G. bale verder gesien bet as 
hulle. llulle bet dit egter goed met bulle volk bedoel. Dit 
was onder die beset dat b ulle lets \ir hul volk doen, dat bulle 
gaan stem het . En in daardie Jig moet hul optrede dan ook 
met liefde dcur ander O.B.·lede gesien word. Die verkiesing 
is verby; laat dit rus. O.B.-lede sal mekaar nie Hrwyt oor 
wat daar gedoen of gese i~t tydens die partypolitieke epidemie 
nle. Ons u l ~Wrg dat dr. Malan, a l het hy miskien daarin 
geslaag om 1t0mmige O.B. 's tydelik te laat wankel, nie in sy 
doel s laag om die O.B. te skeur ole. Daarom wend ons nou 
die oog weer na vore, meer beslis as ooit om hierdie stelsel 
met sy sinlosc baat en kun~matigheid ,.weg te veeg" soos dr. 
Kalan dit uitgedruk bet. 

DAARVOOR HET ONS DIE OSSEWABRA11t"'DWAG! 

DUITSE VOLK GETREF DEUR 
AF.GRYSLIKE LOT 

Hoe dit werklik in d ie Russie .. e beJooetting!'gehied ,·an Duit~land toe
gaan, hlyk uit ' n brief van ' n Duit~t· soldaal wat tyden!; die oorlog anti-
1.'\azi wa8, en nou in R ussiee-Duitt.land H•rket•r. Sy ~·erbaal h; onlangs 
in Brittanje gepuhliseer . 
Hy akryf onder meer dat die 

Dultac volk teen 19*6 ~at was 
vir die oorlog en dat bulle Sta
lin sc soldatc met oop arms sou 
ontvang het aa bulle hul net 
anders gedra het met hul aan
koms In Dultsland. Almal bet 
c&ier ~rewt'et h oe primitief die 
Ru11Ke ill, dat bulle ~reoen r adio's, 
fietlie of horlollleos k eon nie, en 
dat bulle met houtlt'~ls eet. 
Die volle werldlkheld bet e~r 
een tot die Dult~~e volk deurge
drinr toe d ie besetting ,·an 
Dultsland In aile em fll begin bet. 

EEU AGTER 

Die Ruase Ia vandag presies 
waar dlo Dultac volk in 1860 
was, verklaar die skrywer. Bulle 
ifll minstens 'n 90 ja.ar agter die 
beakawlnr. Daarby Is bulle ge
loof in die dlnge wat vir hulle 
op papler geskryf word, kinder
Ilk. Hullc glo alles en moen dat 
alios wat vir hullc op hlcrdic 
manier voorgchou word, werk
lik ultgcvocr sal word. 

Wat In die konsentrasiekampe 
in Dultsland aangegaan bet, 
daarvan hot die gcwone Duitser 
nlks ~rcwcet nle, vcrklaar die 
soldaat ,maar as lemand my wil 
k om oortulg dat d ie Rusflle beter 
1111, dan bejeen ek hom met ver · 
agtin~r." 

\'ROUE-SLA WE 

,,Ek bet re11len hoe Dult110 sol
date In Ruule110 kampe by d ie 
h onderde doodgesldet word. I n 
elke R 11Mie.e kamp is omtrent 
d ie b t-llte van die Duitae reo
van~renes dood van hongeor. Ek 
bet met bale vroue geaels - ek 
be rhaal , ·roue - wat meer as 
'n Jaar In die Russielle slawe
kampe In Siberie gewerk bet. 
Hulle Is i n staat om syfers te 
noem. In die sorner van 1946 
i11 uit die 2,500 vroue 'wat in 
Duit11land byrnekaar gemaak Is 
en met veoetrokke na Rusland 
reneem Is, 1,500 dood. 

MILJOENE 

,.Dultsc vrouc Is nle by die 
dulscnde deur die Russo verkrag 
nie maar by miljoene. Die 
Lento van 19415 hot ons meteens 
10 jaar ouer gemaak. Wanneer 
mans mckaar ontmoct, dan vra 
bulle: ,Goele gcnugtlg, is dlt 
jy'?, maar as vrouc mekaar ont
moct Is die cerate vraag wat 
bulle aan mekaar vra: ,Is jy ge
spaar?'. Kindcrs is In die teen
woordlghcld van hul ouers en 
vroue in die tecnwoordigheid 
van hul mans ontccr. 

.,Daar Is bale dogters in dic
sc!Cdc klaa as my dogter wat 
diesclfdc lot gctrcf het, nietcen
staande hullc maar vccrtien jaar 
oud is. God allccn weet hoeveel 
mans doodgcslaan is omdat bul
le hul vroucn.s en kinder• wou 
beskerm. 

KINDERS VAN 9 JAAR 

Jong klnders van negc jaar 
en ou grootmoeders van 80 
jaar het slagoffors gcword 
van geslagslektes. 

'n Vrlrnd van my, hy was 26 
jaar oud, Is doodgeskiet omdat 
hy probeer het om sy vrou te 
beskcrm. 

,.Gcdurende die nag weergalm 
dit in die dorpe van vroue wat 
skrce. Moedcrs steek hulle dog
tt'rs vir weke W<'~: sny bulle 
hare kor t en laat bulle seuns
klere dra. Die et'rste woord wat 
die Russe In Duitalau.d gelcer 
het, Is: ,Frau kornm bier' (kom 
bier vrou!) J. L. 

SELF~IOORD 

,,n ons ldein dorple wM danr 
1,100 M>llmoorde en in die plek 
waar ek voorheen gt'bly ht•t WO'I 

daar S,OOO Helfmoorde. As ons 
mans alles kan vergeet, ons 
vrouens kan nie. 

Die soldaat verklaar dat ty
dens die Duitsc veldtog In 
Frankryk daar ook geslagsvoor
valle plaasgevind het, maar dit 
het op weder:~ydso instt'mmln~ 
berus. ,Ek weet net van een 
geval van verkragtiging en bces
agtigheid en is die betrokke sol
date In albei gevalle voor 'n 
milit~re bot gedaag en doodgc
skiet." 

,UHRI! UHRI!" 

Die twet'de woord wat die 
RussiP"E soldatc in Duitaland 
geleer bet, was: ,Uhrl! Uhrl!" 
(Uhr=borlosie; die ,.i" agteraan 

is 'n Russiese meervoudsuit
gang>. 

Nlcmand in Duitsland wao;; in 
stuat om sy hor losie te behou 
nh•. Ek glo, so vertel die sol· 
dnnt, dat daar In die hele Duit
se leer nle 1,000 soldate was wat 
nlc 'n horloslc gehad bet nie. 
M1tur in die R ussiese leer was 
dnar &ekt>r n ie 'n 1,000 wat bor 
lo!otles lx>'ilt bet nie. Rossiese 
offl.,iere gnan van bois tot buis 
m••t 'n pl.,tool en eois elke bor 
lo.,ieo op. Ru'l"iese ~;oldate keer 
dikwf'l'! treine voor en onder 
.,oek aile pas..asiers , .ir borlosies 
en juweolc. As so leta plaasvind 
dan waag die Duitsers nie om 
dMrvan te praat as Russiese , 
soldate nie, maar uit vrees vir 
vcrvolging praat bulle van ,.sol
date met 'n vreemde aksent." 

In die strate, so vertel die 
soldaat, spec! die Duitse kinder
tjles vnndag .,Uhri! Uhrl!" en 
.,Frau komm." 

ONTBEILIGING VAN 
SONDAG I{OM SAAM 

MET IMMIGRANTE 
\ 

Die ,British o,·er.,t-as Club," 'n veremgmg wat deur 
Britse immigrante in Suid-Afrika ~l" ... tig i., met die doel om 
die Britse gee!t te bestendig t>n immi~rante wat aankom tuis 
t~ maak, het nou daartoe oorgegaan om 'n ,.Sunday Social 
Club" te stig waar humigrante en bul niende hut Sondae met 
biljartspel en dans ,·ermaak. 

Die klub gebruik die knmers 
van 'n dansskool In Kaapstad 
en lede van die klub bring bul 
Sondae bier op 'n .,social man
ner" dour. Die eintlikc bcdry
wigheid is Sondae-anndc wan
neer daar g(']centh(•id Is om 
ltaart en biljart tc spec! en om 
vir jou 'n dansmaat saam tc 
bring en die aand op dlr maat 
van musiek deur tc bring. An
der persone, wat nic lmmlgrantc 
is nie, word ook loegclant om 
lede van die klub tc word. Daar 
word 'n maandeliksc fool gcvrn 
en lidmaatsl<apkaartjies ult&"e
reik. 

TRADISIES 

Sulke Sabbatsontheiliging knn 
mens wei verwag as die volk 
oorstroom word met immigrante 
wat niks wcct van die Afrika
nervolk se beginsels en tradisles 
nie en wat gecn respek dnarvoor 
bet nie. Hulle kry ook weens 
bul massabinnekoms gecn gc
leentheid om die volk se . tradl
sies aan tc neem nic. 

Dit is te begrype dat die Bril
se immigrante niks vcrkcerd 
biermee sal vind nie aangesicn 
dit 'n algt'mene praktyk In Brlt
tanjc is om Sondag as 'n da, . 

Nuwe Koningin 
Vir Holland 

Prinses Juliana Is verll•de 
week ingeswcer as re,ent van 
Nederland. Sy 11al teen Septem
ber bewind aanvaar. Konlngin 
Wilhelmina bet so pas aangc
kondig dat sy afstand sal doen 
van die troon ten a-unstc van 
prinses Juliann. Koninging Wil
helmina sal in Augustus 68 jaar 
oud wees. Sy sal dan ook haar 
50-jarige bewindaanvaardin' ,e. 
denk. 

van sport en vermaaklikheid te 
vi!'r. Selfs toe die Britse koning 
onlangs bier was hct hy nie ge
skroom om op Sondag tennis te 
spccl nic. 

Brandvlei 
Hou Vandag 

Funksie 
C<>nl. Schalk Nel van Brand

vic! wat die Iaertr!'k te Wor
cest!'r bygewoon het, het on
mlddellik ' na sy terugkoms sy 
kommando bymckaar gerc.ep om 
die Iede in t<' Jig oor die ge
wigtigc beslulte wat op die 
\\"orcestcrse bye!'nkoms geneem 
is. Na sy brcedvocrige uitecn
settlng van die idct's wat by 
dnar gekry h~>t, het hy die ver
gudcring gevra om, indien daar 
lcdc is wat nie saamgaan met 
die \Vorcestersc be81uite nic, tog 
bulle rcdes voor die vcrgade
rlng te 1~. Dunr \\lls nieomnnd 
\\Ut bt•,.wnrl' l"~>had bet nadat 
h~· llrrhaaldc• malr gevra bet 
orn d:\nrmPc> na ,·ore tt> kom. 
Die vergadcring bt>t dos sonder 
N'n l"nkt'le l4't'nstem heelbnrtig 
die> \\'orce .. tt'rse tx>"luite aange
nt•Pm en onclf'rsteun. 

Hierna het hoofgenl. W. P. 
Burgt'r 'n paar bemoedigende 
woordr gesprcek. 

Na 'n offisiersvergadering is 
bc::;luit dat O.B.-dag vanjaar in 
hlcrdlc kommando op 1 Julie 
gehou sal word, omdat dit die 
bcstr tyd sal wees om die mense 
bymekaar te kry - in die va
kansie. 

Daar is ook besluit om op 26 
~fel (verklesingsdag) op die 
plans van wldkornet A. J. Bur
ger hymekaar te kom vir juk
skcl t'n verversinge waarvan die 
opbrengs sal gaan na die Hoot
kwartler. 

(Berlg: W. P. Burger, Skans· 
klip, oor Brandvlei. 
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,Wat in werklikheid h ier voor ons oe l)l_aasvind is die geleidelikel 
mislukking van die partysteh el as gevolg van ·die verval van die partye 
self," skryf die Br ibe m.aandhlad, The Patriot, na aanleiding van die 
, euwels 'wat h ierdie land (lBrittanje) teister." Die blad~ vet·klaar 
dat heroe}J!Sverteenwoordiging in Brittanje haie heter in staat sou gewees 
het om die })roblem e op te los as die h uidige partyhewind. 

Die problcmc in Brittanje is 
geweldig vergroot as gevolg van 
die optrede van die huidige re
gering, verklaar die blad. Die 
koers wat vandag ingeslaan 
word, 'is besiJ; om die p::td van 
J(omm\misme voor te berei. 
H iervoor is die part.ystelsel wat 
besig is om te verval vcrant
woonlelik 

,As dit die laaste stadium van 
die stelsel is, dan is clit ongeluk
Jdg dat die Sosialiste op hierclie 
tydstip aan bewind is wat ten 
spyte van hulle bewecrde demo
luasie, niks mecr demokraties 
is n ie as die monargistiese stel
sel 400 jaar gelcde op hierdie 
eiland. 

GEEN AANDEEL 

,Dit is te betwyfel of enige 
I>at"t~·stelsel demol,raties l<a.n 
wces, omdat die ]I<ITty wat aan 
bewind is altyd detn· 'n g-roep 
persone g~opponeer word. H ier
.flie groep Imn net so wei vyf 
.jaar lank van hul st.emreg be
roof wees; hulle het geen Jeans 
om die pc1·sone wat hulle 1·egeer 
of wan-regeer te belnvloed nie. 

, Dit is opvallend dat die So
sialiste wat nou aan bewind is 
en oor ' n groot m eerderheid in 
die parlement beskilt, aan be-

--------- ----------- ----------
SOOS ONS 0..1ES!ERS DDT SU/E.N 

.. ------------------·---·------
TAT aarom Eers N a 

V erkiesing? 
l\Inr. iH . J. Vol~.chenl<, Allc

morgens, oor Touws rivier, sJu·yi : 
Omtrcnt 'n se!,;ere voors lcl 

van mnr. J . P . Stassen, \Vierda
brug, Pretoria in Die O.B. da t 
ons aile vyandsl<ap t usse n d ie 
O.B. en die H.N.P. voor d ie ver 
Jdesing moet vergeet, en da n 
later op broederlike wyse oplos, 
wil e~ een e n ander se. vVaar
om het u nic gevra da t dit 
voor die verkiesing plaasvind 
nie, dan is ons mos altwee 
veilig? 

El< was bly toe ek Die O.B. 
van 12 l\Iei oopmaal< en a gt J,;an
didate se. name sie n wa t voor 
.die verkiesing vrede g emaal< 
hct. 

Ek is bly vir hulle moed en 
trou teenoor die volk. Vera ! wil 
ek die naam van mnr. J. H . 
Klopper van Vredefort noem . 

Ek sicn ool< da t afgevaardig
des van Prctoria-Dis'crik die dr ie 
leiers van die O.B .. A.P. en 
H.N.P. wil vra om 'n oOI·een
koms te maak. Nou sal die volk 
sien wie die Jeiers is wa t hulle 
wil saamsnoe r teen die Smuts 
bewind en wie die leie t· is wat 
weicr om vredc te maak en ool< 
die uitmekaarjae r van die volk 
is. 

A (CJJ 0'11 D rr o Nkd CD rv 
1\Inr. J . Bezuidenhout, P.K . 

Ohrigstad : - Ek wil graag 'n 
paar.., vrae deur middel van u 
gceerde blad vra. D ie ecrste is 
aan dr. Malan, Ieier van die 
H .N.P. 

Dr. Ma lan, waarom het u d es 
tyds ·die Godsbediening bedank? 
\Vas dit n ie om die Afrikaner 
volk bymekaar te bring nie? 
En wat doen u nou wee r? Net 
om vir die sovcelste m aal t e 
wys dat u dieselfde volkie weer 
in die harnas wil ja teen me
kaar. 

E n in verband met Brakpan : 
Val u weer soos 'n s legte l10en
dereier in u stool nccr net soos 
die tyd toe genl. H e rtzog u gcvra 
het om saam met hom t e wcrlt 
en die volk weer bymckaar t e 
bring? 

Ek en so baie ander bitter
cinders slui t ons aan by wat 
lmpt. Henri Sleg tl{amp van Mid
delburg onlangs tn die blad 
gese het. 

En dr. Malan, hoc !ani< wil 

u nog onder 'n Jan Smuts in
jaag? N ee doktor, ons bedank 
baie hartlik vi r jou . Ons is al 
sat van jou stories. Vra na Gods 
hulp. Lees 2 Samuel 5 : 21 en 
2 Tim6theiis. 

Ek wil die moeders van die 
volk vra om tog ernstig vir ons 
volk te bid. (Brief verkort) . 

!Bewyse Nodig 
N oe Skump((J 

1\I nr. F . \ V, Burnett, l~i nclaan 
8, P ort E lizabeth, sltryf : 

Na aanlciding van mnr. Gideon 
Burger se brief in u u itgawe 
va n 5 1V1ei, 1.1., sou elt g raag tot 
u voetnoot wou byvoeg, dat bier
die ,.d emokraat" natuurlik n ie 
weet dat sedert die afstcrwe 
van pres ident Kruger, t ot, en 
met toetredc van dr. Van Rens
burg - geen Afrikanerpolitikus 
gevind !ton word wat bereid 
was om sonder· vet sa!a risse te 
, offer" n ie, maar w ei wora die 
volk op hul poiiticke pynbank 
van verdeel-en -hee rs geoffer. 
Die een om vet besoldiging met 
verantwoordelikheid - die an
d er om dieselfde rede - sonder 
verantwoordelikheid. 

Die Kommandant-generaal hct 
n ic aileen finansieel, maar ook 
geestclik d ie toets van waarag-. 
tige leie rskap skitterend deur
staan en na drie jaa r van , De
mokrat iese" vrede met d ie kom
munistiese o01·winning, styg 
Hans van Rensburg en sy 
,Idee" nog steeds hoer asof m et 
arendsvlerke. 

Ja! Hicr voorwaar is die Van 
R cnsburg-vuurtjie wat uitlek bo 
die Malan-roolt. Volksoffer
ande met martelaarsidealis
me maak leiers, nmr. Burger. 
Nee, mcncer, laat hulle maar 
ecrs konkrete bewyse bring van 
hul ,,Irene -hck" clkc Donder
dagaand, voordat hulle hul 
£1,000 vra. 

Mencer Burger, u skimpe, 
vrecs cit, sal jou n ie £1,000 ryker 
maak nie. Tcrloops, dr. Ver
woerd het op Alberton die Pen
sioen-storic aan fl enters ge
sl<eur! 

K orrrespo0i1detnsie 
,,Oom Paul sc Seun, Ka.a.p

stad" : Ons moet verlof he om 
u naam en volledige adres saam 
m et u brief te plaas om tc kan 
voldoen aan die ver cistes van 
die Kiesw et . 

wind gekom het deur 'n klein 
meerderheid stemme. As 'n 
vorm van demokrasie, maak dit 
geen s in nic. 

BEROEPSVERTEE~

WOORDIGING 

, I n hierdie dae van indus
trialisasie Jmn 'n baic betcr· stcl
sel .tlaargcstel word deur die 
parlcmcnt s:mm te stel uit salte
en werksmanne met beroeps
vel'teenwoordiging in plaas van 
plaasliltc vcrtccnwoonliging." 

Die blad betoog dat onder die 
huidige stelsel die belangc van 
die party swaarder weeg as di~ 
van die land. 

n VoUk SaD U 
·fR.<epu..ulfffeern 

U:apt. H . T . Slegtlmmp, D.T.D .. 
P.JI. l\'liddelburg, T\'l.: 

Aangaande die waarskuwing 
wat dr. Malan gerig h et aan 
aile H .N .P .-Iede om g een plaas
likc ooreenkomste m et die Osse 
wabrand\vag aan tc gaan nic, 
wil el< aan hom se : d it sa l u 
doodvonnis as Icier beteken. 
Vergcet n ic dat d it d ie volk is 
wat sy Jeiers uitroep nie en 
bulle hct ook die hoogste stern 
en as u teen die wil van die 
volk handel, sal u le iersll:ap in 
die asblik te Iande kom. 

Hoe lyk d it al vir u, hoe klink 
die volkstem al vtr u in Rusten
burg, Vredefort, Pictersburg, 
Ventcrsdorp, Kroonstad, Mari
co en H eilbron en nou ook weer 
Middclburg en na my t er ore 
gekom h et oolt Groblcrsdal ? 

Dr. Malan daar is 'n Hoer 
\Vese wat u sicn. vVecs gewaar
slm. 

U..!E.Wf.NSK OS TIE 
STYG 

Die lewenskoste in die Unie 
het gedurende April nogmaals 
gestyg. In vergelyldng met 
Maar t toon dit ' n styging van . •· 
punt ses. Die lewenskoste is 
clus nou in vergelyking m et voor 
die oorlog 45.1 persent hoer . 

Ha011dUya<OJ( Sy 
K ongrre$be$U(IJ]o~ 

Gcnl. ·w. J . C. Steenltamp, 
Calvinia, berig: 

Soos die Grootraad besluit het, 
kan ons plaaslike ooreenkomste 
tref met die H.N.P. Ek het 'n 
poging aangewend met die ltan
didaat, mnr. P . J. Luttig. Hy 
wil egter onder geen omstan
dighede 'n oorecnkoms slu it 
met die O.B. nie, net met die 
Afrikanerparty (wat hulle reeds 
aangegaan het) en vera! n ie 
voor die verkiesing nie. Na die 
verkiesing sal hy 'n ·OOreenkoms 
sluit maar nie sluiftclik nie. Hy 
bly by hul Kongresbesluit. 

Op ons offisiersver gadering 
het ons besluit om buit e stem
m ing te bly. Maar indien die 
H .N.P. ons nader in verband 
m et 'sa mewerlting voor en na 
die verltiesing, sal ons saam
werk. 

Die H .N .P.'s het my toe ge
nader, maar soos ek reeds ver
meld het, die kandidaat h et ge
weier vir en ige ooreenkoms 
voor die vcrkicsing. 

NOODHU I-P VIR DUI T SLAND 

DUITS-AFR.UiA . .<\NSE HULP-AKSIE 
(D.A.H .A.) 

Ondersteun ons Taa.k om die Ontsettende Nood 
in Duitsland te Lenig. 

ONS BENODIG DRINGEJ\'D : 
0 Fondse vir die aani{OOP van voedsel, klerasic en 

medisyne. 
0 IGerasie en skoene, nuut of gebruilt, maar sltoon 

en in goeie toestand. 
0 VET. 
o Biltong of nuder onbederfbare eetwarc. 

STUUR U BYDRAE, BEHALW~ VOEDSELWARE AAN 

U PLAASLIKE NOODLENIGINGSKO!I-UTEE 
Vffi DUITSLAND 

of regstreeks aan die 

DUITS-AFRIKAANSE HlJLP-AKSIE (D.A.H.A.) 
Bloedstraat 164, Hoopstraat 105B, 
PRET ORIA. l S:AAPSTAD. 

0 \'OEDSELWA.RE ALLEf;N AAN D .A .ll.A., l'RE'l'ORIA .. 0 

r 
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GROOTHANDELAARS 

KEERO~iSTRA.I\T 52 

FOO~ 3-0423 

K~APSTAD 

POSBUS 2120 

DAMESROKSTOWWE: 
Ons bicd aan 'n groot verskeidenheiq van 
daJ\[esrokstowwe <Moroltyn, Satyn, Gesponne 
stowwe, K atoenstowwe) , rokke, geble ikte en 
ongebleill:tc Iinne, gordynstowwc, onderklere, 
Jwuse, pantoffels, ldndersokkies, krameryc, 

.ens., ens. 

HEMDE: 
Verder ook mans wit en gestreepte hcmde, 
sporthemde, dasse, 1 baadjies, ondcrklere, 
werksbroelte, kakiehemde, slaappakke, sokkies, 

ens., ens. 

0 

Dit sal kleinhandelaars betaal om met ons in 
verbind ing te tree, hetsy deur lwutalr met ons 
reisigcrs of andersins. Persoonlike besoelte 

sal op prys gestel word 

· Die Firma wie se voo1Tacle nie 01> 1t 1'Ctklce 
bly ze ni.e. 

Verspreiders van lOOTAl 
fabrikate 

Maak u eie STIEN E 

met die 

~t\'*''t ~· . ~\~~~ 
.~©)\"0 . 

SEII'IENT-

·' 

' i STEENl\iAA.KMASJIEN 
Die ,KLEINE WONDER" stel u 
instaat om semcntstene te maak 
op die p lek- soveel as wat nodig 
is, waar en wanneer h u l nodig 
is. Daarbenewcns stel die wel
gevormde, volkome reghoekige 
standaardgrootte ,Kleine Vl.'on
der" -Stene die messelaar in staat 
om baie meer stene per dag te le 
en minder pleister (messelkalk) 
te gebruik. Die plcisterer spaar 
ook tyd en pleisterkalk omdat 
daar nie ongclyke dele is ' om op 
te vulnie. Die ,KLEINE WON
DER" sondcr onderdeel kos slegs 

£20 v .o.s. Hopefielcl. Onderdeel 
£10 ekstra maar enige stewige 
stellasie kan vir hierdie doe! ge
bruik WOTd. 

olJo Dio ~l{J[}=B~ 

VRUGTEBOERE, 

Hamlelsnavrne wo~·d verwllllwm 
Voortrekkerstraat, Hopcfield. 
Posbus 18. 1.'elegrammc ,BUHR" 

(3) _, 

U koop jaarliks hemestingstowwe en spuit
stowwe van die een of an,der f irma. U ondersteun 
hom daardeu r, maar h et u hom al gevra of hy u 
hlad met advertensies ondersteun? Solank u 4it 
nie doen nie, ag hy dit n ie nodig om dit te doen n ie . 
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TAJUEF VIR GEKLASSIFLSEERDE ADVERTENSIES: 

Hulsboodellke Kenollgewlngs: 
(Verlowlng, buwellk, geboorte, stertgevad, In memoriam, gelukwensing, 

i ens.) 1<l per woord; mlnUilum 3/· per plaslng. Voorultbetaalbaa.r. VIr 

berhallngs 25 pst. afslag. 

Handelsadvertensles: 
Eerste ptaslng, 2d. per woord. VIr berballngs 25 pst. afslag. 

Intekengeld OP ,.Die O.B.'' <vrrsk:yn weekllks): 10/· per jaar of 5/- per 
e maande. Vooruitbeta.albaar. Stuur advertenslegeld en bestelllngs na. Posbua 
28, SteUenbosch, en lntekengeld na Posbus 1411, Kaapstad. 

GEBOORTE 

PJEK. - Aan Johannes en Alet (geb. 
Vawser) •n lief dogtertjle op 25 Mel 
In Die Laan-verpleeginrlgting. •n 
welkom sustertjie vir haar drie 
boeties. Alma! wei. Innige dank aen 
die ooeie Gewer, ons Dokter en die 
verpleegsters. 
Stellenbo~ch. 

HUWELm 
IDCKMAN-ltAATS. - Ons twee, 

Veldkte. A. c. Raats A1a6, dogter 
van mnr. en mev. F. J. Raats van 
Fransehhoek en Wa•g. H/Komdt. H. T. 
Hickman, Qeneraalskap A1, seun van 
mnr. en mev. E. H. Hickman, Kaap
stad, maak hlermee bekend dat ons 
gaan trou D.V. op 29 Mel 1948 om 
2.30 nm. In die Groote Kerk, Kaap
stad. Geen kaertjies. Gelukwenslng: 
K.T.K. Telegramme: TamboersklOOf
weg 4, Kaapstad. 26/5/1B. 

BOME, PLANTE EN SAAD 

LUSERNSAAD. - Vars saad, stan
daard gehalte. Doddervry. £9 per 
sak, 203 lb., gel ewer Oudtshoorn
ata<!lle. K.M.B. - D. S. DU TOIT, 
P.K. Armoed, Dlstrik Oudtshoorn. 

14/4/TK 

ERTE. - Goewerments·gesertlflseerd. 
Greenfeast goed skoongemaak £6/10/· 
per sak. Ongesertlflseerd £5 per sak, 
200 lbo., v.o.s. Oudtshoorn. - KAJt.. 
ROO SAAD VERSPREIDERS, Posbuo 
107, Oudtshoorn. 7/4/8 

GO~ER~f&NTSGESERTIFISEERDE 
Donker Detroit Beetsaad 5/-, Ch81!ltenay 
Wortelsaad 7/6, Silver King Ulesaad 
8!6 per lb. Posvry. vra pryslys van 
PREJIUERS, P .K. Schoemanshoek 
Oodtshoorn. 21/4/TK 

GROENTESAAD. - Qoewerments-ge
sert!llseerd.. Detroit eo Egiptiese Plat 
5/- per lb. Chantenay-Wortel 7/6 per 
!b. Posvry. Skryf: KARROO SAAD 
VERSPREIDERS, Posbus 10'7, Oudt-8-
boorn . 7 I 4/8 

ROOSBOOl\lPIES, WINGERDSTOK· 
KIES, Ens. vir 1948-planttyd. Skryf 
om gratis pryslys aan LA MOTTE
KWEKERY, P.K. LA MOTTE. 

18/2/TK 

GEl\-IENG 

BREIWERK AANGENEE~I :- Stuur 
wol, mate en patroon aan 
.,:O.IARYNA", Rlbboksfontein, GABlES. 
4-draad wol 1/6; 3-draad 1/9; 2-draad 
of moellike patrone 2/3 per ons. Nle 
Rokke nle. 26/5/IB. 

QllAFSTEENMAKERS. - VIr ge
waarborgde tevredeobeld tree In ver
blndlng met die S.A. GR AFSTEEN 
EN MON1ThiENTWERKE (EIENS.) 
.BPK. van Voortrekkerweg 860, Madt· 
land. (Onder persoonllke aandag van 
ODII Best.-Direkteur, ronr. Jaoole 
CUJie). Telefooe-5-4420 en 5-02823. 

V AN'S CONCRETE P RODUCTS 
ALLERLEI - Waterspoel-rtoolstel

•elll, vloerte~ls eo gepol!toerde ter· 
razzo-kombu~opwastafels en artlkels 
essensieel vir gerief, hlgieue eo net
held. Volle besonderhede skrywe:
VAN•S CONCRETE PRODU<YJ'S 
<ED!IlS.) 8PK., Potgleterstraat 258, 
Pretoria. 3/12/TK. 

MEUBELS 
MEUBELS. - Beter meubels teen 

bllllker pryse. 'Babawaentjies, stoot
ltarretJies, drlewlele, llnoleums, tapyte 
eo». ook altyd In voorraa.d. oeeo 
KataloJI:US. Meld waario u belangstel. 
-VISSEJt..MEUBELS, Langstraat 291, 
Kaapstad. 3/12/11. 

)fEUBELS - Ons sal u. huls of 
kantoor volled!g Meubileer teen bllllke 
maandelikse paalemente. Spesiale 
kort!ngs vir kontant bestellings. Skryf 
om ons volledige katalogus met prys· 
Jys. Ook In voorraa.d: Draadlose. 
windlaalers, linoleum-vierkante van 6 
vt. br~edte vir kombuis. alumln!um
kastrolle in stelle van 3, ens.
UNTKA l\tEUBEl.S (EDMS.) JU'K., 
Vlctoriaweg 171, Woodstock.

12111
/ TK. 

R ADIO 

WUW EN LOUW. die Beroemde 
Radlo-logenieura. Staslewep:. PAROW. 
verkoop eo nerstel Radio's en Elektrlese 
Toestene. Gereglstreerde Elektrlsltelta
aannemero. Fooo 9·8435. 

PLAAS TE KOOP 

BABANANGO-AREA, 1,000 morge 
groot, ultstekende bees- en skaapplaas, 
volop water, swartwattelbas, l!'Oete 
woonhuls. ens. Prys £2/15/· per akker. 
Doen aansoek by VOORSJ,AG (ED!IlS.) 
BPK., Posbus 1411, Kaastad. 

5
/4/TK 

TE K OOP AANGEBIED 

Eolge hoeveelheid dag-oud kuikens 
dadelik verkrygbaar. Australorps 
£7, Leghorns en Kruls teen £6 per 100. 
K.B.A. of K.M.B. Waarborg sterk 
kulkens. 

Kulkens word gebroel van benne wat 
ultgesoek is deur eiena&r wat alreeds 
twlntlg jaar ondervindlng en 'n groot 
sukses van hoenderboerdery gemaak 
het. - H. R . i\IAJ.AN, .,Weltevrede 
Plulmveeplaas," P.K. Kerstfonteln. 
PAARL. Foon 6203. 14/4/TK 

PATATS. - Lekker vars patats teen 
12/6 per sak. Gelewer my sylyn. 
K.M.B. Asook weekllkse afsendlngs. -
P. 1. GERBER, Hoekwil, George. 

28/4./TK 

SOUT TE KOOP 

BOEK u bestelllngs vir vroe~ 
atlewering sodra sout verkrygbaar Is: 
A1, £4; No. 1, £3/15/-; No. 2, £3/10/-, 
per ton; 100 pond fyn bottersout 6/-, 
vrygelaa4 Soutwerke. Beste!: Komdte. 
mev. !IIARTIE VENTER, P/sak No. 
X4, Arbeidsloon, Bloemfontein. 

5/5/TK 

Pretoria-Mark 
PRINSLOO EN VENTER 

MARKAGENTE 
Van <ler Waltstra~t 268 

Posbus 361 Foon 2-2208 

PRETORIA 
(l\lede-elenaar en BeStuur der: 

J . P. BOTHliiA) 

• Garansie van £2,500 by die 
Staat 

• P r oheer ons vir h eter 
diens! 

SKRYF OM GRATI S 
* ETIKETTE 
* MARKVERSLAE 

ENS. 

•••••••••••••••••••••• 
OFFISIE.RE. ! 
AANDAG! 
BET U DIT AL 

PRO BEER'! 

Verlede keer het ons 
aan die hand gedoen dat 
u meer kleiner funksies in 
u afdeling organiseer i.p.v. 
ecn of twee algemene 
funksies. 

By sommige (nie alma! 
nie) van bierdie byeen
komste, sal die doel wees 
om fondse in te samcl, en 
wei deur die verkoop van 
eetware, koffie ens. U sal 
nou vind dat dit baie aan
genamer en makliker 
gaan, om op so 'n aandjie 
nie per pannekoek of per 
koeldrank te laat betaal 
nie, maar liewer 'n sil
werkollekte tc vra. D it 
bespaar nie alleen moeite 
nie, maar skep 'n aange
name gesellige gees, en 

I 
daarby sal u waarskyn
lik ook vind dat dit finan
sieel meer vrugte gaan af
werp! 

• ••••••••••••••••••••• 
Mnr. Havenga 
Weerle Malan 

Op 'n vergadet ing te W otces
tet verlede Vrydagaand bet 
m nr. N. 'C. Havenga, Ieier van 
die Aftikanerpatty, op 'n vtaag 
wat verwys bet na dr. Mala n se 
uit lat ing dat by en mnr. Haven
ga t eeds i n 1947 ooreengekom 
bet om geen O.B.-led e as ka n
didate toe te Iaat n ie, ontken 
dat dit die geval is. 

Mnr. Havenga bet gese dat by 
alles in sy vermoe gedoen bet 
om 'n versoening tussen die 
H.N.P. en die O.B. te bewerk
stellig. Wat homself betref het 
hy sy party oopgestel vir O.B.
Iede· sonder enige diskriminasie. 
Maat in d ie betr okke gevalle 
was die H.N .P.-leiding weens 
sekere kongtesbesluite n ie bereid 
om vir kand idate te stem wat 
ook Iede van die Ossewabrand
wag is nie. Dit was die enigste 
re.de waarom bulle nie k on staan 
nie. Spr. hoop egter dat die 
moeilikhede tussen die O.B. en 
die H.N.P. eerlang uit die weg 
geruim sal word. Hy kan geen 
rede sien vir so 'n stryd nie. 

•• 

GEBIED F REEL 
GROOTLAERTREK 

Die Ossewabra.ndwag van Gebied F nooi aile Brandwagte 
nit na 'n groot laertrek wat te Coopersdal in die Oos
Transvaalse Laeveld vanaf 6 tot 13 Julie aanstaande , gehou 
word. 

Soek u 'n aangename vakan
sie-oord vir Julie 1948? Kom 
dan na Cos-Transvaal. Besoek 
die Krugerwildtuin of gaan 
maak kennis met Lourenco 
MarquE!s en reel dit met ge
m ak s odat u ook die Laerttek 
byw oon te Coopers<lal reg op u 
pad. 

Die laer ~al as volg ingedeel 
word: 

(a) Mans en Boereseuns. 
(b) Vroue en Boeredogters. 
(c) Gesinslaer. Waar die ge-

sin graag saam wil bly, word 
so gereel dat gesinne apart 
saam getrek word. 

BENODIGDHEDE 

wat die laer bywoon moet by 
sy/baar aankoms die bedrag 
van £1 lOs. aan laerfooi betaal. 
Waar die man en vrou die laer 
bywoon is die laerfooi £1 elk. 

(b) Offisiere en lede van die 
Boerejeug betaal £1 aan laer
fooi. VV:'e.ar drie broers en sus
ters die Iaer bywoon is die fooi 
as volg: 15/- elk vir die eerste 
twee en 10/- vir die derde een. 
As daar meer as drie kinders 
van een gesin kom, betaal elk
een van die kinders wat kom 
10/- elk. Jeugoffisiere moet on
middellik begin met die insa
meling van fondse vir die reis-

/deale Vakansie 

en verblyfkoste van jeuglede. 
(c) B oerejeugorfisiere en lede 

wat nie die laerfooie kan be
taal nie, is baie welkom om die 
laertrek by te woon. Moet nie 
dat die laerfooi u weghou nie. 

(d) As die bele gesin kom, 
is die lacrfooi as volg: Ouers 
£1 elk en 10/- vir elke kind bo 
ses jaar. 

Aile lede van die Ossewa
brandwag wat die laer wil 
bywoon moet asseblief vroegty
dig in verbinding tree met die 
Stafhoof, Gebied F, Posbus 1280, 
Pretoria. Doen dit gou; u sal 
nie spyt wees nie. 

Tente. Elke gesin of groep 
moet vir bul eie tente sorg. - ·-. 

Lanterns moet gebring word. 

~ r 
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O.B.- en F.A.K.-sangbundels. 
Bybel, Psalm- en Gesangboek. 
Skryfbenodigdbede en aanteke
ningboek. 4 K omberse. Kamp
bed of matras. Hoed of helmet. 
Skeergereedskap. Ekstra paar 
skoene. Jas. Stoel. Wasbare 
klere. Tandeborsel. Emmertjie, 
skottel en spie!H. 2 Handdoeke. 
Seep. Skoenwaks en borsel. 

LAERFOOI 
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• . . ~ 
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0 
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(a) E lke volwasse persoon 
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Dr. MALAN ONTWYK 
VRAAG OOR 'FONDSE 

~inister J . H. Hofmeyr bet dr. D. F. Malan verlede week 
uitgedaag om te ontken dat die H.N.P . die Republikeinse 
Strydfonds, wat ingesamel is met die doel om 'n Republiek 
daar te stel, gebruik vir sy huidige verkiesingsveldtog wat 
nie oor 'n republiek gaan nie. 

Dr. Malan het nie gewag om 
op hierdie uitdaging te ant
woord nie m aar b y b et in ge
breke gebly om dit te ontken. 
Nadat hy mnr. H ofmeyr se eie 
verlede aangeroer bet, het hy 
verklaar : 

.,Wat die republikanisme van 
ons Party en ons Party-fondse 
betref, is dit genoeg as ek minis
ter H ofmeyr herinner aan sy 
eie eerj;ydse republikanisme en 
aan die gebruik wat hy op 'n 
latere stadium daarvan gemaak 
het in 'n poging om plek in die 
Nasionale Party-kabinet te ver
kry soos daarna in die Volks
raad deur dr. H . H . Moll ge
openbaar is. 

.,As lid van daardie kabinet 
mag ek b iervan meer weet as 
vir min ister Hofmeyr gerief lik 
mag wees, en ek sou hom daar
om aanraai om by m oontlike 
t oekomstige u itdagin gs d ie 
naam van on s Party-fondse 
maar liewer boite rekenin g te 
laat ." 

Aangesien dr. Malan nie die 
aantyging ontken nie, maar 
slegs dreig, moet die volk bier
van aflei dat hul geld wat in
gesamel js met die doe! om 'n 
republiek te propageer, nou ge
bruik is vir 'n gewone party
verkiesing waartydens die re
publiek in die yskas gebere was? 

Dis beslis 'n delikate vraag 
vir dr. Malan. 

CJl 
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HUWELIK WAT SELFS 
AMERIKANERS ONTSTIG 

Wanneer dit die bruid, sowel 
as die bruidegom se vierde bu
welik is terwyl jy nog sommer 
in jou fleur is, dan is dit al erg, 
maar as die vierde huwelik 
plaasgevind slegs drie dae nadat 
verlof om egskeiding toegestaan 
is, dan is dit darem te erg. So 
meen ook die Amerikaners wat 
gaande geraak het oor die hu
welik tussen rolprentster Lana 
Turner en multi-miljoener, Bob 
Topping. 

In Amerika is daar 'n storm 
ontketen oor hierdie huwelik 
wat glo £10,000 gekos het en die 
predikant wat hierdie mense ge
t~:ou bet, moes ook deurloop 
onder die kerklike gesag omdat 
die huwelik nie strook met 
kerklike opvattings nie. 

Die bruid se toerusting kos 
n iks minder as £7,500 nie. 

Intussen het die vorige vrou 
van Hope, Arline Judge, wat 
weer gaan trou met George 
Ross, aangekondig dat sy van 
plan is om met 'n swierige hu
welik haar vorige man se bu
welik ver in die skadu te stel. 



DIE O.B., WOENSDAG, 26 MEI 1948 

DIE. 0.8.-LE.IE.RS: 

BOEREHELD WAT KANON EN 
PANTSERWA GEBOU HET 

In sy 11tryd om die regsaak van die Afrikaner te , ·erdedig, 
bet hoofgeneraal A. J. Wahl van Bitterfontm, reeds twee 
keer as rebel na die wapen gegryp en as gevolg daarvan 
maande lank in die tronk deurgebrlng. Dit was sy afdeling 
wat die eerste skote in Kaapland op regeringstroepe geskiet 
bet. Dit was ook by wat tydens die Engelse oorlog, op 
bevel van wyle genl. Manle ~laritz, 'n kanon uit stukke pomp 
gemaak en 'n gepantserde trok uit staalplate moes bou om 
die Engeise ult bul vesting te 8klet . 

Genl. Wahl wat reeds nege
en-sestig jaar oud Is, Is op 25 
Augustus 1879 In die Paarl ge
bore. Onder die lelers van die 
Ossewabrandw&&' Is hy seker 
een van die merkwaardigste 
figure, wat ure aaneen van die 
ondervindings kan vertel sodat 
almal aan sy Iippe hang. 

Sy opleidlng het hy In die ou 
Gymnasium to Paarl, wat nog 
deur die Noorder Paarl-kerk ge
atig is, ontvang. Daarna het hy 
hom bekwaam In dlo wamakers
beroep en in 1900 sy etc wama
kersbeslgheid In die, Bokveld, 
naby Nieuwenhoudtvlllc, beg in. 

H oofreneraal A. J. WahL 

Hier bet hy in 1901 as rebel by 
genl. Manic Maritz so magte 
aangcsluit en vir 'n tyd lank 
rapporte gery tussen die kom
mando's van genl. Maritz en di' 
van Kaptein Gideon Scheepers 
en genl. Wynand Malan. Later 
het hy op die stat van gcnl. 
Maritz gedlen. 

ONDERVIl'o'DINGS 

Ons laat genl. Wahl self aan 
die woord om van sy ondervin
dings te vertel: 

Op Concordia moes ek op be
vel 'n kanon maak om 'n sekere 
Shelton's Fort In O'Kiep mee in 
te neem. Dit het u vol&' ge
beur: 

Die loop van die kanon waa 
van 'n dik staalpyp wat ons In 
'n ou myn opgctel het. Hierdie 
pyp het ons toe agter toeJ'eprop. 
'n Gat moes net voor die prop 
In die pyp lngeboor word om 
te dien as sensgat (vir die lont). 
Die lont sou dan In die sensgat 
kom, 'n klomp krult In die loop 
gegooi word en die ,.koeCI" daar
na. Ongelukklg bet ons die dlk
te van die prop swak geskat en 
die sensgat het 'n hole en t voor 
die prop deur die pyp gegaan. 

E k het toe aan my helper go
sO dat ons die rulmtc tussen die 
sensgat en prop met lood moes 
opvul. Ongelukkl&' moes ek 
drlngend daar we&' voordat dlt 
gedoen kon word en terwyl ek 
weg was, bet genl. Marltz daar 
aangckom. 

HAASTIG 

Nouja, genl. Marltz was 'n on
geduldige man en by hom moes 
alles net gou en baastl&' &'&an. 
Hy bet opdrag gegee dat die 
kanon gelaal en algevuur moot 
word. Soos mens kan ventaan, 

wa!! voor en agter die &ensgat, 
waar d ie lont deurgekom bet, 
toe eweveel kruit, met die gf'
volg da t toe die kruit on tplof, 
die a rtentuk van die lmnon me t 
prop en al net so ver agtertoe 
ge'lkiet bet as die koeet voren
toe. 

Nog 'n voorval by O'Kiep wat 
die lagspiere prikkel, bet gebeur 
toe ek 'n gepa.ntserde trok moes 
bou om O'Kiep mee in te neem. 
Die plan was dan om die trok 
s tuk-stuk oor die berg te dra 
tot in 'n myn op die kant van 
die dorp va nwaar 'n s poortjie 
tot In die dorp a.a.n~ele was. 
Aangeslen dlt afdraend was van 
die myn tot In die dorp bet ons 
aangeneem dat die trok vanselt 
sou loop. Gent. 1\faritz en ek 
sou dan In die trok afgaan in 
die dorp en daar 'n klomp band
bomme gooi terwyl 'n klomp 
manne in die myn sou agterbly 
met 'n staa ltou wat aan die trok 
gekoppel was en waarmee bulle 
ons dan weer moes te rugtrek 
tot in die myn na.dat ons d ie 
bomme ger ool bet-

Ongelukkig bet ons toe ons by 
die myn aankom, gevind dat dit 
vol E ngelse was. Hierdle plan 
kon dus ook nie ultgevoer word 
nle. 

Van Namakwaland Is ons 
kommando Boland-toe. 

RE B ELLIE 

Met die beilindlging van die 
oorlog bet ons op Clanwilllam 
wapens neergele vanwaar ons 
moes stap na ons huise. 

Na die vrede is genl. Wahl 
tcrug na die Bokveld waar hy 
In Julie 1903 get roud Is. Uit die 
huwellk is ecn dogter en vyf 
seuns gebore. 

Met die uitbreek van die Re
bellle In 1914 is ons deur mnr. 
Koos Strauss opgekommandeer 
om op 'n sekere datum op Cal
vlnla te wees. Ek be t egter op 
d ie gegewe datum met ell aan
bangers in 'n teenoorgestelde 
riJting getrek . Ons enigste wa
pen'l was 'n Leemetford en 'n 
baelgeweer. 

Die getal van my manskappe 
bet ungegroei en die volgende 
dag kon ek met 35 manne op
trek na Nleuwoudtville waar my 
verkenners die agtermiddag op 
die RCJ'Cringsverkenners ge
skiet hot. Ek meen da t dit die 
eerste sk ote was wat binne die 
Unie-grense geskiet is. <Dit 
was n6. die skote wat op Nakop 
in Suldwes deur genl. Maritz se 
manne gesklet Is) . 

GENL. 1\IARITZ 

My plan was oorspronklik om 
Nieuwoudtville In te neem en 
daar ammunlsle te kry. Die 
vinnige spoed waarop die Rege
r ingsverkenners dour Nieuw
oudtvllle gejaag het, het my eg
ter oortuig dat daar niks van 
belang kan wees n ie. Daarna 
wou ek optrek na Calvinia maar 
wou eers met genl. Maritz in 
aanraking kom. Ek bet toe my 
laertjie in Doringrivier, onder 
Bokveldsberg, gelaat en vergesel 
van vier manne na genl. Ma
rltz gaan soek. 

Selmaat van 
Genl. De Wet 
E k het genl. Maritz in Kaka

mas aangetr<'f op dlescltde dag 
toe by op Kelmoes geveg het 
en deur sy knle gewond Is. Dao.r 
bet ek ook ~>Sam met genl. 1\l a
ritz en P let de Vllllers d ie vry
beid8proklama!lle ult~revaardig 

waarin ons Suld-Afrlka tot re
publlek verklaar bet-

OORGEGEE 

Op Katkop bet ons te bore ge
kom dat my kommandotjie oor
gegee het. Aile ander patrol
lies wat deurgekom bet, het al 
oor&'egee; van die Vrystaat en 
die Transvaal het ek geen ty
dlng gehad nle; ek was bevrees 
dat komdt. J oubert, wat voor 
die rebellle 'n bale promlnente 
rol gespeel het, die doodstraf 
sou kry indlen ons aktlef tot 
opstand oorgaan, en om hlerdie 
redes het ek 'n rapport na genl. 
J aap van Deventer op Brand
viet &'estuur dat ek sou oorgee 
op die volgende voorwaardes: 

( 1) Nlemand sou die doodstraf 
kry nle. (2) Die offlslere sou na 
kampo gestuur word tot die 
elnde van die opstand terwyl die 
manskappe vrygespreek moes 
word. 

Genl. Van Deventer bet lnge
stem en hoewel die offislere na 
tronke l.p.v. kampe gestuur was, 
Is die voorwaardes nagekom. 
Die 50 manne \·an d ie verdldl
&'ing~tma~r by on!l wa!l dan ook 
die t>nlg11UI lede van die ve rde
dlg lnp ma&' wat gerebelleer bet 
en noolt In en l~re tronk of kamp 
was nle. 

IN TRONK 

Ekselt was vir tien maande 
lank In die Knffertronk In Kim
berley, een maand In Roeland
straat-:.:Oonlt en ag maande In 
Johannesburg In die Fort wao.r 
ek die voorrt a- gebnd bet om 
saam met wyle ~renl. De Wet In 
die~~elfde 11el te 11laap. 

Genl. Wahl dlen die a fgelope 
29 jaar as kerkraadslld. In 
1928-30 met die prof. Du Plessis
saak Is hy as ouderllng van die 
gemeente Nleuwoudtvllle na die 
Sinode afgcvaardlg. 

Hy was ook jare lank voorsit
ter van die ou Bondsparty in die 
Bokveld. Daarna was hy voor
sltter van die !':aslonale Party 
op Stofvlei asook voorsitter van 
die distrikabestuur vir die Wyk. 
In 1933 was by af&'evaardigde 
by die Koallsie-kongres op So
mersct-Wes. 

I 
BY O.B. 

,.1\lct die o;tigtin&' va n d ie O.B. 
wa'l dit dadt'lik my oortuig ing 
dat dit die eenbe ld en dao..rom 
ook d ie reddin&' va n my volk 
gao.n wee!!. 

,.Ek het nog altyd my volk na 
die beste van my vormoll gedlen 
en sal vandag nog my lewe gee 
vir die vryhcid van die volk, en 
omdat ek geslen het dat die 
party-politick my volk In die 
verdoemenls dompel, hct ek met 
akeurlng die O.B. gekles en 
hoop ek die paar jare wat die 
Here my nog mag spaar , my 
volk te dlen blnne die O.B. Ek 
voel my11elf In goele geselskt>p 
ln die O.B.; - tussen manne 
met 'n ver lede agter hulle -
manne wat vir bulle volk ge
offcr het en nog sal offer ." 

BLADSY SEWE 

Manie Moritz E.rf 
Sy Vader Se Krag 

Op 'n goeie dag in die negentlger jare is 'n onbekende 
twaalfjarige boer .. eun deur 'n uitgegroeide naturel in die 
omge\\oing van Kim~rh.•y aangerand, maar , ·anwee die buiten
gewone krag nn bierdie knaap bet by die naturel baasgeraak 
en onder g~it. Spoedig was hierdie knnnt) bekend vir sy 
buitengewone krag en behendigheid met die vuls en stoei. Dit 
was niemand anderH nie as <lie Jatere genl. ~lanie l.Uaritz. 

Vorlede week bet die jonger 
sprult van die Boerebeld, Monic 
junior, in Kaapstad getoon dat 
by die krag van sy vader geerf 
bet, toe hy as beroepstoeler sy 
rekord van 62 onoorwonne s toei
gevegte gehandhaaf het te<'n 
Tony Matulovicb wat hy met 
twce valle teen nul In die Kanp · 
stadse stadsaal verslaan het. 

Maritz met sy bulten&'cwone 
behendigheid en die felt dat hy 
steeds op die aanval bly, bet 
Matulovich reeds in die vyfuc 
ronde so pap gehad dat by hom 
kon vasdruk op die mat. Die 
Joegoslawier het daarna nle 
kans gesien vir nog 'n ronde 
nie en d lP aftog geblaas. 

Manic bet so pas teruggekeer 
van 'n stoeitoer in Engeland 
waar hy teen die bcste matman
ne van Engeland en ander Ian
de geveg bet. en onverslaand 
daarvan afgekom bet. Hy Is 
nog maar 'n beginner in die 
stoeikuns en is kort gelede deur 
Bul Hefer van Kaapstad ont-

dek, wat hom afgerig bet en 
tans sy bcstuurder is. 

DIT IS 'N 
TRAG ED/E. 

'n Klaaglied dat Brittanje ,.die 
beste van ay manne" as emi
grante verloor, word tans aan
gehef in Brltse vakbondkringe. 
.,Dit is 'n trag<'die om na die 
hawe van London te gaan en te 
sien hoe vrag na vrag van die 
blom van die Britl!e mannekrag 
vertrek", het vakbondlcier C. H. 
Whittome op die kongres van 
Britse elektriese werkers ver
klaar. Hy het ges6 dat sedert 
1935 meer as 600,000 Britte bul 
land verlaat het of planne maak 
om pad tc gee. 

Hierdie Brit beset natuurlik 
nog nle dat die emigrasle uit 
Brlttanje ten doel het om die 
ryksbnnde te vcrsterk nle. 

OFFISIERE VAN GEBIED F. 

Genl. G. H . Bc>t>l~to van Pretorla-WP'I t'n a-enl. J an Kruger 
van die Ko!ltt'r-Zterust-gt>nt'raol'lknp. 

·:-:-:•H• •!wH+{~+<•++-:-.;...:•>K•O:-++-H-+>C-+H>Co+++o; e·.-o f -H 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBI .. mF IDER IN 
Die Bcstuurder, 

Voorslag (Edms.) Bpk.," . 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 
Waarde Hecr, 

Nccm as!'\eblief my nnam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om tocscnding t~ staak. Hierby 
ingesluit vind u die bed rag van ................................... . 
vir die cerate ........................... maande. 

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

llandtek ening. 

Intekengeld: 10/ - per jaar of 5/ - per balfjaar. 
Voeg tu:leblie/ Kommissic bu plattciandse tjekls. 
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Het H.N.P. Klaar 
As Bondgenoot 
Erken - Helaas ! 
Op 21 November verlede jaar in die Paarl bet die K.G., 

dr. Hans n n Rensburg, aangekondig dat die Ossewabrand
wag voortaan in die H.N.P. 'n bondgenoot sien en nie 'n vyand 
nie. 

, Ons is bondgenote en mens baklei mol'! nie met jou 
bondgenote nie; mens baklel met die vyand .. .... en 
die !4it in die Unie-gebou, nie in die O.B. of die II.N.P. 
nie. In , ·adersnaam, derhalwe, laat ons nou elkeen na 
vore kyk en nie na die flanke nie. Die flanke i!4 deur 
die !4amewerking gedek. Die vyand s taan , ·oor." 
So bet die K.G. gese nadat by beklemtoon bet dat die 

O.B. 'n tuiste binne die Afrikanerparty gekry bet, en dat die 
Afrikanerparty 'n bondgenoot van die JI.N.P. iH. 

)let undn woorde, d r. Va n 
Rensburg was bforf'id om in 
.So\·em bfor verl«>de jaar te be
rU!t by d ie toe beoltaande 
\·yand ,.kap ,.an dr. ~(alan te-en
oor dit~ O.B. en te n spyt~ daar
va n die H.X.P. as 'n bondre
noot tC' aan\·aar . 
Dr. Malan was egter nie be

rctt om die vyandskap te laat 
soos dit op 21 ~ovember bestaan 
het nie. Hy bet by die onder
handelings aan die begin van 
die jaar van mnr. Havenga geEHs 
om geen O.B.-Iid as kandidaat 
te stel vir die Afrikanerparty 
nle. H y wou dull sy vyandska p 
ook oordra na d ie binnt>kring 
\-an die Afrikanerparty. Ook 
da&r moe-!i tC'en die O.B. rNiis
krlminef'r word, so n k> M'ier 
dr. Mala n ll)' party II(' stE'un aan 
mnr. Ha vt'nga. Dit het mnr. 
Havenga btue duidelik op Hob
house vcrklaar. 

DIE OORSAAK 

En dlt was ingevolge hierdie 
uitgebreidc vyandskap van dr. 
Malan dat dr. Van R<'nsburg 
sy onvoorwaarddike steun van 
21 November vervang hct deur 
sy eis dat kandidate plaa!!like 
vredes met die O.B. moet sluit 
voordat die O.B. hulle kan steun. 

l\laar ook blt rby woo dr. 
J\lala n dlt nle hUlt nie. H y bet 
In 'n verklaring wat by op Son
dag, 9 :\lei, aan d ie pe" ultge
reik bt't, uitdrukllk sy ka ndi
date bf'let om plaa11like ooreen
komste aan te gaan. 
Verantwoord~likbeid , ·ir die 

O.B. ~ onttrt'kkin~r aan die 
verkielllng In k legfdelinJ'I waar 
d ie kandldaat dr. !Ka lan Sf' 

vyandlkap ondenkryf, roll dull 
tC'n voUe op d ie "kouen van 
dr. Mala n. 

Ooreenkoms 
op Heidelberg 

l n nog 'n Kaaplandse setel Is 
'n vrcde tussen die O.B. en 
H.N.P. gesluit. Dit is in Bre
dasdorp en die oorecnkoms lui: • 

,Met die oog op die gcvare 
wat ons volk bedreig voel ons 
dat dit gcbied<'nd noodsaaklik 
is dat elke nasionaalsgesinde 
stem t<'en die huidlge bewind 
uitgebring moct word. Daarom 
voel ons verder dat dit geble
dend noodsaakllk Is dat aile 
misverstand tu!lsen Afrikaners 
en Afrikanerorganisasiell uit die 
weg geruim behoort te word en 
dat aile kwetsendc en steurende 
besluite en maatret•ls teen me
kaar gewysig of herroep be
hoort te word, en ons sal ons 
vir sulke berroeping beywer. 

, Ons ondernccm gevolglik we
dersyds om elke poging aan te 
wend om mekaar te steun en te 
help om op hlerdie pad en in 
diens van die Alrikanervolk me
kaar tc vind en hartlike same
werking te bewerkstelllg." 

Die ooreenkoms is te Heidel
berg onderteken deur m nre. D. 
C. H. Uys (kandidaat), F. Uys 
(voors., H .N.P.>, J. J. Langen
booven (Dist.-leier) en J. Uys 
aan die ecn kant, en namens die 
O.B. deur m nre. J. L. Swart 
(genU, N. Uys (komdt.) en M. 
L . Geldenhuys. 

SLAAN PL:AT 
Die O.B.-blad Ia die e nlgste 

med ium waardeur die publiek 
In kennill gestt'l kan word van 
d ie Q,.sewabrandwag !If' s tand
punt en beleid. Slaan pla t die 
more va n boikot wa t vtrblnder 
dnt die publiek wtet wat u Be- ' 
Wt'ginr e n u lrler se! ~ Dlt' 
O.B. nan u vrlt'nde en vra bulle 
om in te teken ! 

O.B . ., MOTORS NA 
VRIENDSKAPLIKE 

KIESAFDELINGS 
I n die Bola nd bet talle O.B.

Iede In kiesafdelings waar vy
andlrvslnde kandldate van 
die H.N.P . "taan, onder neem 
om vandag bul mot~n besklk
baar te stel aa n die twee kan
d idatC' wat u ede ge .. luit be t, 
naamlik te Vasco en d ie Paarl. 

H ootkomdt. Strau"s van 
Tiervlei, wat bale bfo11li11 wall 
om "Y men!l(' buite ste mming 
te bou indit'n mnr. B ennie va n 
Aarde geen u ede sluit nie, be t 
onmlddellik nadat die onde r
bandt'lin8'll mlsluk be t, IIY of
fisit' re e n brandwagte versOt'k 
om IIOVeel motors a 11 moontllk 

oor te brin« na Va!ICO om die 
H.N'.P .-kandidaat daar by te 
staan in ltf opdraande stryd. 

J:\(nr. Van Aarde " ·as bereld 
om die O.B.'8 slegs 88 Afrika
nerparty-lede of a s ,,Afrika
ne n " te erken, maar nle In 
bul boedanlgbeid all o.B.-lede 
nit . 

Ook op ~lalmesbury bet d ie 
O.B.-olfisiere be"lult om mo
tor!! na die Paarl en \'a !ICO te 
stuur in reval die kandiclaat 
wt'itr om vrt'de te 11luit . lly 
bf't tyd ~had tot Maanda«
aa nd om IIY woord ln die 
opt'nbaar te gee. 

-=· •••• ...::• • -=· -=-=· • ~rr• • • .• 

ONTBOU: 
Indien u 'n funksie wil hou: 

(1 ) Reel dit goed. 

(2) Bepaal tyd en pick vrocgtydig. 

(3) MAAK GOED BEKEND ! 

As u 'n saal moet huur, waarvoor u baie moet 
betaal, maak deeglike gebruik daarvan dcur bv. 
die middag 'n basaar, die aand 'n etc, en daama 

volkspele te he. • • • • .. :iitl3 ••• •••••• ·=- •• •~m•l--1----: 

Samewerking 
In 40 Setels 

,Verkiesingsbom' 
Raak nie O.B. 

N fUTRALf - ON DfRWYS 
SWAAR SLAG NET VIR 

PROTEST ANTE Teen die t'nd van verlede week 
bet lftd11 2t kandldatE' nn die 
H.N.P. plaaAlike vre-des met die 
Ouewabrandwar «etloit. In 'n 
paar was daar nor onderbande
Hnp - n die gang, wa&rY&R Ollll 
aec o le berig ontvang bet toe 
ons ter pt"rse ft'gaan bet nit'. 

Saam met die Afrikanerparty
Rtels is daar dus minstens 40 
ldeafdelings waar die Afrlka
n<'rS vcrenlgd In die stryd op
trce. Dit kon op alle plekke die 
gcval gewees h<'t, indlen d r . 
Malan nie volhard bet met sy 
dwase dlskr imlnasle teen die 
O.B. nie. 

AI ses Pretoria se kandldatc 
hct Saterdag vrede gesluit, o.a. 
mnr. J. E. Mc.Cord, kandldaat 
vir Pretoria Stad en verder mnr. 
J . C. Louw van Caledon. 

Indien O.B.-lcd<' in kiesafde
llngs waar geen vrede geslult is 
nie~ buite stemming bly, 111 cUt 
goed om daarby te- ontbou da t 
d lr ,li.N.P.-organisa~le", vol
f~"ns verklaring "·an Die T rans
va ler va n 15 April, in die e nig
lllc> k ie5aldt'ling waar die nasio
na le ka ndidaat ook lid van die 
O.B. I~<, nie aan d ie verkle~ing 

dt't'lgeneem bet nle. 

DR.DONGES 

Op die laaste dag voor die 
verkiesing het dr. T. E. Donges 
die volgcnde verklaring l.v.m. 
die Ossewabrandwag gedoen: 

.. Ek nooi die Ossewabrandwag, 
die Nuwe Orde en aile ander 
groepe. l!owel as persone wat 
aan geen groep bchoort nle, wat 
saam vo<'l met die Naslonale 
Party in sy strewe om 'n blanke 
Suid-Afrlka te bestendig, om 
vir daardic doc! aaam te stry 
op 26 M<'l en daarna. 

,Alma! wat die uitnodiging 
aanvaar sal natuurlik as gelyk
waardige medestryders in hier
dle gewigtigc stryd erken word." 

Van H.N.P.-kant lH een strook deur in die binnekamer 
aan O.B.-Iede g~ dat daar geen samewerking met die 
Ossewabrandwag kan wees nle omdat die regering dan 'n 
,verkle!tlngsbom" in , ·oorbereiding bet teen die O.B. - !4ekere 
oatbullings aangaande die O.B. se oorlogHtyd!4e bedrywighede. 
Bale O.B.-Iede bet geneig ge,·oel om dit a'l 'n gegronde 
argument te aam·aar. 

Die ,.ve rkieAinpbom" Mt toe 
u lteindelik oor die naweek ge
kom. D lt wall nle teen d ie O.B. 
nie, maar teen die BrOt'derbond. 
Die H.N.P. word bt>skuldig daar
van dat hy 'n wcrktuig van die 
Broederbond is en dan word 
laasgenoemde se doelstcllings 
met groot verontwaardig~ng in 
die regcrlngspers aangekondlg. 
Die vraag is nou of die H.N.P. 
hom voortaan openlik sal dis
assosleer van die Broederbond 
en of dr. Malan sy kandidate sal 
vra om ult die Broederbond te 
bedank, aangesien dit die party 
se verkiesingskanse by die 
E ngelse net in gevaar sal stel. 
Ons neem aan dat by dit n ie sal 
doen n ie, e n daannee ve n al dan 
ook die ekskuus waar om daa r 
n ie me t die O.B. saam~rewerk 
ka n word nie. 

E ngelse stemme sou wegjaag 
nie! 

Godsdiensonderrig sal vortaan in Amerikaanse open· 
ba re 8kole verbode wee; as ge,·ol~ , ·an 'n be,·~l , .an die 
Amerikaanse Hooggcregshof. Die bof bet besluit dat geen 
openbare skoolgebou gebnlik mag word vir die onderrig 
, ·an godsdiens nie. Dit geld vir aile gelowe. 

Da t dlt inderdaad ook nie die 
wa re rede vir die weierlng van 
t'lllmewerking mt't die O.B. Wll!l 
n le, blyk nit die felt dat die 
HS .P.-ka ndida te, en St>ll!i dr. 
!\lalan te Paarl, op elke verga
dering hul bes gedoen bet om 
'n O.B.-olfiflier op die Vt'rboog 
~~aam mtt bulle te be. So by 
voorbecld bet ds. Pienaar on
middelllk na dr. Donges se 
Engelse toespraak op \Vorcester 
verlede Vrydag, aan die woord 
gekom en as O.B. gepraat. Toe 
was daar geen vrees dat . hy 

.,Die O.B. '' word re<lruk deur Pro 
Eeel~ai&-Drukkery Beperk, Slellenboacb, 
onr die elenaara .., uncewen. VOOR
IILAG (Ed.ma.) Beperk, Gr•.oole Kerk
cebou 703, P~bua U ll, Kerllpletn, 
Kaapelad. 

. ... ......... .... . . ........ ...... . . .... .. ++++i 

Ossewabrandwag Se 
Tiende Verjaardag 
Die Stafhoof nn die Boerejeug, skryf: 

Op 8 Augustus is die Ossewabrandwag tien jaar 
oud. Om hierdie heuglike gebeurtenis te herdenk is 
dit die voorneme om spesiale Verjaardagseels te ijlat 
druk en aan lede beskikbaar te stcl. 

Die ontwerp van die seels moet egter ook 'n 
voortbrcngsel van die Osscwabrandwag wees en daar
om nooi ons lcdc uit om aan 'n ontwerp-kompetisie 
dccl te nccm. Aan die pryswcnners loof ons 'n 
bcdrag van drie ghienles uit terwyl aan die insender 
van die twt'ede be!\te ontwerp £1-11-6 betaal sal word. 

Die ontwerp moet (1) 6~ dm. lank en 5 dm. breed 
en in een (swa rt) of twee (swart en rooi) kleure op 
'n wit agtergrond geteken wees; (2) tiperend wees 
van die geskiedenis en voorwaartse beweging van 
die ~sewabrandwag oor die afgelope 10 jaar ; (8) die 
, ·olgende woorde ins luit: Die Os~wabrandwag, Tieo
de (of lOde) , ·erjaardag, 1988-19t8 (indien , ·erkies 
mag die leuse ook ingevoeg word). Die skets moet 
duidelik genoeg wees om tot ongeveer 1 , .k. duim 
, ·erklein te word. 

Mcdcdingers mag mccr as ccn ontwerp instuur. 
Alle ontwcrpe wat ontvang word en die gebruiksregte 
danrvan sal die eiendom van die O.B. word en bly. 
Die beslissings van die bt>oordelaars sal finaal wccs. 

Alle ontwerpc moet Die J eugstafboof, Posbus 1059, 
Pretoria, nic later as 19 Mei 1948 bereik nie. Moet 
nic u naam en ad res vergeet nie! 

' i. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

Die . hof bascer sy beslissing 
op sekere amendemente in die 
Amcrikaanse grondwet wat gaan 
oor die wetlike bepallngs ten 
opsigte vnn godsdlensonderrig. 

Hlerdie bcvlnding Is die kll
maks van 'n lang stryd en 
raak die bcweging wat hom 
bcywer hct vir godsdienson
derrlg in d ie openbare skole 
besonder swaar. 

Van bierdlt' bevlnding skryf 
The Southern Cross, die Kato
lieke blad in Suld-Afrika, as 
volg: 

,.Kinden in Katolleke llkole 
sal oor die algemeen nie deur 
b lt'rdle besli111ing getref word 
n ie, maal' dit'l Protestantse kin
den wel. Die Kerk (Katolieke) 
het wyselik 'n stelstl van enl(e 
Katoliekt' skole opgebou om te 
nrllt'ker dat die Katolleke kin
den behoorlik onderrig word. 
Dit bet 'n aansienlike IIUI ' 'ir die 
Katolleke bf'teken, maar bulle 
opoflt r ing is ten volle gere("'t'r
dig", aldus die blad. 

Hierdie voorval herlnner sterk 
aan ons eie toestand in Suid
Afrika waar die ,gewetensklou
sule"' ons hol!ronderwys begln
selloos gemaak het, en die laer 
ondcrwys ook maar bale te wen
se oorlaat. 

All~ p<>lllleke berlcle en kommentMr 
11 h ler4le ullgawe, leMY &!!den YU
melct, ta opgHifl deur N. a . 8 . van 
der Walt, Oroole Kerkgebou 703, 
Kaapstad. 
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