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Die Ossewabrandwag van 

Louis Trichardt is druk besig 

• om die voorbereldings agter me

kaar te kry vir die groot O.B.

fees op 21 Augustus. Oral is 

; - r offilliere besig om reiHings te 
tref vir die vervoer van mense 
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DUIS-ENDE·: HERDENI 
O.B~·"'ERIIARDIG:: 

Die eerste berigte omtrent die viering van O.B . ..dag dui• op ' n skit
terende welslae sowel wat opkomste as 'Opbrengste betref. In Transvaal is 
die groot sametrekkings van 1941 in herinnering geroep toe die Komman· 
dant-geueraal 'n gehoor van meer as 3,000 mense op Rustenhurg verlede 
Saterdag toegespreek het. Die ophrengs by die geleentheid was £500. 

Stellenboscb se funksie bet 
ook verlede Saterdag plaas
gevind en die eerste opgawes 
toon dat die bedrag van verlede 
jaar oorskry sal word. Die op
koms was groot en baie Afri
kaners buite die O.B.-geledere 
bet opgedaag. Boofgenl. Max 
Smuts het die basaar geopen. 

Op Tulbagb bet die funksie, 
waar genl. W. R. Laubscher 
opgetree bet, aileen meer opge
bring as wat verlede jaar inbe
taal is, en veel meer word nog 
verwag. 

frger Wapens 
As Kieme fn 
Atoombom 

F~esstem m i ng· ·OP
I.:ichtenbu rg-

Rulm 800 Afrikaners bet verlede week op Lichtenburg 
sa.amgedrom om die Ossewatrek en die geboorte van die 
Ossewabrandwag te herdenk. Behalwe die Kommandant· 
generaal, dr. Hans van Rensburg, en genl. John yorster, bet 
ook dr. JaR Steyn, Afrika.nerparty-L.V. vir Potchefstroom,. 
en mnr. Fanie•Labuschagne, Afrikanerparty-L.V. vir Klip
rivier, opgetree as sprekers. 

Die K.G. het verklaar dat die 1 

Ossewabrandwag nooit sy repu
blikeinse ideaal sal versaak nie 
en die draer van daard!e ideaal 
sal bly. Die Afrikanerparty en 
die H.N.P. is ook sterk republi
keins georienteer, maar bulle 
bet ander pligte ook om te ver
vul, en daarom is daar min van 
die Republiek in die afgelope 
tyd gehoor. 

VERWELKOM 

Dr. Steyn het die besluit van 
die O.B. ,uit ele krag en krag
tens eie krag" om die A.P. te 
steun, verwelkom. Spr. is bewus 
daarvan dat 'n party nooit die 
hegte samesnoerlng soos die wat 
daar binne die O.B. is, kan 
bereik nie: Lede van die O.B. 
binne die A.P. sal die voile regte 
en verpligtinge van gewone Iede 
drs. 

'n~ Banddruk 
v;ir Qom Nclas 

Die Kommandant-genera.al, dr. Hans van Rensburg, 
spreek die. volgende wa.ardering uit vir die dienste van oud· 
sen. I. van W. · Raubenbeimer, wat. na meer as dertig· 
jarige verbondenheid aan die parlement, nie ·weer as senator 
berkies is nie: 

Tydens die Tweede W~reld
oorlog, toe die Smutsregering sc 
konsentrasiekampe wydoop ge
staan bet om republiekeine te 
ontvang wat gelyk bet of hul 
die republikeinse ideaai wou 
dien of dit nou met ,konstitu
sionele" (Brits-konstitusioneel) 
middele was of met die van die 
Afrikaner se eie vcrlede . . . . 
in daardie dae het die parle
mentslede ver gestaan van alles 
wat aktiwisties-republikeins 
was; manne wat die Afrikaner 
se republiek boer geskat het as 
die Britse konstitusionalisme is 
deur die parlementslede bestem
pel as ,rampokkers", ,saboteu
re" en luid is beklemtoon dat 
,bulle is nie ons mense nie". 

In al daardie verloenings en 
disassosiasies was daar net een 
figuur uit die hele Volksraad en 
Senaat, wat met onwrikbare 
trou en onvermoeidheid sy 
mede-Afr!kaner deur dik en dun 
bygestaan het. Senator Naas 
Raubenheimer was altyd in die 
bresse en nooit het hy in die 
koor van verloening en verklei
nering deelgeneem nie. 

Sy loon? Sy plek in die Se
naat is gevul deur die Wieleer
waarde Miles Cadman, 'n man 
teen wie se eerbaarheid ons ewe 
min te se bet as teen oom Naas 
s'n; tewens 'n man wat die 
oorlog van A tot Z as generaal 
Smuts se volgeling gesteun bet. 

Oom Naas kan intussen na
dink oor die erkentlikheid van 
die Afrikaner in die politiek. 

Buitekant die politiek, egter, 
in die krin(e wat naby aan die 
gevangenes en die gelat.roeer
des en die waaragtig Christelike 

,N oodhulpfonds" gestaan het ••• 
in daardie kringe boef by nie 
na te dink nie. By is versekerd 
tot in lengte van dae van die 
eerbied en die liefde van dui
sende. 

As ons vertroue deur die weg
lating van Naas Raubenheimer 
geskok is dan is dit nie ons 

Sen. Raubenheimer 

vertroue in hom wat 'n skok 
gekry bet nie; eerder in die
gene wat by magte was om die 
onreg te verhocd en wat hom 
willens en wetens oor die hoof 
gesien bet. 

Oom N aas, ons druk u hand 
in dankbaarbeid! 

HANS VAN RENSBURG. 

Min. Bavenga Dink 
.A:an Gewone Man 

Oeheime wapens wat selfs 
meer vernietigend en doel
treffend is as die atoom
bom en kiemoorlogvoering, 
word tans in Amerika ge
maak volgens die aans'prake 
van Amerika.anse wetenskaplikes 
wat sewe dae in die week aan 
hierdie wapens wei-k, Dit sou 
sekere weerkundige wapens 
wees. Bulle maak daarop aan
spraak dat een persoon in 
Washington deur 'n knoppie te 
druk verwoesting in enige deel 
van die wereld kan veroorsaak. 

,Die Osscwabrandwag vier 
vandag verjaardag en as ons 
terugdink aan wat die O.B. alles 
deurgemaak bet, is dit met 
genade aileen dat ons sover 
gekom bet. Vir die eerste keer 
sien ons nou weer dat daar lig 
opgaan vir die Ossewabrand
wag." 

As voorsitter het opgetree 
mnr. A. P. Swart, oud-L.V. Lede 
van die O.B.-wag was op diens. 
-(Korr.) 

'n Uiters gewilde begroting is 
Maandag deur min. N. C. Ha
venga ingedien. Die vernaam

~~~~~=~~~c::::==:;;- ste kenmerke is die groot tege-
moetkomings aan die gewone 

derlose getroudes eers van £500 , 
af belasting betaal. Die spesiale 
belasting van £3 op ongetroudes 
is ook afgeskaf. 

TWEE GEDAOTES' 

Tot dusver dra aileen Amerika · Die Ossewabrandwag staan 
kennis van die wapens en selfs vas op twee gedag~: die van 
Brittanje is nie met die gebeim die Republiek en ,ek is my 
daarvan vertrou nie. IBesondere broer se boeder", en hy bet 
voorsorgsmaatreels om alles dig hierdie twee gedagtes ten voile 
te bou, word getref. uitgeleef. 

Die maak van reen deur droe 
ys op wolke t~ strooi, was glo _ 
een van die resultate van bier
die navorsing. 

WERK VIR 
0.8.-DAG 

Die O.B.-vroue van die Kaapse 
Skierciland is die afgelope paar 
dae druk besig om van hul 
laaste kanse gebruik te maak 
om bul fondse te verhoog. Die 
O.B. verneem dat verskeie van 
die afdelings gereed is vir die 
storting op 16 Augustus in die 
Ebenezcrsaal, Maitland. Ver
lede week bet komdte. M. C. 
Pienaar met die oog op 8 Au
gustus 'n ete in die Vriendskap
sentrum bedien. So ook komdte. 
A. M. Jeppe wat meen dat sy 
vanjaar tweede, indien nie eer
ste nie, op die lys gaan wees. 

-········-·--······-~ 

In verband met die partylose 
ideaal van die Ossewabrandwag 
bet die K.G. gese: ,Ons het net 
een tradisle en dit is ons eie 
tradisie; as ons republikelns is, 
is dit histories In ons .geplant, 
want dit spmit. uit •Republieke 
wat partyloos was. E n of bier
die partyiose gedagte goed of 
sleg is, dit is geen vreemde 
gedagte nie, Dit is .'n Afri
kaanse gedagte.'' 

m~E PARTYSTAAT 

Maar die O.B. besef dat by in 
' 'n partystaat woon en dat hy nie 
afsydig kan staan in die stryd 
nie en daarom sy kragte by een 
van die partye moet inskakel. 
Die deure van die H.N.P. is nog 
geslote vir die O.B. en al deur 
wat oop is, is die van die Afri
kanerparty. 
• ,Goo! al u kragte in agter die 
Afrikanerparty. Die O.B. soek 
nie vyande nie en bet alles in 
sy vermoe gedoen om dinge te 
vermy wat onenigheid kan ver
oorsaak. Di~ Afrikaners kan 
nie vandag bekostig om lets te 
doen wat tot verdeeldheid sal 
lei nie." 

K.G.Word Lid 
Van A.P. 

Die Kommandant-generaal, 
dr. Hans van Rensburg, en 
mev. Van Rensburg bet ver
Iede week by die Afrikaner
party aangesluit toe bulle lede 
geword bet van die tak op 
Parys. Die st.ap is gedoen in 
ooreenstemming met die 
Orootraadsbesluit op 28 Julie. 

man. 

. 
Ten opsigte van inkomstebe

lasting is die 20 persent toeslag 
op normale en 25 persent op 
superbelasting afgeskaf, terwyl 
die spesiale afslag van £22 in die 
geval van getroudes vermeerder 
is na £31 en van £20 tot .£22 in 
die. geval van ongetroudes. 
Daarbenewens is die afslag op 
kinders van .£7 lOs. tot .£10 per 
kind verhoog. 'n Man met twee 
kinders en 'n lnkomste van £700 
sal. by voorbeeld geen inkomste
belasting betaal nle, terwyl kin-

,SP.RINGBO.K LEGION' LOODS 
OOK 'Nil POEl= 

In Kaapstad waar die Brits
oorgewaaide voetbalpoele vyf 
maande gelede begin bet, is 
daar in plaas :van een, nou elf 
sulke ondernemings waarvan 
een reeds 'n prysgeld van meer 
as £8,000 aanbied. Sowat 50,000 
mense neem reeds w~kliks aan 
die , poele" deel. Intussen is dit 
ook na ander dele van die land 
oorgeplant. 

Onder die nuwes is daar ook 
een van die ,Springbok Legion" 
wat vir die ·eerste keer die af
gelope naweek begin bet. Bier
die organlsasie, wat in die parle-

ment al van kommunistiese in
slag beskuldig is, neem 16 per
sent van die opbrings vir hom
self, terwyl by 5 persent afstaan 
vir oud-soldate en 5 persent vir 
ander liefdadigbeid. 

Aangesien daar nou ook maat
skappye gestig word vir hierdie 
vorm van weddery word die 
wettigbeid van die saak glo op
nuut deur die Prokureur-gene
raal oorweeg. Dit is egter 
boogs twyfelagtig of dit met iets 
minder as doelbewuste wet
gewing gestuit sal kan word. 

Pensioene sowel as lewens
kostetoelae aan staatsamptenare 
is verhoog asook alle oud-stry-

' ~ 

' Min. N. C. Bavenga. 

ders· en · burg'erilke pensioene 
tot 'n maksimum van £10 en £6 
onderskeidelik. Gesinstoelae is 
ook verhoog. 

Aan die goudmyne is 'n ver
ligting van £900,000 tocgestaan. 

Die oorskot van £8,900,000 oor 
die afgelope 10 jaar is aange
word vir skulddelging. 

Vir die lopende diensjaar ver
wag die Minister 'n inkomste 
van .£136,600,000, 'n oorskot van 
nagenoeg £11 miljoen, waaruit· 
die toegewings betaal sal word. 



BLADSY TWEE 

Is Medisyne 
Noodsaaklik? 
Die Natuurwetenskap 

•e nee! 

Die Bron van Siekte 

BEKA.MP SIEKTE MET 
DIE .JONGSTE WETEN· 

SKAPLIKE ME'l'ODES 
Met Verbasende UltBlae 
GEEN HEDISYNEI 
GEEN OEFENJNGE! 

Die Bardnekklpte K.wale awta 
Dt• weteDabp het oou uJt gevtod da• 
IOdra 'D bM!Dette JICC~eel t lr.OOD• 
cemaak word vao ay C1f or oDauJwer· 
hedt, die elelr.te verdwyn. Deur dlt 
toepaaelng van ona weteosi<Apllke me· 
todea het dlt DOU 'D malr.llk• ta&ll 

c eword. 
Dlt ma&Jr. ole aaalr. hoe ematlg or •o· 
houdeod u lr.waal Ill Die - aelra 811 II 
dlt U ChrODiea or ongeDeealllr. beatem• 
pel. Daar Ia hoop vir u. Geeo medl· 
ayoe or oereotoge beDodlg Die. U aa1 
onder 1een verpllgtloc 1taan ole. Sltryt 
aao one en veratrelr. voJledlge beeon· 

derhede ID verbaod met u lr.waal. 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
POSbWI 1U8 - K.AAPSTAD 

DIE O.B., WOENSDAG, 11 AUGUSTUS 1948 

HERTZOGISM:t KRY .NUWE 
STUKRAG IN POLITIEK 

ADV. VORSTER 
EN 

VERKIESING 
Verlede Vrydag het die volk sraad in Kaapstad ver~ader vir die eerste 

~;itting van die tiende parlement van die Unie van Suid-Afrik a. ' n Nuwe 
Speaker , mnr. Tom Naud~, is in die stoel ; ' n nuwe Eerste Minister, dr. 
D. F. :Malan, wat vyftien jaar in opposisie was, sal die verrigt.inge in die 
raad lei; en ' n nuwe Opposisieleie r , Jan C. Smuts wat sedert sy vori~e 
opposisieskap di.- rang van Boeregen eraal m et die van Britse veldmaarskalk 
verwissel h et, sal die kritiek op die nuwe n asionale bewiud loods. 

Na verneem word sal die peti 
sie van ad,•. John Vorster , die 
ona fhanklike A.P .-ka ndidaat in 
Brakpa n, waa rin h y die hof 
versoek om oor sekere aange
bode ste mbriewe te beslis, op 6 
Septe mber in d ie hof getoets 
word. 

Petlsies van a dv. J . H . Sny
man teen die verkiesing van 
m ini!tt er B en &-hoeman e n dit'. 
' 'an dr. G. E. N. Ross teen die 
verkif'sing van mnr. S. J . 
Tighy, L .V., sal waarskynlik op 
SO en 23 Augu liitus onderskei
dellk in Pretor ia dien. 

Die Ecrste Minister beskik 
oor die klcinste regcringsmccr
derhcid sedcrt Unie en veldm. 
Smuts vocr gevolglik die ge
dugste opposisie aan. 

Die nuwe rcgering hct 'n oor
logsbocdel geerf van meer lastc 
as bate en dit is nou sy onbc
nydenswaardige taak om sol
vensie te bcreik sondcr om so
vee! opoffcrings tc cis dat hy 
in onguns sal raak by die kic
serspubliek. D ie huidige oppo
sisie het in die dae van sy rc
geringskap die laste aangegaan 
en die bates verkwansel en dit 
is nou sy taak as opposisic om 
te vcrhoed dat die nuwe rcgc
ring sal regmaak wat hy in sy 
oorlogsdolheid verbrou bet. 

OPPOSISIE-MOTIEF 

So lyk die parlementari11m e. 
Dr. l\laL'tn is ,·andag Eerste 
Min ister omdat veldm. Smuts in 
daardie hoedanigheid verbrou 

het; veldm. Smuts hoop more
oor-more Wf'cr E ersU> Minis ter 
te wees omdat dr. Madan n ie 
sal kan re~trnaak wat by 
(veldm. Smuts) sedert 19S9 ver
brou bet nie ! 

In die nuwe volksraad sal 
weer opnuut d ie hellsame in
vloed van Hcrtzogismc gcvoel 
word - 'n invloed wat jare
lank daar gcmis is. Mnr. N. 
C. Havenga en sy agtal hou 
nic aileen die balans van mag 
in die volksraad nic, maar op 
hulle skoucrs rus ook die ver
antwoordelikheid en die plig 
om die bcprocfde Hertzog-tra
disies tc handhaaf stipte eer
likheid ln die politick in tccn
stelling met agtcrbakse uitoor
leery; gelyke regtc vir die Af
rikaansc en Engelsc bevolkings
dele en bowenal volksbelang 
voor eic- of party bclang. 

Pelitiek in 
Oe n skou deur 

Waarnemer 

I nclien min. Jlavenga in d ie 
nuwe volksraad dieselfde rol 
gaan &peel - e n daar is gt>en 
rede om dit t e betwyfel nie -
wat h y in de a fgf'lope ve rk if'sing 
gespeel bet, sal elke Alrikaner 
opnu ut rede h~ om dankbaar t e 
Wt"CS dat min. Havenga die rus
t igfl plaaslike Vf\r r uil het vir <lie 
\'et>lei.,cnde opt>nbnrt" lewe. M in. 
H:l\ l'nga is b~· u itfiltek die ka b i
nf'tslid wie se invloed tot ver 
buitekant die kringe van die 
A.P . en H.N.P. strek. H y gcniet 
'n , wye" vertroue. 

DIE SENAAT 

Die samcstclling van die nuwe 
scnaat het hcclwat verrassings 
opgclcwer. 

nic is nogal bctckenisvol. Mens 
kan verwag dat die Senaat 'n 
vuriger pick sal wees met d r. 
H cndrik Vcrwoerd en mnr. 
Andrew Conroy daarin, as wat 
dit andersins sou gewecs het. 

PROVINSIALE VERKIESING 

Ek bet verlede keer gesk ryf 
dat die Senaataverkiesing en dan 
weer die verdeling van provin
sialc setels 'n toets vir die 
hartlikhcid van die H.N.P.
A.P.-samcwerking sal wces. Met 
die senaatsverkiesing is die 
H .N.P . sc vriendskap geweeg en 
dit het geblyk heelwat onder • 
gcwig te wccs. Nou 16 die ver 
deling va n provinsiale setels 
nog voor. H oeveel setels sal die 
H .N.P. gewi.llig wees om 
vir bestryding toe te ken 
aan sy bondgenoot die A.P., son
der wie se hulp veldm. Smut!! 

In ecrsgenocmde geval sal, in
dien die aansoek slaag, gccn 
herverkiesing plaasvind nie, aan
geslen d ie pctlsie versoek dat 
indien die aangebode stcmbric
fies, wat die meerderhcid van 
twce oortrcf, aanvaar word, 
mnr. Vorstcr as die verkose lid 
vcrklaar moct word. 

Vrystaat 
Se 

Geskenk in die a lgemene verklesing nooit 
verslaan sou gewees bet nie? 

; Die tyd sal leer . 
Ek Ices dat die Transvaalse 

Nasionalistc nog steeds voort
gaan om m nr . Hans Strydom 
- hul Icier - voor te stel as 
die volgcnde Eerste Minister. 
Dit mag onskuldige heldevcre
r ing wecs, maar aan die ander 
kant mag dit 'n waarskuwing 
wecs dat die T ransvaalse H .N.P. 
nie sal duld dat min. Strydom 
,uitgcskuiwe" of ,.opsygeskuiwe" 
word nie. Sulke ,.waarsku
wings" k link vir my n ie tcrsakc 
nie. Ek dink dis beslis gepastcr 
om min. Strydom liefs te laat 
toenccm in gematlgdheid en om 
hom voorlopig maar nog voor 
te stel as T ransvaalse Ieier en 
Minister van Lande. So 'n voor
stelling sal nercns 'n vcrskrlktc 
haas opjaag nie. 

GROOTRAAD 

Aile Offisicrc en Brandwagte 
van die Vrystaat (gebied C) 
gaan vanjaar 'n pcrsoonlike ge
skcnk van 5/- elk aan die Os
sewabrandwag gee by gcleent
hcid van sy lOde vcrjaardag. H et 
u al u bydrae gestuur? So nie, 
stuur dit dan voor 30 Augustus 
aan :- Verjaardagfonds, Pos
bus 149, Kroonstad. 

Sovcr moontlik gaan clkc 
Brandwag op 4 September die 
cctmaal in die Kroonstadsc 
Stadsaal bywoon, wat ter ere 
van die K.G., d ie Adjunk-K.G. 
en ons Jeugleicr gchou word 
(bulle sal aldric tccnwoordig 
wecs). Beste! dadelik u kaartjic 
vir die cte by gcnl. Steyn Jor
daan, Posbus 149, Kroonstad. 

Be!ttt"l da delik en voorkom te
leurste Uing! 

BESTEL ONMIDDELLIK 
In Natal hct die twcc A.P.

volksraadslcdc en hul H.N.P.
bondgenoot daarin gcslaag om 
'n onafhanklikc senator ver
kies te kry en om sodoende te 
verhoed dat die V.P. al agt 

Die Grootraad van die Osse
wabrandwag het op 'n spcsiale 
Julie-sitting bcsluit dat sy lcde 
- behoudens gcwetensbcsware 

by die Afrikanerparty gaan 
aansluit as aanmoediging vir 
clke lid van die beweging om 
insgelyks te doen. H ierdie be
sluit betekcn nie aileen 'n ge
wcldige organisatoriese vcrster
king van die A.P. as sodan ig 
nie maar bowcnal sal dlt veral 
twcc beilsamc gevolgc he. In 
die eerste ins tansie sal daar deur 
die Hertzog-rigting in die Afri
ka nerpolitiflk kragtig uitgebrei 
word en in die twee<le instan
.,ie sal daardeur duisen<le Alri
kaners wat jarelank de ur die 
li.N.P. se vyan.dskap teen die 
O.B. uit die parleme n«ire stryd 

Sidder Vir Nuwe 
Vorm Van Vrye 

Spraak 
DIE 

Rlerdle p rart11e aloof 
met 3 branders bo en 
1 apeslale brander In 
die lnreboude oon cl, 
hd nou so pas In 

van 

£4-0 
Tenne: 

Deposito £5 en 24 
maandellkse 
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Senatore bcnoem. Dit is 'n 
harde slag vir die opposisie. 

In Kaapland is die cnigste 
sittende A.P.-senator, nl. oom 
Naas Raubcnheimcr nic hcrkics 
nie. Mnr. Raubenhcimcr is die 
cnigste nasionaal gcsinde se
nator wat nie hcrkics is nie 
e n dit ten !ipyte ViU \ die feit 
da t h y tJdcns die jongste ver 
kiesing 'n onverm oeide vegter 

I 
vir die regeringsk ombinnsie wa!l. 
Dit sprcck boekdclc dat die 
enigste nasionaalgcsinde sena
tor wat nie herkics is nie juis 
'n lid van die O.B. is. As die 
nie-verkicsing van mnr. Rau
bcnhcimcr 'n foutiwc oorblyf
sel is van 'n gcwcsc vyandskap 
teen die O.B., is die voorval 
bloot ongelukkig; maar as dit 
'n aanduiding is van onwillig
heid om te versoen met die O.B. 
dan is die voorval beslis sorg
barend. 

In die Vrystaat is net twcc 
A.P.-scnatore hcrkics. In die 
pick van wyle senator H. van 
Rensburg, wat 'n A.P.-vertccn• 
woordiger was, is 'n H.N.P.-sc
nator v~rkies. Wuar die A.P . 
d us in die vorige senaat ' 'ier 
lede gt"ha<l bet , bet die pa r ty 
in <lie huidige senaat maar t\\ee 
led e. 

In Transvaal is dr. H. F. Vcr
wocrd, verslanc H.N.P.-kandi
daat vir Alberton en redaktcur 
van Die Transvalcr tot senator 
gekies. Dat hy gckies is en nie 
dcur die rcgering aangcstcl is 

<Vervolg ov bls. 6, kol. 4> 

Amerikaners sidder by die ge
dagte aan wat hulle wag as 
gcvolg van 'n uitspraak van die 
hof onlangs dat elkeen die reg 
hct om op straat gebruik te 
maak van 'n luidspreker. Dit is 
dec! van die reg van vrye 
spraak, het die regter gcse. Tans 
word die pers oorstroom met 
protestercndcs wat vera! die 
komcnde vcrkiesing in gcdagte 
hct wannccr hul nagtclikc rus 
vcrstcur sal word dcur 'n hlid
spreker-oorlog tussen die poli
tieke propagandiste. 

OSSEWABRANDW A G - D AG 

CA LEDO N 
WORD GE HOU OP 

SATERDAG 21 AUGUSTUS 

• 
BASAAR IN DIE BLOMMESKUUR 

Opening deur Hf/ Genl. l\IAX S~IUTS om 11 ,m, 

VERGADERING IN DIE STADSAAL 
Ol\1 8 NM. 

SPRE KERS: Gebiedsgenl. Dr. F . D. du Toit van Zyl 
Mnr. J . S. Labuschagne, L.V. (Kliprivier) 

* DIE KAAPSTADSE O.B.-B LAA80RKE8 SAL 
MUSIEK VERBKAF 

* ·ALLE AFRIKANERS WORD HARTLIK UITGENOOI 
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Grootraadsbesluit Lok 
Hee./wat Kommeritaar Uit 

Die besluit van die Grootraad van die Ossewahrandwag waarin hy ' n 
·driugende beroep op sy lede doen om in aile goeie trou hul kragte agter die 
Mrikan erparty in te werp, is in aile Afrikanerkringe verwelkom as ' n stap 
in die rigting van Afrikau ereenheid en konsolideriug van Afrikanerkragte. 

Die Vaderland, amptelike 
mondstuk van die Afrikancr
party, skryf na aanlcidlng van 
die besluit van die Grootraad 
en die poging van mnr. Havenga 
om eenheid in die gcledere van 
die volk te bewcrkstcllig dat die 
O.B. die hand van vriendskap 
wat die Afrikanerparty uitge
steek bet, in 'n gees van wel
willendheid geneem het, en ver
volg: ,En 26 Mel bet getoon 
wat op die basis van vrywillige 
gemeenskaplikheid verrig kan 
word! Die werk van konsoli
dering is gister 'n stap verder 
gcvoer deur die spontane be
sluit van die Grootraad van die 
O.B. om op elke man en vrou 
in die organisasie 'n beroep te 
doen om in ,aile goeie trou' lid 
te word van die Afrikanerparty, 
ingeskakel in die Regerings
front en gelei na die gees van 
die H ertzog-beleid van Suid
Afrika eerste." 

, \VELK03l" 

Die blad vervolg verder: .,Die 
A.P. r~v hlerdie bloed- en wa
penbroers wat , in die gees van 
vertroue en van toewyding aan 
'n &aak wat bo party- of groeps
belange staan, bulle kragte aan
bied, 'n hartlike welkom toe. 
Mag uit h ierdie nadere same-

werking daardie dinamiese krag 
ontstaan wat nodig is vir die 
ernstige en beangstigcnde tye 
wat voorle, en vir die verstewi
ging van die posisie van die 
Nasionale Regering." Die Afri
kanerparty, skryf die blad, gaan 
niemand uitsluit nie solank hy 
dit eens is oor die bcginsel
kwessie wat genl. H ertzog hom 
ten lewensdoel gemaak bet. 

DAGBREEK 

Ook in onafbanklike kringc is 
die stap verwelkom. .,Hierdie 
stap bring die nasionaalgesinde 
volksdeel nader aan die bervin
ding van sy politleke eenbeid," 
skryf die redakteur van Dag
breek, maar beklemtoon dat dit 
nog n ie volkomc cenheid bring 
nie omdat die twee organisasies 
(O.B. en A.P.) hul eie identiteit 
behou. Hy meen dat dit in die 
praktyk die uitwerking sal be 
,om die Icier van die Ossewa
brandwag, dr. Hans van Rens
burg, te verbinder om die rol 
in die Afrikanerparty, en deur 
die Afrikanerparty in die alge
mene landspolitiek te speel 
wartoe sy bekwaambeid en sy 
gehalte van leierskap hom skyn 
te roep." 

,EENPARTY-STAAT'' 

'n Ietwat negatiewe toon klink 

• • • • • • • • • t • t t t • t t • tttt op uit die hoofartikelkolomme 
van Die Transvaler, die enigstc 

35;000 ONDE.R 
STAATSKE.MA 

H .N.P .-orgaan wat hom oor die 
saak uitgespreek het. Hy ver
klaar dat die besluit niks vcr
ander aan die bestaande ver-
houdings nie en dat d ie O.B. 'n 
kans laat glip b et om werklik 

Daar is in Johannesburg lets by te dra tot volkscenheid. 
bckend gemaak dat die aan- ,Kon by nie liewer besluit het 
tal immigrante wat onder die om volkome op te gaan in die 
regering se immigrasieskema demokratiese A.P . wie se bcgin
na die Unie gekom het 35,472 sels by ook moet aanvaar?" Die 
vir die eerstc twaalf maande blad verklaar dat die O.B. vir 'n 
is. Dit beteken dat daar min- ,eenparty-staat" staan wat die 
stens 3,000 per maand in Suid- ,kernstelling van die Nasionaal
Afrika aangckom hct. Sosialisme en die basis van dlk-

:t• • • • t t t ttttttttttt ... tatorskap" is. 

Een Spioennet Het 
lnligting Gekry Uit 

Ses Departeanente 
Onthullings oor hoe Amerika se eertydse oorlogs

kameraad Rusland hom ondergrawe het tywyt R oosevelt 
hand om die nek met Stalin gesit bet, is dae afgelope dae 
weer gedoen toe persone, wat voorheen deelgeneem het aan 
die Russiese s pioenasiebedrywigh ede in Amerika, getuienis 
afgele het voor die kommissie wat hierdie bedryWighede 
ondersoek. 

Die kommissie het vasgestel 
dat d ie getuienis wa t mej. E . 
Bent ley gelewer het (sy was een 
van die &pioene) betroubaar is 
en het getuienis gevind wat haar 
aanklagte teen 30 staatsampte
nure, wat by die spioenasie b&
t rokke is, staaf. Omdat sy be
reid is om ,alles te ver tel" 
gaan die Amerikaanse regering 
haar nie vervolg nie. 

Sy het die naam van e~ 
Remington genoem wat destyds 
lid was van die Raad vir Oor
logsproduksie en wat haar sou 
voorsien het van syfers wat sy 
op haar beurt weer oorgedra 
bet. Die spioenasiering het in
ligting uit agt staatsdeparte.. 
mente ontvang. Dit het die 
leer en skatkis ingesluit. Op 
een stadium bet sy oor so ba le 
inligting beskik dat mikro
films daar van gemaak m oes 
word. 

SLE UTELPOSTE 

Dan was daar ook ten min
ste cen persoon in die uitvoer
cnde kantoor wat oorreed 
kon word om Kommuniste in 
sleutelposisies aan te stel, bet 
sy gese? 
'n Ander getuie, Budenz, die 

voormalige redakteur van die 
Kommunistiese Daily Worker , 
bet verklaar dat die Kommu
nistiese P arty in Amerika gefi
nansier is deur persone in 
HoUywood. Die kontant- by
draes ult hlerdie bron was so 
groot dut daar op een stadium 
'n reskil tussen verskillende ta~
ke bestaan het oor wie die 
meeste va n.. die geld moet kry, 
het by verklaar. ,Ek dra ook 
kennis dat geld vanuit die butte
land ontvang is." 

, As julle dink dat daar net 
een spioenasierinr in Amerika 
it>, dan is julie verkeerd", bet 
by onder meer verkla.ar. 

ENGELSE 1\lENING 

Die dag voor die Grootraad se 
besluit, bet die Cape Times vcr
klaar dat ,politieke waarnemers 
meen dat die afdingingskrag 
van m nr. N. C. Havenga, Minis
ter van Finansies en Ieier van 
die Afrikanerparty, grootliks 
versterk kan word binne die 
kabinet as die Ossewabrandwag 
sou besluit om te amalgameer 
met die Afrikanerparty." 

Ten slotte verklaar die blad: 
, Die Afrikanerparty, gelci deur 
mnr. Havenga en opcnlik ge
steun deur die Ossewabrandwag, 
sal 'n mag wecs waarvan dr. 
Malan kennis sal moct necm." 

Antwoord 
Aan lndiers 
Die Minister van Binnelandse 

Sake, dr. T. E. Donges, het die 
Natalsc en Transvaalsc Indier
kongresse mcegedeel dat hy nie 
bereid is om die besture van die 
twee Jiggame te ontmoet vir 
samcsprekings nie. Omdat bul
le hul vereenselwig bet met 
wctsoortreding. , Ek sluit ook 
enige organisasie uit wat Kom
munisties georHinteer is of 
onder 'n Kommunistiesgesinde 
Icier staan." 

In 'n brief aan die Natalse 
Indii!rorganisasie wat gematig 
is, het dr. Donges verklaar dat 
hy die llggaam beskou as 'n 
gcskikte kanaal waardeur same
sprekings tussen die Indillrs 
en die regering gevoer kan 
word. 

Vrye Mediese 
Dienste 

Vanaf die begin van hicrdic 
maand is aile bospitaaldlcnstc in 
die Tf,f\nsvaal vry, en kan enigc 
sieke ook vrye bebandcling van 
spesialiteite in hospitale gcnict. 
In die Vrystaat en Kaapland is 
dit cgter heel and~rs omdat bulle 
arm provinsics is. Personc uit 
ander provinsics sal ccrs bcwys 
moet Jewer dat bulle nou per
manent in Transvaal woon voor
dat bulle g ratis bchandeling sal 
ontvang. 

Voogdyraad 
Berispe S.A. 
Die Voogdyraad van die 

V.V.O. hct die a(gclope week, 
hoewcl hy erken dat hy nie 
oor genocg gctuics beskik nie, 
die Unic gckritiseer oor die wyse 
waarop hy Suidwes bestuur. 
Daar sou gcbreke wecs in die 
gesondheidsdienste, loonpeile en 
in die onderwys. 

Die raad is verontrus omdat 
die inboorlingc van Suidwes 
geen stcmrcg bet nie en ook 
gcen vertccnwoordiging in die 
administrasie nie. Verder word 
beswaar gemaak dat net tien 
perscnt van die begroting aan 
die naturelle bestee word terwyl 
hullc 90 persent van die bevol
king uitmaak. Die raad meen 
ook dat die regcring van die 
Unie meer aandag aan die on
derwys in daardie gebied moct 
gee. 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk " 

Rembrandt is 'n mengsel van 

ryk belee virginiese tabak 

gewaarborg 100% suiwer 

eerstegraadse blaar. 

ROOJ VIR KURK GROEN V R ONGEKURK 

, Die sigaret wat u altoos graag wou rook". 

• 

VERVOERDIENS 
Vir algcmene karweiwerk en 
oo1c ver1.1oe1· 'L'an mense tree in 

vc1·binding met 

PLUIMVEE 
DM aene trtm. - a PL~ 
&DUI8 • ..._ l'.KODUKTJII -

....... le: 

J. A. STRAUSS C. M. ELOFF EN KIE. 
Posbus 64 - - Telefoon 9 -8855 cua..l _. 

p A R 0 w I(C)WJ:MAWI[ (hetu '1181) ·-

DKB 
GROOTHANDELAARS BPK. 

(Voorheen Die Kopersbond Bpk.) 

KEEROl\ISTRAAT 52 

FOON 8-0428 

DAMESROKSTOWWE: 

K.AAPSTAD 

POSBUS 2120 

Ons bled aan 'n groot verskeidenbeld van 
damcsrokstowwc (M:orokyn, Satyn, Gesponne 
stowwc, Katocnstowwe), rokke, gebleikte en 
ongeblclkte Iinne, gordynstowwe, onderklerc, 
kousc, pantoffels, k indersokkies, k ramcryc, 

ens., ens. 

HEM DE: 
Verder ook mans wit en gestreepte hemde, 
sporthemde, dasse, baadjies, onderklerc, 
wcrksbroeke, kakiebemde, slaappakke, sokkles, 

ens., ens. 

• • 
Dit sal kleinhandelaars beta.al om met ons in 
verbinding te tree, betsy deur kontak met ons 
reislgers of andersins. P ersoonlike besoeke 

sal op prys gestel word 

Die Firma wie se voorrade nie op u rakko 
bly le nie. 

Verspreiders van TOOTAL 
fabrikate 

, 
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NA TIEN JAAR 
Dit is hierdie week tien jaar gelede dat die saadjie 

geplant is waaruit die Ossewabrandwag gespruit bet. Binne 
die Ossewabrandwag moes die gees van volkseenheid en 
-vryheid wat deur die Ossewaentjies opgewek is, bestendig 
geword bet. Dit was die stigtingsdoel van die Beweging. 
Na tien jaar kan ons vra in hoever die Beweging aan hierdie 
doel beantwoord bet. En hlerbf is dit nodig om in gedagte 
te hou dat die Ossewa.brandwag geen oorlogsbeweging was 
nie - dit bet 'n jaar voor die uitbreek van die oorlog tot 
stand gekom met 'n VREDESTAAK, en dat die Beweging 
'n sekere standpunt tydens die oorlog ingeneem het, was 
maar net die aanpassing van sy ta.ak by die oorlogs
omstandighede. 

Die grootste kenmerk van die Eeufees was die nit
banning van die verdelende partypolitiek waarvan ons volk 
in daardie swart verkiesing van 18 Mei 1938 'n buiten
gewone swaar dosis ontvang bet. As volk bet ons mekaar 
rondom die waentjies weer hervind as mense wat deur die 
verlede en toekoms in 'n lotsgemeenskap saamgebind is. 
Om die volk saam te snoer tot 'n magtige eenbeid bo die 
partypolitiek was die eerste doel van die Ossewabrandwag. 
Aan hierdie beleid bet die Beweging getroo gebly tot vandag 
toe. Sy deure staan oop vir elke vaderlandsliewende Afri
kaner wat help om ons volk tot 'n eie bestemming te voer, 
sonder dat gevra word aan watter party by behoort. So 
sterk het hy by hierdie ideaal gestaan dat hy in 1941 eerder 
bereld was om sy vernietiging tegemoet te gaan as .om toe 
te gee aan ultimatums wat hom van daardie volkse karakter 
sou ontneem en die aksiefront maak van 'n enkele politieke 
party. 

GROTER SAMESNOERING 

Konsekwent deur die oorlogsjare het hierdie Beweging 
bly pleit vir 'n groter samesnoering van die politieke partye 
wat in bree dit eens is oor die nasionale bestemming van 
Suid-Afrika, en net so konsekwent bet die Beweging hom
self buite die partypolitiek gehou, boewel by sy lede 
individueel aangemoedig bet om hul deel by te dra op par
lementere terrein. In dieselfde gees is die onlangse Groot
raadsbesluit dan ook weer geneem. 

Dat die Beweging vandag nie oor dieselfde getalle beskik 
as wat destyds rondom die Ossewaens in geesdrif vergader 
bet nie, is geen bewys dat by deur 'n groot deel van die 
volk verwerp is nie - want dan sou ook die ideale wat deur 
die jaar 1938 uit die ver-verlede opgewek is tevergeefs 
gewees bet. Veel eerder moet dit toegeskryf word aan 
onkunde en die jammerlike toetakeling van die kant van die 
partypolitiek wat ongewoond was om 'n volk.sorganisasie te 
sien wat nie ook sou deelneem aan die uitskakelende stryd 
om die staatsbewind nie. Maar in 'n beter atmosfeer van 
welwillendheid en na die onbetwisbare bewys wat die Ossewa
brandwag gelewer bet dat by ten spyte van hewige uit
ta.rting nog steeds MET en nie teen ander volksgenote nle 
sy doel wil bereik, behoMt die pad oop te wees vir 'n nuwe 
waardering van die taak van die Volksbeweging deur diegene 
wat in die oorlogsjare afgeskud is deur magte van buite. 

ONSTAAK 

Van sekere kant word gemeen dat die Ossewabrandwag 
se taak na die parlementere oorwinning van die nasionaal· 
gesindes nou verdwyn bet. Asof die nasionale Afrlkanerdom 
nie reeds in 1924 'n parlementere oorwinning na 'n wereld· 
oorlog behaal bet nie. Die partypolitieke geskiedenis in alle 
Iande - en veral in die Engelse parlementere moederland -
bet tog immers getoon dat geen party 'n blywende oorwin
ning onder bierdie stelsel behaal nie. Die parlementere wiel 
draai met die on\'erbiddelikbeid van menslike wispeltorig
heid. In 1938, slegs tien jaar gelede, bet die Nasionale 
Party van dr. Malan 'n vernietigende nederlaag gely toe by 
maar 'n skamele twintigtal lede na die parlcment kon stuur, 
en vandag staan bierdie party aan bewind, en genl. Smuts 
wat in 1924 , vir goed" die imperialistiese aftog voor die 
opkomende nasionalisme sou geblaas bet, soos bale toe ook 
geglo bet, was pas nege jaar daarna weer so gedug dat net 
'n koaUsie hom toe van die volstrekte mag weerhou bet wat 
by die afgelope nege jaar met 80\'eel meedoenlosheid 
gebanteer het. 

Dit sal die taak van die Ossewabrandwag wees om sy 
ideaal van waaragtige en bestendige volksregering te bly 
verkondig in die komende jare, en namate die aansien van 
die huidige~egering by die ,vlottende stem" begin afneem, 
sal sy taak om die volk van 'n herhaling van 1939-48 te 
vrywaar, steeds groter word - die taak naam.lik om die 
volk te oortuig dat by aileen hell kan vind binne 'n eie 
stelsel wat gegrond is op volksamewerking in plaas vaa 
partystryd, wat die ponte van ooreenkoms soek om op te 
boo in plaas van die ponte van verskil om oor te veg. 

Intussen bly dit ook sy taak om die nasionaalgesinde 
politieke partye - die instrumente binne die huidige bedeling 
- sy steun te gee soos by dit onafgebroke gedoen bet sedert 
sy stigtingsjare, in die hoop dat OilS hele volk bierdie instru
mente, sonder uitsluiting · van hul ballteerders, op die 
bestemde tyd sal iaruil vir die so boogs nodige polltieke 
werktuig van die toekom.s: die Volkseenheidstaat. 

Ontwrigting van Du itse 
Ekonomiese Stelsel 

Die verlamming van die Duitse ekonomie deur die kortwieking van 
die D uitse u itvoerhandel, sal in die komende dae waarin die W este die 
steun van die Duitse volk teen Rusland nodig het, swaar op die gewete 
van die besetters rus. 

Die Geallieerde besettinp- meer op die internasionale mark 
owerbeid bet toegelaat dat die gekwoteer word · nie en die 
Duitse geldeenheid sy waarde Duitse bultelandse handel is 
op die \\·ereldmark vertoor, met gevoellg getref. Om dlt te bowe 
die gevolg dat die .,irutelandse tc kom · bet die Westerse 
geJdstelsel 't'ervang is deur Geallieerdes onlangs 'n nuwe ge
sicarette as rallmiddel. Verder lykvormige Duitse geldeenheid 

stiging van sekere politieke par
tye wat veronderstel word oor
e~m te stem met die regerende 
party in Londen, het lnderdaad 
'n bale slcgte indruk nagelaat. 

.,Die Westerse moondhede sal 
nooit die politieke stryd in 
Dultsland wen totdat bulle 'n 
konsekwente beleid volg op die 
beginsels waarop die leidende 
partye in Amerika, Frankryk en 
Brittanje voorgee te staan nie." 

Is die Duitse uitvoerhandel aan uit gegee. Hierin wou die Russe 
bande gele deurdat verhoed is nie saamwerk nie, en dlt het 
dat daar regstreeks met die aanleiding gegee tot dle huldlgc 
Duitsers handel gedrywe word Berlynse krisis. 
Aile · bultelandse handel moes 
deur middel van die Anglo
Amerikaanse llggaam bokcnd as 

POLITIEK 

die Uit-en·invoeragentskap, gc- Maar nie net hul ekonomiese 
skied. beleid het die Duitsers ver-

Dat dit 'n kortaigtlge boleid 
Die blad beklemtoon ook baie 

s&erk die noodliaaklikheid viP 
die Weste om ten opsigte van 
DuiUiland te kies tossen 'n vE'r
soenend& en straffende beleid. 
Albei kan nie tegelyk gevolg 
word nie, en as Duitsland vir 
die \Vieste gewen moet word, 
moet daar onmiddellik af&'esien 
word van 'n straf beleid: 

vr~md van die Weste nle; ook 
hul politieke belcid Is totl op 
die buidlge dag so afstotend 
dat die blad Review of World 

van die Weste wu wat nog in 
bul eie guns, nog In die voor
deel van Dultsland was, omdat 
uitvoer die enlgstc praktiese 
manier is om Duitsland weer Affairs dit as .,teenstrydlg'' met 
selfstandig te maak, word nou hul demokratlese leerstelllng:s 
selfs crken deur vooraan- beskryf. .,Ons gee voor om net 
staande Britse mlllt~re leiers teen me!Uie gekant te wees wat 
Onder bulle tel maj.-genl. S 'n Nazi-verlede he( naaar IDuit
Kirby, eersto Brltse milltere ad- sen weet dat d.. in die prak-
ministrateur van Berlyn. tyk nle waar I• nle:" •Nog aJ-

, WAARDELOSE GELD 
tyd sedert die elnde van die 
oorlog Is 'n klasse-oorlo&' ge- • 
voer, hooUaakllk deur die Brit\e. 

Na die besetting van Duits· 
land het die besetters Gealli- Heeltemal on&"Car of bulle 'n 
eerde mlllt~rc marke ultgegee nazl-verlede bet, word daar ro 
wat gelyk was aan die Duitlle opgetree teen meeste aristo
mark. Die ultglfte biervan bet krate, grondelena.ars en voor-

Hy wat · in ,Die 

O.B." adverteer is 

werd om onder~;teun 

te word! 
so toegeneem dat dlt naderhand malige stafofflslere. Dit te
geen waarde meer gehad bet nie same met die guile begun
en, geda&"tlg aan die inflasie na 
die Eente W~reldoorlow, bet die t-z--------------------------1 
Duitsen oorgeskakel na meer 
tasbare mlddele 11oos si&'arette, , 
seep, ens., en dit bewin gebrolk 
om voedsel, ldere en ander 
lewensmiddele te roil. 

Die Duitse geld is deur hlerdic 
praktyk langsamerband vervang 
en sigarette het die algemene 
ruilmlddel geword en het 'n 
omvang aangeneem wat onge
kend Is In die moderne geskie
denls. Hierdie handel het lioot
saaklik op die swartmark plaas
gcvind en niemand bet mcer 
vertroue gebad in die normale 
bandelskanale nie. 

SIGARETBANKE 

Die sloikhandela.an bet 

J F.ONDSDAGFUNKSIE 

TE 

a PRINS ALBERT 
•-s op Saterdag, 28 Augustus 

VANAF 2-UUR Nl\1. 

SPRJCKER' Waankynlik H / Genl. .J. Schoeman 

* KOM SEKER! .ALM.AL WELKOM!! * 

OSSE WABRAN D W A.G - DA.G 

-PAA RL 
Die Herdeftldng van die TIENDE V~RJAARDAG 

van die Ossewabrandwag word vanjaar 
feeetellk gevier op 'n 

DINEE IN DIE STADSAAL, PAARL 

,sipret..baDke" restic waar dle 
nrilwaarde daagUks gekwoteer 
is. So is by voorbfleld bepaal 
dat 'n paar kouse vir 20 aiga· 
rette geruil kon word. In bier
die spel bet die Rosse wat die 
Duitse ekonomle tot die grond 
won ontwrig, Iustig so.amcespeel 
en die ontwrigting, deur I die 
Weste &"eStig, aangeblaas. 

Die felt dat die Dultsers die 
bestaande geldeenheid as waar
deloos beskou het en bulle na 
ander ruilmiddele gewcnd bet, 
bet die Amerlkaners en Brltte 
voor 'n probleem geple.as. Die 
Dultse geldeenheld kon nie 

, op Donderdagoond, 26 Augustus, om 7 mn. 

• 

LE.E.S U 
." BUURM~N 

'· DIE. 0. B.? 
Nowe intekenare op Die I O.B. 

stroom nor steeds in. GedUJ.!ende 
dle atrelope maartd bet 240· per
sone op ons blad ingeteken. 
Maar dlt is nog nle pdoef nie. 
Elke lid en Ieser van dle 1 blad 
moet sy omrewing fynlram en 
inteke1J81'6 op ons blad werf. 
Daar hi nor baie groot kole in 
die land wat braak M en· wac 
op die O.B.-gedagte. 

Hoeveel van u bure leM Die 
O.B. 'l Vra hulle nor -nuuJaa' om 
In te teken en keanis te maak 
met eenbelds~ en broedenkap
redagte vata dle Oasewabrand· 
watr. 

HOOFEREGASTE: Dr. en Mev • .J. F . .J. van Rensburg 
Dr. ian Steyn, L.V. · 

• * Kaartjies teen 7/6 cZk kan verkry word van MEV. 
GEO. VOIGT, Nantesstraat, N. PaarZ; MEJ. E. 1>!. 
ROUX, Di Rialto, 8. PaarZ; en by pZaaslike ottisierc. 

11/ 8/ 2 

OSSEWABRA.NDW A.G-DAG 

. KAAPSE SKIEREILAND 
Die TIENDE VER.JAARDAG van die Ossewabrandwag 

word gevier in die 

EBENEZER-SAAL MAITLAND 

Maandag, 16 Augustus 1948, om 7.45 nm. 

* * 
TOESPitAKE: Genl~. 1Eriea Theron 

Gebledshoofgenl. F. D. du T. van Zyl 

* * 
e GBBAMBNTLIKB SANG: VOLKSLIEDERE 

e St;ortinc ''an BYDRAES deur Kommando's 
411 e Die 088IiJW .ABB.ANDWAG-ORKES sal optree! 
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DIE O.B. , \\ 'OENSDAG, 11 AUGUSTUS 19·18 BLADSY VYF 

~N PILITG AS VOLX{ 
UllTGElLEWER WO~lDJ 

~--- ·· -
!II' ••••• , 1 

Soos Ons Lesersj 
Dit Sien 

' ···· ··· ·---······ · 
l{omdt. H . \\'. 1\:rugrr, ;\l id- , ons !ewe en blocd. Xoem dit, 

del burg (l{aap) : Neef Nico E li-liefde of net wat jy w il. . §~llENID!E 
MAG 

van Stellenbosch , wa l 'n trn- , . 
g iese Afrika n er pa lriotism c· cl< En as N c_C'f N tco soos d ie ge-
skaam my r egtig om d it te icc:-;. ''" l'Se R cgenng ons ccn;geboortc 
Hoe Keef Xico die huldiginr: n·~ nan vn·•~mde Iande w il uil 
deur die o.B. van die lo:;gelal<.' "''~·e r. da ~1 sc t•l< nog dit is my 
politiek e gevungc nes m el ' n h cthgc phg om my d aa r t<'en tl : :H nr. nan~· Gt·ohhcla :u, P .J{. 
Duitse oorwinning itan ver bin!l \"t'l'S~ t ~ c: t aile middele tot my Vr~·ourg, sl1ryf: 
bewys net sy onl<undc. bcs!{l (d{lng. NO<'m dtt sonde of 

E li -liefdc ns jy wi l. ,.Necf Nico" va n Stellc nbosch 
Neef Nieo is s el,er ool< N·n 

van die dapper Va derlandc rs wal 
meen as hy n et sy kruisic by 
d ie s tembus gema ak h et d a n ht'l 
hy sy plig· as war e Afrilta n l' r, 

~¢¢¢~~¢¢¢¢¢¢¢¢¢~ 

~ANDER BRIEWE ~ 
~ OP BLADSY 6 ~ 
~¢¢¢¢¢~¢~¢¢¢¢¢¢¢ 

.Moet el< nou a a n necm dnt. meet st'lct•r et·n van die pap
X ccf ::\" ico d i<· tlaad \'an K on tng broelt e wecs wal briewe sl<ryf 
Agab gold sprcd< t oe hy Nabot sender sy van. \Val wce t. hy 
laat omlwm hct omdat Xabot ,·a n die gl'bcurtcnis tc B <'non i 
hom vcrs1·t hct en gcwdc:r hct dat by di l 'n wnnda a d nocm? 
om d ie ~·rfd,-..1 ,·an sv ,·ader~ ~raar l'i< m•cm aan daardie 
nf t c staan ? Lees ma~r 1 Kon.l manne is ook ni: va n s y m;ns~ 
21 ver a ! \ '<'l"S 3. m e. ~Jt\n~ Ll: n r. ,.necf :'\teo 

net ch t :;e : 'Ioc dlC oorlog utt-
Ek ondcrtelwn my bric·f en gebreek lwt , h et dr. l\Ia la n sanm 

\"erwag dnt my naam ,·oluit sal m et genl. H er t zog teen die oor
vcrskyn ;,n nie ond.:r 'n skuil- log geslcm. Hulle h ct daardeur 
naam soos Xcef X ico •·an :3tcl - Duitsland sc kant geltics. D ie 

O.B. was ook teen die oor loa lc nbosch nie volbreng en ook die hoogste 1 • • i gekan t. AI verskil wat daar wa;, 
is .dat d ie O.B. p robeer het om offer vir volk en Yad<'l"lnnd. 

Xecf X ico het n a t uurlilc ook 
n og nie k ennis g emaalt met die 
binncltant van Sy Ma jcstcit se 
tronke en interneringsl<a mpc vir 
d ie r eg en uitlewing van sy 
Afriitancrsltap nie. 

L a at el< maar dndelik vir 
Neef Nico se dat Cit lwee jaar 
agter d ie doringdraad tc K offi c
fontein deur gemaak h ct omda t 
ek nie n et a an die luuisic -t rck 
glo nie. 

ic t s tc docn en die a nd<' r het 
gc!>it. ..Net!( 1'\ico·• was seiter 

§ Q N i) E R vAN I ,·an die ·sillcndc m ag. 

I I s hy nou kwaa~ o mda t ons 
:\Tnt·. ,J. ,J. E ... terh uizcn. H.Jerl<;. - held<' vt•reer e n m e pnpbroe l<c 

1 • ·f · nie ? Hel wyle goc nl. Kemp e n 
doql, s U) · komdl. Jopie Fouric ook wa n -

Na nanle id ing va n d ie brief dade gPplceg deur hu l re bellie? 
va n ,1'\ecf Xi co" oor die h uldi- So nic, wat is d ie vcrsld l ? W as 
g mg van politicke gc \·a ngenes, a lles va naf Slagt cr s nclt, d ie E n
wil 1·lt h om belcdd vra om s~il gclse oorlog en die Hc-bellie dan 
t c bly omdat ·n man wa t m e wand ade in die oi.! van .,Neef 
d ic moed het om sy naam onder ~icc"? 

\Vas ek n ie sever van Pretoria 'n bril'f t.e tc lwn nic, ook gcen 
af nie, en ook nic f in a nsicel so ht'lil'f lwt ''an die mo{'tl e n wil As hy weer wang om tc s l<ryf, 
swa k nie. sou ek. my vrou en wat Vtsser e n Van Bieri' besit laal ll\" dit dan o nd ct· sy naam 
al vyf my ldnders daar gcwees nic. U praat ,·an , ·n ope g r a f. en va~ doen. 
het om my m ed e-Af riimner wat mo<'dcrsmart", dit was daar wei. 
cole be reid was om sy !ewe tc gc~· maar myns insiens h<'~ ook daar-
vir sy God, Volk en Vader- die seuns geva l op dw pad ,-~n 
la nd. t e huldig. My !cinders hel Su id-Afril\a a l was d tt toevalhg, 
g cnoeg gesi<:n g<'durendc d ie ty cl 1-:1< ~a, col< ~l ll'l"by voorstel dat fr'\\! E i) n 0 I IBn o n 

t k ' d ' I OilS n luanS!L op sy g ra f gaan I UJJ n u (!,Jill.., wa e · m 1e \amp was om lc 
beter te weet. El< sou ook bate · 
bly gewees hct om manne t<' l 1.Die dood Yan die bedoelde; )lm·. J . Bt·zuidenhout, PJ<. 
sien en nie \'e roordelaars van persoon . wat in 'n groot mate Ohril'"tad. "I<Q f : 
hul volk sgenote soos N eef Nieo vnn g<'hcimsinnig-hC'id gehul was. 
nie. Aan hom wil e i< se e l< is i nd ~·rtyd nie <.h:ur die staat in 
en my huisgesin is ledc va n dh· '"<'rba~d gPbring r_nel . d ie aan
O.B. ~fet d ie laast e a lgement· !<lag Ill<'. GcC'n pogt.:-g IS t rou<'ns 

. . van \ '1'1'\'0lgmgsw<">• aangC'wend 
verl<tesmg h <'t . ck e n my n ou <Jm tc bnvys dat h y deur die 

en een seun vtr ~nr Steyn g~- ontploffing g.·dood i!; n ic - wat 1 bcu~s van CC'<"i l Hhodes na Euro
s tem, en ons. dne en ook d~" :,;onder twyfd sou gcbeur hct na gc.;tuur nrn dan r tc leer t• n 
a nder wa l ntc k on st<'m ntc I a s daar dit• minste grond vir l l1:rug tc liom om na P re toria 
is ber eid om daardie itr ui ~_ic wnt so 'n bcwc ring bestaan het. I ~e,;luur tt• word om saam rn<'l 
ons g etrelc hct te ver sed m Pt H t•l.i. ) mnr. ,P . r-:,•1 'n prokurcurs ka n-

Ons !<iPn diP Rooi B ul is \\"C<' r 
bC'sig om Rt of op h• ::.l<op, soos 
oom Pau l ons Stnatsprcsidcnt, 
hom gcnor-m Jwt.. \Va nl d it• 
\'• iclm:::arslt. tllt is mos d<'ur dil• 

loor t.e hegin c•n so tc help om ============================== 1

oom P a ul van die stocl tc !try 1 

met die p n·:; tdt•n t:-: vcrkiesing . D it 
was nog die grootste vcrldesing 

W ~tro fB5 ~cer~« s;e tHJr 
MQ~~ceo 

wat plaa::.gennd h et wa nt d ie 
rooies a'ln di<' P.and hcl hu lle 
hande dkp in die sale gcsteclt 
om oom Paul uit t e gooi. Toe 
<iit n ie wou h C'Ip nie mocs d nar 
oorlog kom. :'\lag ons bewaar 
word van nog 'n ool"log. 

e 

w~s ~e 

Gedurcnde die porlog hct , ·y:uHliggf's indes diP O.B. 
dikwels Yerwyt dat b y m:tnne mblci hf't om dad<' tc plecg 

wat bulle in bots ing met die n et en noodrcgulasies bring. 
Na die losla ting ,·an politiel<e gc,·angeues is die vcrw)i 
opnuut die O.B. toegc<,linger. 

H o<' h<'t d!c Rooi Bul nic m et 
ons gl'nNaal Hertzog gcmaak 
n ic ? Laut ons in d ie ve rlcic
sing wat l<om, d ie Rooi Bul vir 
al t.vd V<'rslnan. ( Veriwrt.-Red.). 

::~:~::..:~:~:~:;:.::~:~!~!~!~!;::~:•·!·}!~·:.::~!!.+!~ 

Die wind in die S<'ik \'a n 
hierdie persone b et ,·erlrdc wcelt 
skielik ve rdwyn m et die <'Crs te 
verskyning van H l'ndrilt va n 
Bler k sc mededelings oor sy 
t r onkonder vindings in Fleur, 
w eeltlikse byvoegscl lot Dag
breek. H y s kryf o.a.: 

,,Mc nse, vooraansl annde en 
welmenende leier s, het gcsc ons 
was mislei. ~laar elc hct my 
n ooit laat op swcrp nie. Menig 
maal het ek Afrilcane rrcdenaars 
woorde hoor se wat on besonnc 
gcvolge kon he. Elt het hulle di t 
kwalili geneem. 1\liskicn h et va n 
b ulle my en my k a m erade se 
dade veroordeeL Ek weet dat 
dit die geval was. 

ni<' , maa t· wat g<'Ya:tr~i l< is, i:. ~ 
d:tt 'n g<.· ~l:lg H ' l"hY ~al ga:tn I 
'>Oild t•r Ofhl:tnd' ." 

.,\Vat de C' n m.v k amC'r::tde g e
d iH'n h t'l , wa ... 'n cl:tacl \ 'an \'c·r
, l'l , hu t• hP ... kt•ie oolcal. t ee n tJje 

AdYert<>enlcr s wil 
graag weN of u 
h ul uaam in , Die 
O.B." ge::.i«'H hct. 

bt•t l l't~i ~t.·r~ ' u n 011~ \ ol lc . ... ' " ··-• ... • ... • •• •;.•,;.•;.•;.,•;:.•;:.•~·•··:.•:.•.-.. ..... •;.•,-.•;:.•:.•:.•; 
• + ... • • • · • • • • ·- +- + ... + ... • - · - · · · - · - · - · · · · - · · 

' 

I831E§IKE M 2 
MOTOR-Assuransie by-

0 (5:. A ~DLr A ~ti 
~'??!·~ 

SUID-AFR IKAA NSE NASIONA LE 
TRUST EN ASSU RA NSIE MPY., BPK. 

Ta.kke dwnrsdeur die Unle. 

Sleg$ 

llO 

bring ( 

[j]d}ff(f;J 

~[LJ~]NlE WONDER 
SEi\IENT-STEEN1\IAAID\IAS.n E::-.r 

Maak volkomc reghoeldge, welgevormdc Sl!mentstcnc op 
die pick waar u bulle nodig bet . U sal Lyd en geld spaar 
in vcrvoer, mcssel en pleister . Vier arbeidcrs kan '1,000 
stcne per dag maak. Die .,KLEINE WO~DER" l<os 
:;legs f20 v.o.s . Hopeficld. Die ondcrs tcl lws £10 ekstra, 
maar enige stewige stellasie is vir hiCl·clie doc! gcskik. 

JoHoRUHR 
Posbus 18 

Voor t rel<lwrs trnat - llopcficlll 
Telegrammc : .,BUHR" 

O nthou lL . 

SONJDER. GE WERE 
die opspraalnveld{eJH.le Roman van S. J . de Jong-h ? 

Dit was nr. 1 in die Doringdraadrecl<s . 

* NR. 2 IS SO PAS GE PUBLISE ER . 

A G flEIR ]D) lilE I!}ij IRTIN G J[)) RAA]J) 
HN 1K 0 FFliiEFO NTIETIN 

geshryu;e deu.r 0 . L . NEL, 
gewese kampleier in Koffiefonlein waar hy vir 

27 maande gelntcrneer was. 

0 'n W erT' uol spanning, al"Oilltwr, humor r n r(a/i.~mr. 

'n V olledigc beeld t can die L cwe t·an d ie Gt .. iHlrnrn rdc 
B oere: Ontsnappings, H onycrstakings, or.,., ens. -
maar op al die bladsye l'ind dir l csc1· ·n OJ1nrbari1l!J 
t;(m dir llfrikaner se t aaillcicl Ci t rollwniill!l en 

onb1·cekbarc wil tot v ryhdcl. 

PRYS lOs. Posvry 
(9/ - pos n y aan intekena re) 

AAN: L . & 8 . Boek - en KHnsscntntm ( Afd. O.B .J, 
Posbus 1,892, 

JOHANNESBURG. 

Stuur my as b. . . .. .. .. .. . .... ck sempla rc AGTER DIE 
DOR IXGDRAAD teen 10/ - posvry. Ek s lui t. .. . .. .. .. .. .. ... . . 
.. .... . ... .... .... . ... . .. . ... .... . .. in ter vereffening. 

NAAJ\1 : .. .. . .. ... .. . .. .... .......... . ...... ... .. .. .. . . .. ... . ... .... .. .. . ... ........ . . 

ADRES : 

Handleltening. 

* Verkrygbaar per Augustus 1948 * 

BOOK OF 40 HOUSE PLAN§ 
by J. H. Felix, A.I .A.A. 

TE EN £0 lOs. 6d. ELK I>OSVRY 

o Planne vir cnige van d i«' h uisc hcs]u·yf 
in hostaande hoek kan h<'s ld word t «'(' U 

p r yse aangegee in die bock. 

f(O EPON 

MNR. J . H . FELIX , A .I.A.A., 
POSBUS 170, 
BRAKP A.:V. 

lVaarde H eer, 
Stum· my asscblief . . . .. .. . . . . . claJrmplarc t'a !l U bock 

,,Book, of 1,0 House Plans" by J. II. F elix, Jl.J.,t. A. 

N AAlll ( in blok lettersJ .. . ................... .... ... ................... . .... . 

POSADRES 

•••••••• • ••• •••• J .. .... . . . ........ ...... .... ... ... . ........ .. . . ... . . . . 

,.:\Iaar wat cl• ::-edo<'n ht•t, 
h et gesprui t u it 'n hcilige oor
t uig ing. E k huldig daardie oor
tuig ing n og. Die digter Va n 
V.'yi< Louw h et dit in woorde 
raak geskets: ,\"ir ' n verdruJII<' 
\"Olk is 'n r ebcllie nie gevaarlilt 

1~ • .. :!;;=eo" ;;;;: · ~::::s·r _ . =; 1f
1 
Ill ·JfS/4 

" . ,, 

EW·:s:f~aw·• ytDi'i@ ·'·v ,--} wi&i&i § Wi14EW& ;;-,; :ca q;; 



BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 11 AUGUSTUS 1948 

TARIEF VIR GEKIASSIFISEERDE AD\'ERTENSIES: 

Hulshoud~Uke Kennlsgewlnu: 
(Verlowlng, huwellk, geboorte, sterfgeval, In memoriam, StlukweDJtlng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 3/· per plaslng. Voorultbetaalbaaor. Vir 

herhnlloga 2~ pat. aCalag. 

Baodel.aclvertensles: 

Eerate plasing, 2d. per woord. VIr herhalings 25 pat. aCslag. 
LDteken&'dd op ,Die O.B." <•·erak)'D weeldl.l<s) : 12/6 per jaar of 6/6 per 

e maande. Vooru!tbetactlbal'r. Stuur adverteDJtlegetd, beateiiiD&I, en lntekengetd 
na \ 'OORSIAG (EDllS.) BPK., P01bu 1tll, Kaapetad. 

BOME, PLANTE EN SAAD 

Goewermentsgcsertltlseerde Oroente
IMd: Cha<ntenay Wortels, 10/· 
Detroit Beet, 5/6. Skorsle~: Klein Gem, 
8/·; Lang Wit Boa, 8/6; llubbard 
Groen, 8/6; PasteipapoentJie, 8/-; Tom 
Watson en Wonder Waallemoen, 12/-; 
Blaaralaal, 17/6; Marblobe Tamatle· 
taad, 3M-; Sulderkrull en Rellaoce 
Blomkool, 16/-; Spltzkopkool, 8/- per 
pond. Posvry. K.M.B. - PRE'IU£8S, 
P.K. ~h.oemanshoek. 

l'ATATRANKE.-Seamaande 83 lb., 
7/-; 3-maande 83 lb., 8/·; eeamaan<lll 
toppe, 8/· per 1, 000; ateggles reg vl'r 
plant. Ses- en drleme.ande Borrle, 6/
per 1,000. Gelewer Serpentine. K.M.B. 
Tevredenheld gewe.arborg. - B. H. 
GERBER (C./sn.), P.K. Hoekwll, 
George. 2817/TK 

GEl\IENG 

VAN'S (J()N(llli:TE PBODUCTS 

.&LLEBLI:l - Watefll)etl-rtootsU:l
•el•. vloerte@la en cepoutoerde ter
r&:r:zo-kombullopwaatafela en artlkets 
eaaenaleet vir cerlef, hlglene en n~
held. Volle beeonderllede akrywe:
YA.N'S OONORETB PRODUCTS 
(EDMS.) BPK., Potsleteretraat 2~, 
Pretoria. 3/12/TK. 

MEUBELS 
MEUBI:LS. - Bater meubel.l teeD 

b1111ker pryae. BabawaentJJee, etoot· 
ll&rretjlet, drlewtele, Unoleuma, tapyte 
enl. ook altyd In voorraad. Oee11 
Katalogu.e. Weld 'llt'Urln u bela11ptel. 
-VISSI:B-MEUBI:LS, L&ngortraat 291, 
Kaapatad. 3/12/11. 

RADIO 

LOUW EN LOUW, die Beroemde 
Radlo-IDgenleun, Stuleweg, PAROW, 
verkoop e11 berate! Radio's en Etektrlesa 
Toeetetle. Gereglatreerde Etektrlslteltl· 
aannemere. FooD 11-8{36. 

•••••••••••••••••••••• 
Afgelope Week 

In Oenskou 
.............. 

Die Uitvoerende Komitees van 
die ' 'erskillende provinsies bet 
besluit dat die provinsiale ver
kiesing!> op 9 1\laart 1949 moet 
plausvind. Die parlement wat 
teen duardie tyd gewoonlik nog 
in sitting is, sal in aile waar
skynlikheld dan verdaag word 
om die lede 'n kans te gee om 
ann die verkiesingsh'yd deel te 
neem. 

'n Skeuring in die geledere 
van N.U.S.A.S. (die Engelsgeo
rienteerde studentebond) het 
plaasgcvind toe die Studcnte 
Verteenwoordigende Raad van 
die Kaapse Universiteit vcrlcde 
week bcsluit het om hom van 
die Jiggaam te onttrek. Daar is 
verklaar dat die Jiggaam die 
spcelbal geword bet van 'n po
litieke groep, en beswaar is ge
maak teen sy sosiale gelykstel
Jing van blank en nie-blank. 

Twee nie-blankcs, J. November 
en F. Titus, het bulle vcrkies
baar gestel vir die Goodwoodse 

TE KOOP 

BOERF., AANDAO! - Ultverkoplng 
van voorrood nuwe klere en akoene, 
asook tweedehandse mllitere ktere, elke 
Saterdagoggend by NICK NEETifi.INO, 
Lady Greyatraat PAARL. Foon 12!13. 

I 
munisipale verkiesing wat op 6 
September plaasvind .. Die sta,.ds
raad van Goodwood 1s een van 
die wem1ge stadsradc in die 

' 12/11/TK 

Drle geregletreerde Rhodesian Rlfrug 
tewe gebore 11/2/48. Rlwwe perfek 
vir teeldoeletndes. weggee prys 
£2110'· atuk· moet ptek maak vir 
vol~tende worpsei.-KOL. !>CHEI:l'ER....,, 
U!>llll, Somerset-Oos. 11/ 8/28 

Ek bled weer aan my &gt weke oud 
wit Leghorn-hennetJiea, ult goele 
bloed (ultgesoekte henne en bane). 
T~en 6/6 elk, K.M.B. Celewer Llch
tiNd llalt. Stnur hokkc terug. -
\t•:v. l'. C. DE CONING, Alpha 
Jndwe. 11/8/2 

GEDROOGDE \'R~GTE. - Barry
merk gedroogde vrugte posgeld betaald 
In Unle In ~ en 10 pond kl,.lea. Appel
ringe 3 Diamant 211. Perske1 3 Dia
mant 2/1, Pere 3 Diamant 2/1, Vye 
4 Diamant 2/ 3, Prulmedante ~0/60 
118'>!., Roayne 3 Diamant 10\~d., Tros
Roayne 4 Diamant 1/3, Okkerneute 2/3, 
Aroandels 1/9, per pond. Volledlge 
Pryslys verkrygbaar van Robertson
llandelsverenlglng, Po~bus 7, Robert-

4/8/4. son. 

GESUIKERDE VRUOTE. - Barry
merk gesulkerde vrugte 8/6 per ses 
1 pond p&kklet of 6/3 per 5 pond
klssle posgeld betuld In Unle. Kon
tant met bestelllng. Ona stuur ook 
gesuikerde en gedroogde vrugte ten 
behocwe van kl!Ente aan vriende oorsee. 
Verdere besonderhede verkrygbaar by 
Die Robertson-Haondelaverenlging. POS· 
bus 7, Robertaon. 4/ 8/4. 

OOUE i\I I LLET, 90 aak van 'n sal< 
gewen op droll land, kan twee maal 
gesny word, teen 27/6 per 203 pond, 
getewer .. oranJe Dra-a!" bushatte. 
P. S. GIU~\'\' t;NS'fEl'N, .,Oranje 
Draa!", Zastron, 0. v.s. 11/8/1. 

Speelskele, bottelvorm teen 3/9; kop
akele 4/6; astk&ntlg 5/ -; dubbetkop 
5/6; een paar multawlngets teen 5/6; 
een trekdonkle 'J/·. - Koos Botba, 
l'.S. s~rpentlne, Dlst. George. 
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SOUT TE · KOOP 

BOEK u bestelllngs vlr vroee 
aflewerlnS aodra eout verkrygbaar II: 
Al, £4; No- 1, 1.3/15/-; No. 2, £3/ lQJ·, 
per ton; 100 pond ryn bottereout ff7-. 
vrygelaal Soutwerke. Beste!: Komdte. 
mev. !\(ARTIE VENTER, P/aak No. 

Skiereiland wat gcen nie-blankes 
in die raad bet nie. 

Die stigting van 'n Afrikaanse 
studentebond wat hom ten doe! 
stel om allc Afrikaanse studen
te aan boer opvoedkundige in
rigtings in ecn organisasie saam 
te snoer, is aangekondig. 

Die voorstel van Rusland dat 
Suidwes-Afrika onder die voog
dyskap van die V.V.O. geplaas 
word, is dcur die Voogdyraad 
verwerp. Onder andere hct 
Amerika, Frankryk en Enge
Jand daarteen gestem. 

RADIOTRONICS 
(A. Perold en P. Brink) 

Vir hcrstel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

<Ondcrncem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkeling en Ill 

van kabcls in huise en 
fabrieke) 

Hoofr.traat BELLVILLE 
Foon 97-9114. 

I 

Pretoria-Mark. 
PRINSLOO EN VENTER 

MARKAGENTE 
Van der Waltsh'aat 268 

Posbus S61 Foon 2-2208 

PRETORIA 
(~lede-elenaa.r en Beatuarder: 

~ . P. BOTIIMA.) 

• 
1 X4, Arbeldaloon, Bloemfontein. 6/!1/TK Garansie van £2,500 

Staat 
by die 

Adverteer,ders lwu 
daarvan dat u mel
ding moet maak 
van hul adverten
sie in , Die O.B." 

• 
Probeer ons vir beter 

diens! 
SKRYF OM GRATIS 

* ETIKETTE 
* MARKVERSLAE 

ENS. 

Versetplegers SOOS ONS LESERS DIT SIEN 
Oorsee --------------------- ----...... -

Is Heide SONDER DIE graf, trane ens. aan bulle laat 
vaskleef? Ek beskou dit 'n 
skandaal! Nico, en eindelik 
wens ek regtig dat die soort 
wat jy van is, wil nou ophou met 
daardie soort van gesagstaat
verdagmakery! Julie weet mos 
in julie binneste siele dat die 
Afrikancrdom se gesagstaatge
dagte is waar die volk die ge
sag behl:'('r e n beoefen en nie 
soos jy en jou soort mense wil 
laat glo, dat dit is soos Hitler 
of Stalin of wie ook al geregcer 
het nie. As gebore Repu
bliekcin hunker ek juis na daar
dic gelukkige Paul Krugcr-ge-

Mnr. J. F. Stemmet, Knysna, 
skryf: 

.,Neef Nico" dwaal in sy brief 
aangcsien Picnaar en Strauss 
niks te doen het met die ont
ploffing te Benoni nie. Hulle 
het teen die goddelose Kommu
niste propaganda gemaak en 
ook teen veldm. Smuts en daar
voor is bulle soos ·misdadigers 
in die tronk gestop. 

Nou oor Visser en Van Blcrk. 
Ek keur nie sabotasie gocd nie, 
maar as veldm. Smuts en sy 
mense helde maak van dicgene 
wat in Duitsland en elders sa
botasie gepleeg bet gcdurende 
die oorlog, dan kan ons ook 
sckcr maar vir Visser en van 
Blcrk 'n onthaal gee. 

Leer die Woord van God ons 
dan nie dat wat julie aan die 
gcringste gedoen bet, hct julie 
ook aan My gedocn nic? Ons 
het geweier om vcrraad tc pleeg 
teenoor ons broers. Hoc kan 
ons nou ons rug op daardie 
manne draa!? A<tv. SWart kom 
dank toe vir sy vrylating. 

Ook 'n woordjie aan die 
Smuts-aanhangers wat soveel 
tc skree het oor die loslating 
van die politickc gevangenes. 
Hoekom het bulle nie ook ge
skree nie toe Colin Steyn as 
Minister van Justisie destyds 'n 
Britse soldaat begenadig het toe 
hy 'n skandclikc moord op 'n 
agtjarigc dogtcrtjie gepleeg bet? 

Ons kan nooit dankbaar ge
noeg wecs dat ons nou weer 'n 
Nasionalc regering bet nie 
Danksy mnr. Havenga wat sa
mewerking met sy broers be
werkstclllg bet. (Verkort). 

Kommuniste 
Se Aanspraak 

Die Chinese Kommuniste 
maak daarop aanspraak dat 
bulle sedert die burgeroorlog In 
1946 uitgebreek bet 2,640,000 sol
date van die nasionale leer buite 
aksie gestel bet. Die meeste 
hiervan sou krygsgevangenes 
wees. Die Kommuniste stel hul 
eie verlies op 810,000. 

" 
NEEF" 

, Oom Gandhi", Kaapstad, 
8kryf: ,Nico" (Lees tog seker 
,Sonder Gewerc"-dic pragtige 
roman en se my watter karakter 
huldig jy, nl.: Ernst of Hen
drik?) 

Jy is my Afrikaner-neef, en 
sal dit ook bly, maar weens 
jou brief oor die huldiging van 
die politieke gcvangenes en jou 
m.i. verdraaidc opvattings en 
snaakse filosofie van opregte 
Afrikanerskap, is jy vir my die 
keer nou sommer net 'n .,Nico". 
Vir die doc! van jou moontlike 
verdeeldheidsaaiery en bitter
heidsopsweping haal jy mos die 
Bybel by en werskaf jy met die 
opvoeding, die Eliskap en die 
Godsdiens? Sou die vader van 
die vcrlore scun verkeerd ge· 
handel hct, toe sy seun weer 
tuiskom? Wie het nog ooit 
agting vir die verlore seun sc 
nors broer gehad? Weet jy, 
Nico, jy is vir my so 'n ware 
simbool van daardie soort 
brocderskap, wat opgeblase on
tevredc bly, oor die vadcr
vreugdc (bier Afrikanervreugdel 
,.Die ope graf, moedersmart en 
trane," wat jy ook so patctics 
byhaal, is lets waarmee daardie 
betrokke Afrikaners niks te doen 
hct nie, en jy wil waarlik 'n 

sagstaattoestande! Wat is 
daarmec verkeerd? Beocfen 
bier 'n bietjie introspeksie, ncef! 
En weet jy Nico, baic poskan
torc was o.a. gcdurende dia oor
log die laakbare Judas-instru
mente om op te vang wat jy 
en ek in ons huise gesels ? 
Ek sou 'n boek kan skryf oor 
die aandeel van poskantore en 
hul bydraes tot Afrikanerlyding 
in die oorlog! So ~esien was 
daar beslis die wl!rcld sc ver
sagtende omstandighede ge
wees vir Afrikaners wat gevoel 
het soos ek, maar wat net 'n 
bietjie bale meer durf in bulle 
gehad het, as ek moontlik en 
veral, jy Nico! Wat jou be
weeg het om so te skryf soos 
jy wei gedoen hct, kan ck nog
n ie begryp nie! 

.,OOM GANDHI". 

Hertzogisme 
Stukrag in 

Kry Nuwe 
Politiek 

fVervolg van Bladsy 2, Kolom 4J 

geskakel was, nou weer tot groot samesmelting tussen die O.B. 
voordeel van die bele l'Oik aktief en die A.P. staan en wat ge
op daardie terrein kan 11aam- volglik verhoed dat die O.B.
veg, sonder om hul O.B.-oor- Ieier, dr. Hans van Rensburg, 
tuigings p rys te gee. deur middcl van die A.P. die 

In verband met hicrdie be- hoogtes bereik waarvoor hy be
sluit van die Grootraad is die stem is. Ek beskou so 'n vrees 
opmerking gemaak dat die be- as ongegrond. 
naming ,partylose" wat die 
O.B. se republikeinse ideaal ken
skets 'n ongelukkige woord
keuse is, wat in die pad van 

WESE VAN O.B. 

VETE TUSSEN TITO 
EN STALIN BRING 
HOOP VIR GRIEKE 

Instedc dat die benaming 
.,partyloos" ongelukkig is, dui 
dit volkome die wese van die 
O.B. aan - wat 'n volksbewe
ging is. Voorts beweeg die O.B. 
en die A.P. immers op verskil
lende terreine en net soos dit 
teoretil:'s moontlik is vir ' n man 
om tegelyk burgemeester en 
vool'!litter van 'n belastingsbe
talersvereniging te wees, net so 
is dit ook teoreties moontlik vir 
dr. Van Rensburg om O.B.-leier 
te wees e n om tel'!lelfdertyd 'n 
rot in die A.P. te speel. Juis 
omdat die O.B. en die A.P. op 
vel'!lkillende terreine beweeg, 
danrom sluit die O.B. en die A.P. 
nie 'n eleksie-ooreenkoms nie, 
maar sluit O.B.-lede by die A.P. 
ann, en veg bulle op die A.P. 
se terrein onder aanvoering van 
die A.P.-leier. Dit verhoe<l nie 
dat bulle ook op O.B.-terrein 
veg onder aanvoerinJr l'Un die 
O.B.-Ieier nie. En dit is tcoreties 
moontlik dat sclfs die O.B.-Ieier 
op A.P.-terrein kan veg onder 
aanvoering van die A.P.-leier, 
net soos dit insgelyks teoreties 
moontlik is dat die A.P.-leier 
ook op O.B.-terrcln kan veg 
onder aanvoering van die O.B.
Ieier. In die kcrk praat die pre
dikant en in die hof die 
magistraat. 

Die oorlog in Griekeland wat non al agt jaar lank dour, 
nader blykbaar nou sy laaste stadium en dit wil voorkom 
asof 'n beslissing In sig is as gevolg van die terugtrekkings 
en nederlae wat die Kommuniste onder genl. Markos, die 
afgelope tyd gely het . Die terugslag van die Kommuniste 
is die gevolg van die weier ing van die Joego-Siawiese Ieier, 
Tito, om die Griekse Kommuniste Ianger van wapens te 
voorsien as gevolg van die stryd tussen hom en Moskou. 

Waarnemers voorspel dat die 
regeringstroepe nou In staat is 
om die Kommunlste uit te jaag, 
maar of dit tot algehele vrede 
in Griekcland sal lei, val te be
twyfel. Die Kommunlste sal 
bulle waarskynlik terugtrek in 
Albania en Jocgo-Slawie om hul 
wonde te Jek en terug te keer 
wanneer die kans hom voor-
doen. / 

Dit het gedurende die afge
lope tyd nog duideliker geword 
hoe Rusland, Albania en Joego
Siawie in Grlekeland ingemeng 
en d ie Kommuniste van wapens 
voorsicn het. Die weiering van 
Tito om Ianger wapens aan die 
Kommuniste te gee en hul ne
derlae na hierdie besluit, is die 
beste bcwys daarvoor. 

DIPLOl\IATIEKE KANALE 

Op die oomblik beskik genl. 
Markos oor agente oor die hele 

Griekcland wat hom gereeld op 
die hoogte hou van elke ver
wikkcling in die land. Die diplo
matieke ka nale word gebruik 
om hlerdie inligting aan genl. 
Ma rkos oor te stuur, berig Re
view of World Affairs. 

Griekeland beskik, volgens gc
saghebbendes, nie oor die nodige 
wapcns om die opstandelingc die 
hoof te bied indien bulle weer 
sou tocslaan nie. Hulle grof
geskut is uiters gebrekkig en 
bulle het feitlik geen lugmag 
nic. Dit sal die taak van die 
Weste wees om toe te sien 
dat Griekeland hicrdic wapens 
kry sodat Rusland In Grieke
land verslaan kan word. 

Slegs twaalf persent van die 
Griekse volk het simpatie met 
die Kommuniste en van bulle 
Is ruim vier perscnt nie beson
der geesdrlftlg nle. 

Niemand hoef te vrees dat die 
verskille wat duar tussen die 
O.B. en die A.P. bestaan tot 
wrywing sal lt>i nie. Inteendeel, 
dis die waarborg van same
working. Niemand verwag dat 
'n boerevcrcniging en 'n kerk
genootskap gaan bots nie -
elk beweeg selfstandig op sy 
eie terrein tenspyte daarvan dat 
bulle dleselfde lede bet. 
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BAANBREKERS 
DIE TRIGARDTS 

.,AI ons moeite en sorg was 
tevergeefs" het Louis T rigardt 
verslae uitgeroep toe benewens 
twee kleinkinders en vier kin
ders, ook sy vrou op 1 Mei 
1838 te Dclagoabaai beswyk het. 
Voor die cinde van daardie jaar 
het ook hy aan die koors ge
sterf sodat daar slegs vyf-en
twintig reisgenote oorgebly het 
om met die skip (Mazeppa) wat 
deur die Natalse Trekkers gc
stuur is om hul te haal, na 
die ander Voortrekkers vervoer 
te word. Teen daardie tyd was 
Carolus (Karel) al weer verder 
noordwaarts op soek na 'n land
streek vir sy volksgenote. 

10 AUGUSTUS 

hy ook daar met Martha Bower 
wat hom dwarsdeur sy !ewe 
getrou bystaan. By haar dood 
teken hy in sy dagboek aan: 
.,Mijn Liefste en Dierbaar pand 
wierd van mijn voor Eewig ge
nomen." 

Op sy plaas Bosberg, is 
Somerset-Oos later uitgele. Hy 
moes dit vcrlaat toe dit onteien 
is as proefplaas vir tabak. Voor 
sy vertrek uit die Kolonie het 
hy dus op de Plat aan die Vis
rivier gewoon. 

Carolus beskou 1829 as die 
jaartal van hui trek omdat hy 
in daardie jaar reeds oor die 
oosgrens gestuur is met a! die 
vee, maar dit was eers in 1833 
dat sy vader hom daar by sy 

Die laastc aantekening in sy seun gevoeg het langs die Wit
dagboek het Louis Trigardt ge- Keirivier. 
doen op 10" Augustus 1888, sy 
56e verjaardag. Dit was dus 
gister presies 165 jaar gelede 

VAN RENSBURG 

dat hierdie vreeslose pionier Die Trigardt-geselskap was 
te Stcllenbosch gebore is as dill nie groot nie, en onder hul ge
jongste van vier kinders. Hier- ledere was die ou skoolmeester, 
vandaan het sy ouers na die Daniel Pfeffer. By Grootrivier 
oosgrens gctrek en hul later sluit nog vyf families by hul~ 

in die woelige Graaff-Reinet le aan, en later ook ,Lang 
gevestig, waar Louis opgegroei Hans" van Rensburg - te
en sy skoolopleiding ontvang same tel hul toe 50 mense. I n
bet. Op 4 November 1810 trou tussen was T rigardt ook ve-

Wie Kan S-? e . 
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

• Watter kunsskilder, wat 
ook ecn van die eerste 
oorlogskunstenaars in die 
land was (gedurende die 
2e Vryheidsoorlog) moes 
op ccn keer mylpale vert 
vir 'n lewensbestaan? 

Watter Boeregeneraal 
het na die Anglo-Boere
oorlog sy land verlaat en 
o.a. verskcie toesprake in 
Noord- en Suid-Amerika 
gehou? 

Watter Boeregeneraal 
word soms genoem die 
., Christen-krygsman" om
dat hy streng, vasberade 
en baie godsdienstig was? 
Van wie het President 

Reitz gese: .,Een der dap
perste krijgsmannen on
der de zon !"? 

Die Uitlanderbeweging 
het hom met heftige ver
ontwaardiging vervul sodat 
hy op 'n keer die editeur 
van 'n blad 'n goeie 
loesing gcgee het oor 'n 
leuenagtige artikel wat 
hy gepubliseer het. Wat-
ter blad was dit? 
Watter tipe korps het 

Danie Theron aanvanklik 
opgerig waaruit die latere 
Verkennerkorps gebore is? 

(7) Van watter uitstaande 
prestasie van Danie 
Theron weet u? 

(8) Waar is Generaal Louis 
Botha gebore '? 

(9) Wat was die naam van 
die party wat hy en an
dere in Transvaal gestig 
het? 

(10) Watter liggaam het die 
inisiatief geneem met die 
simboliese ossewatrek van 
1938? 

(11) Waar het Danie Theron 
gesterf? 

(Antwoorde elders in die uit-
gawe). 

reeld in voeling met di~ Trek
Icier Hendrik Potgieter, want 
albei se mikpunt was noord van 
die Vaalrivier - hoe verder van 
die Engelse des te beter! 

Nadat die Trigardt- en van 
Rensburgtrekke weer uitmekaar 
is, is Iaasgenoemde geheel uit
gewis deur 'n Zoeloe-komman
do by die Limpoporivier. Na
burige stamme het tot diep in 
die nag nog skote gehoor, tot
dat die kruit opgeraak het. 
Aan Trigardt is berig dat die 
waens nog net so staan, maar 
veiligheidshalwe het hy nie self 
daarheen gegaan nie maar kaf
fers gestuur om die gewere te 
gaan haal - en daardie kaffers 
het nooit teruggekeer nie! 

DELAGOABAAI . 

In die Soutpansberg wag T ri
gardt 'n jaar lank op Potgieter, 
en omdat hy niks geweet het 
van die moordaanvalle van die 
Matabeles en die strafekspedisies 
wat daarop gevolg het nie be
sluit hy om maar na Lourenco 
Marques te trek, vera! daar die 
ammunisie en kruideniersware 
ook ·a! begin skaars word bet. 

Die trek wat tot dusver in
teressant .en nie al te onalfltge
naam was n ie, is nou 'n weke
lange folteri ng vir mens en dier. 
H ulle oorweeg dit om die waens 
te laat staan en te voet verder 
te reis, maar die vroue het hul 
aangespoor en nadat bulle ook 
deur die ongesonde laeveld 
moes t rek, arriveer d ie geselskap 
op 13 April · 1838 in Lorenco 
Marques. Nou begin die koors 
eers sy slagoffers te eis, en bin
ne enkele weke sterf meer as 
helfte van d ie geselskap. ln
tussen stuur Trigardt vir Caro
lus op 'n ontdekkingstog langs 
die Ooskus om die land te ver
ken en 'n geskikte woonplek vir 
die Voortrekkers te sock waar 
hul 'n eie onafhanklike repu
bliek kon stig. 

(Word Vervolg) 

.EU Deu.- Boe.-eseun P. LUYT, Potehefstl"oom 

Deur middel van boekies en Ek het die doe! van die ....... pamfletjies het ek vir die cer- Boerejcug leer ken, nl. 

AUGUSTUS 1948. 

. Tienjarige 
Herdenking

Seels 

ste maal van die doc! en strcwe 
van die Boerejeug gehoor. Ek 
het 'n groot begeerte gehad om 
aan hierdie beweging te be
hoort, maar nooit het ek die 
voorreg op laerskool gehad nic 
daar was geen Boerejeugeen
heid waarby ek kon aansluit 
nie. 

Toe ek na die Hoerskool is, 
het ek feitlik geen nuus meer 
gekry van die Boerejeug nie. 
Aan die einde van verlede jaar 

Om die tienjarige bestaan egter, kom een van my maats 
va n die Ossewabrandwag te 

herdenk gee die Boerejeug 

'n reeks aantreklike O.B.

verjaa rdagseiHs uit wat van 

Die Boerejeughoofkwarlier, 

Posbus 1059 Pretoria , bestel 

wat my gevoelens geken het, by 
my en vra: ,;Wil jy nie by die 
Boerejeug aansluit .nie? Ons 
gaan 'n veldkornetskap stig." 

Dit was 'n blye vooruitsig om 
eindelik aan die beweging te 
kan behoort, en ek het natuur
lik dadelik besluit om aan 

ka n word. Die seiHs is in te sluit . Aan die begin 
stelle van SO in swart en rooi van hierdie jaar het ons 

op 'n wit agte.-grond gedruk 

en kos een pennie stuk. 

toe met ons werksaamhede be-
gin, en in hierdie tyd het die 
Boerejeug vir my a! groot be
tekenis gehad. Die weeklikse 
byeenkomste was nog altyd vir 
my 'n groot genot en ook het 
ek baie daaruit geleer, o.a. van 
ons volksleiers. 

· Met hierdie byeenkomste het 
ek nuwe maats gemaak, maats 
wat ek op kan staatmaak en 
maats wat ek weet wat dieselfde 
dink as ek. Ook het ek tot 
die besef gekom van die waarde 
van militarisme en strenge dissi
pline, en dat die enigste heil 
vir ons Bo~revolk 'n gesag
staat is - die regering wat ook 
ons voorouers gehad bet en 
waarna die O.B. en elke opregte 
Afrikaner streef. 

BOEREJEUGNUUS 
Stellenbosch Het 

Seuns en Slim 
Wakker 

Dogters 
AI is die Boland nou ook nat ' het, het baie aandag getrek en 

en koud hierdie tyd van die gehelp om 'n baie vrolike stem
jaar, kan die Boerejeug se ywer ming te skep. Dit het beweeg 
nie daardeur gedemp Word nie! op 'n dun draadjie wat deur 'n 
Saterdagaand, die 24ste Julie, dee! van die saal gespan was, en 
het hul in die Murraysaal 'n die werking daarvan is net soos 
Tiekie-aand gehou waarmee hul die van die spuitaangedrewe 
meer as £10 ingesamel bet, nie- vliegtuie. Die Boereseuns wat 
teenstaande dit so baie gere~n hiervoor verantwoordelik was, 
het - ons verneem die lekker- verdien aile lof. 
tafel alleen het £2 gemaak. Ons 
wil die wakker offisiere, seuns, 
dogters, en K leingoed baie hart
lik gelukwens met hierdie mooi 
funksie! 

'n Vliegtuig wat elke nou en 
dan met 'n groot geraas blits
vinnig deur die saal gedreun 

DISSIPLINE 
Veronderstel letterlik die 

vorming van dissipels dit is 
volgelinge). Dit veronderstel 
aan die een kant dat daar Iei
ding is van 'n Ieier wat voor
gaan en aan die anderkant da' 
daar volgelinge is wat die Ieiding 
aanvaar. Die term tug bete
ken oorspronklik (afgelei van 'n 
ou-Nederlandse woord tiegen) en 
Jet terlik om te trek; dit ver
onderstel dat iemand voorgaan 
en ander agter hom aantrek; 
m.a.w. 'n Ieier wat deur sy per
soonlikheid en optrede so
danige Ieiding gee dat ander d it 
volg.-(P rof. H. M. v. d. West
huysen). 

D ie twaalf sykraampies het 
egter ook baie in die smaak ge
val e!]. groot pret veroorsaak, 
terwy! die musiek wat die hele 
tyd deur 'n paar Boereseuns 
verskaf is, 'n gcpaste agtergrond 
geskep het. Later in die aand 
is ook Volkspeletjies gespeel op 
die egte Boerejeugmanier - en 
wie kan dan nog net staan en 
kyk! 

By die tafels was lekkers, 
koek, koeldrank, en poeding te 
koop, en praat van lekkcr! Dis 
mos Boeredogters daai! 

Stem U Saam? 
.,H y wat 'n wurm van homself 

maak, kan nie klae afl hy op 
getrap word nie". Kant. 

.,Hy aileen behou sy !ewe en 
vryheid wat daagliks daarvoor 
moet veg". Goethe. 

.,As jy lugkastele gebou het 
is dit nie nodig dat dit ver
lore moet gaan nie - dit is 
waar bulle moet wees . . . sit . 
nou net die fondamente daar
onder". Thoreau. 

I • 

(1) dat die Bocrejeug hom 
onder die roepingsbewuste 
en koersvaste Ieiding 
stel; 

(2) dat die Boerejeuglid in
gewy word in die Afri
kaanse Christelike-Nasio
nale lewens- en wereldbe
skouing. 

(3) dat hy sy volkstradisies 
leer ken en waardeer, en 
sy volks-ideale sy ·eie 
maak; 

(4) 

(5) 

dat hy gedissiplineer word 
tot erkenning en gehoor
saming van aile regmatige 
gesag wat oor hom ge
stel word; 

dat sy organisasie 'n mid
del sal wees om leier
gawes te ontdek en te 
ontwikkel en sodoende by 
te dra tot die vorming van 
toekomstige leiers op elke 
gebied; 

(6) dat die Boerejeug, sover 
dit op sy weg le, elk van 
sy lede na sy aard en 
aanleg sal vorm en ont
wikkel in voorberciding vir 
sy (baar) toekomstaak in 
diens van God, Yolk en 
Vaderland. 

Dit alles het vir my 'n groot 
betekenis gehad. Ook het ek 
geleer watter heil dit vir die 
Afrikanerdom het as ons alma! 
saamstaan as 'n verenigde 
Boerevolk. 

Die Boerejeug het my laat be
sef dat daar 'n plig is wat op 
my wag, n!. om my volk te 
dien en sy heil te soek: 

.,Daar's 'n nasie te lei 
Daa~'s 'n stryd te stry 
Daar's werk!" 

Nadat ck al hierdie dinge van 
die Boerejeug geleer het, het ek 
'n duidelike rigting gesien: 
.,Voor in die wapad brand 'n 
lig!"-ek het naamlik geleer om 
te streef na en te werk vir: 
,1\ly God, m y Volk my Land, 

Suid-Afr ika. 

.,ANTWOORDE OP WIE 

K AN S£ 

(1) Frans Oerder. 

(2) Generaal Ben Viljoen. 

(3) Generaal C. F. Beyers. 

(4) Danie Theron. 

(5) Mnr. Monypenny, cditeur 
van die .,Star". 

(6) 'n Fietsryertransportgan
gerskorps om as kommu
nikasie-middel te dicn 
tussen poste wat nie tele
grafies met die hoofkwar· 
tiere verbind was nie. 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Sy besoek aan die 
Vasgekeerde Genera a 1 
Cronje by Paardeberg om 
'n boodskap van Generaal 
de Wet aan hom af tc 
!ewer op 24 Februarie 
1900. Hy bet naamlik on
opgemerk heen en terug 
oor 'n mylbree terrein, 
wat op afstande van tien 
tree deur vyandelike wag
te bewaak is, gekruip, of 
liewer geseil! 

Distrik Greytown, Natal, 
op 27 September 1862. 
Het Volk. 

Die A.T.K.V. 

Op 5 September 
rand gesncuwel. 



BLADSY AGT DIE O.B., WOENSDAG, 11 AUGUSTUS 1948 

NfURENBERCi IS ROOI TWEE L.Y.'s VIER 
WERKTUIG VAN GNREG SIAM 0.8. SE 

Sf 't.S.A.-GE.tEERDE... VERJAARDAG 
, In Neurenberg wor d selfs die. skyn van r egverdige b ebandel ing ·die 

beskuldigdes ontse. Baie van bulle was m eer as twee jaar in h egtenis 
voordat bulle aangekla is en gedurende hierdie tyd is elke verbinding m et 
die buitewere1d bulle helet. V erdediger s is bulle verhied, en elke geleent· 
beid om bul eie verdediging . voor te herei, is hulle ontneem terwyl 
legioene staatsaanklaers m et fantastiese ywer gewerk bet. Hierdit
yweraars bet elke verkryghare dokument vir bul eie doel gebruik. 'n 
Groot aantal van die dokumente wat dalk as verdediging kon dien, of die 
beskuldigdes op een of ander manier kon help, b et verdwyn," skryf die 
Amerikaanse regsgeleerde Earl Carrol in 'n brief aan genl. Lucius Clay. 
Amerikaanse bevelhebber in Duiteland, waarin h y die r egsgeldigbeid van 
die vervolging in Duitsland in twyf~l trek. Carrol is onlangs verbied om 
die verdediging van die wapenfabrikant, Krupp, waar te neem. 

W esselsbron se k ommando's (C4) het va n jaar reeds op 
31 J ulie die Tiende V erjaardag van die O .B . gevier d eur 'n 
g r oot openbare vergad e ring in die K erksaal op W essels bron , 
waar genl. John Vorster die h oofspreker was. W a t ve ral 
tre ffend va n hierdie vergad e ring was, is d a t twee L V .'s na. 
ba l e j a.r e weer plek op 'n O.B.-ve rhoog gen eem b et e n elk 
ook 'n p aar w oorde t o t die a a.n wesiges gespreek b et . Holle 
was mor. J a n Viljoen va n Vryburg en mnr. H . S. E ras mus, 
L.V . vir Hoopstad . Mnr. Erasmus bet m et d ie a f g elope 
verkiesing ook 'n ooreenkoms m et die O.B. aao gega an. 

Die vergadering was goed I In sy bedankingswoord aan 
bygewoon deur groot getalle an- ginl. Vorster bet die voorsitter 
dersdenkendes wat telkcns adv. komdt. Attie Prinsloo, gcse dat 
Vorster spont~an toegejuig het. elke Brandwag na al die jare 
Aan die end van sy toespraak, van ongelyke stryd en tcenslae 

Sy brief lui: ,,Elke beskul
digde het reg op 'n regverdige 
beha ndeling. Dit sou baie moei
lik wee!! om die nageslag daar 
van te oor toig dat die verhoor 
van die vE> rowerdes voor ' n hof 
van veroweraars r egverdig en 
onpa rtydig was. 

.,Tog word die Amerikaanse 
volk deur sy groot idealisme en 
sy onwrikbare geloof aan die de
mokratiese regverdigheid ge
dwing om te glo dat Amerika in 
'n posisie is om so 'n verhoor 
te voer. Die volk het gehoop 
dat uit so 'n prosedure 'n om
vattende lnternasionale regstel
sel sou gekristallisccr word wat 
as 'n vaste gron<lslag sou d ien 
vir 'n regvcrdige en voortduren
dc vrede tusscn die volkere. 
Neur enberg wat die simbool van 
geregtigbeid sou wees, bet ont-o 
aard in 'n illlltrument van 
wraak." 

BESP OTTING VAN REG 

like gunstlge getuies te intimi
deer. 1\ol et diepe sk aamte bet 
ek die spot wa t Neurenberg
met die Ameri.kaanse repbe
g insels gedryt bet,· aanskou. 
Die m ense wat daarvoor verant
woordelik 111 weet dat die euwel 
wat bulle aangerig bet, nie lank 
verborge sal bly n ie. Bulle bet 
onsterfllke ska nde oor Amerika 
gebr ing." Orals wa 11 daar wraak
u itoefenlng, verklaar Carrol. 

:SEVORDER KO~IMUNISME 

,Maar wraak bet gecn plek 
in regsuitoefening nie. A1J 'n 
forum van suiwer reg, het Ncu
rcnberg 'n klug geword. As 
' n werktuig van kommunis
t iese politlek , is dit magtig- en 
doelt reffend. 

Met verwysing na die denasi
fikasie-howe skryf die regsge
lecrde is dit duidelik dat die 
doe! hiervan was om finansieel 
en industrleie sterk pcrsone in 
Dultsland van hul besittings en 
mag te beroof en die Kapita
lisme in Duitsland te vcrnietig. 

,.Niks is vir die verspreiding 
van die Kotnmunlsm e van so
vee! praktiese sowel as propa-

gandistiese waarde as die proses 
van Neurenberg n ie. Ecn ding 
is seker, dat die Amerikaanse 
volk deur pcrsone in hoe po
sisies bedrieg is", besluit rcgs
gelccrde Carrol sy brief aan 
genl. Clay. 

·flet Gef'lunder 
A an 

Ver.l<eerde Kant 
Alfred Krupp die 41-jarige 

hoof van die K rupp-wapcn
fabriek is verlede week saam 
met vyf van sy amptenare deur 
'n Amerlkaanse hof in Neuren
berg skuldig bevind dat hy fa
bricke in die besettc Jande ge
plunder het - 'n voorrcg wat 
volgens die maatstaf van Neu
renberg net die oorwinnaar van 
die eindrondte toekom, te oor
deel na die straflose sloping 
van Duitse fabrieke deur Brit
tanje, Amerika en Rusland nog 
op hierdie oomblik. 

Krupp is tot twaalf jaar 
tronkstraf gevonnis tcrwyl al 
sy eiendom verbcurd verklaar is. 

Genl. Adv. John Vorstcr 

wat deurgaans die O.B.-gcdagte 
stcrk na die voorgrond gcbring, 
die O.B. se stryd gedurende die 
oorlogsjare behandel en sy toe
komstaak duidelik omlyn hct, 
het alma! teenwoordig hom 
geesdriftig toegejuig. 

Carrol wys voortgaande op die 
bcha,ndeling wat die gevangcnes 
genict het. ,Aan die bcskul
digdcs is clke geleentheid om 
met die getuies te praat geweier . 
Die aanklaers het daardeur 'n 
belaglike slsteem ingevoer en 
clke gerug of hoor-se is as 
bewysmateriaal aanvaar". Ook 
is hul bcsittings vooraf gekon
fiskeer sodat bulle nie kon be
taal vir hul verdedlging nie. 

,'n Amper volmaakte stelsel 
is geskcp om getuienis teen die 
beskuldlges af te pers en moon t--

Jingp~Maatreel In 
Transvaal Misluk 

INLYWING VAN 
SUIDWES 

Die Administrateur van Suid
wcs-Afrlka bet die afgelope 
week die voorstelle van die 
twee politieke partye in Suid

Afrikaners Goon 
Vir Naturelle 

Staan 
Vir die ecrste keer sedert die 

naturcllc verteenwoordiging in 
die parlement gckry het, het 
Afrlkaanssprekendcs wat werk
likc kennis dra van die natu
relle en vecl gedoen het vir hul 
opheffing bulle verkiesbaar ge
stel. 

Hulle is mnr. J. H. van Rens
burg, dr. P. J. Schoeman en 
mnr. A. P. van der Merwe. Mnr. 
Van Rcnsburg wat hom verkies
baar stei vir die Vrystaat as 
senator het op sy plaas 'n wees
huis vir naturelle opgerig waar
in tans 110 naturelle-k inders ge
huisvcs word. Daar is ook 'n 
kerkgebou vir naturelle op sy 
plaas. Altesaam het die geboue 
hom £2t,OOO gekos. 

Dr. Schoeman is 'n bekende 
Bantoeloog, en sal in Oos-Kaap
land staan vir die volksraad, 
terwyl mnr. Van der Merwe in 
Wes-Kaapland sal staan. 

Die dubbclmedium-ordon nan
sie in Transvaal wat 'n paar 
jaar gelede deur die Veren igdc 
Party onder g root teelllltand op 
Transvaal afgedwing is, is nou 
deur dleselfde party so gcwysig 
dat dlt die einde beteken van 

die maatreel wat Afrikaans
sprekende kinders verplig om 
sekere vakke in die tweede 
landstaal te studeer . D ie nuwe 
wysiglng hou in dat kinders 

GROOT GEWYDE 
SANG FEES 

200 Koorlede van die Groote 
K erk, Stellenboscb en Parow 

onder Ieiding van 

DR. G. G. CILLI:I:, jr., 
JAPIE MALAN eo 

DIRKIE DE VILLIERS 

STADSAAL, KAAPSTAD 
Donderdagaand, 12 Aug. 

OM 8 NM. 
PLBKBEBPRBKING: 

UN IE WINKELS 
ADD:ERLEYSTRAAT 

Volwassenes S/ 6 
Die nominasies vind tot 15 S tudente 2/ 6 

September plaas en die verkie- Ten bchoewe van D.A .H .A. 
sing op 17 November. 

self kan kies in watter taal wcs aan dr. Malan oorhandig in 
bulle eksamen wil doen. verband met die inlywing van 

Die maatre~H is aanvanklik die gebied by die Unie. Die be
hoog aangeprys deur die V.P. en slissing van die kabinet sal nog 
sy aanhangers omdat bulle bier- hierdic sitting bekend gemaak 
in 'n poglng gesien het om die word. 
Atrikaanse kind te verbrits. Na Die partye het blykbaar oor
gelang dit in werking getrce cengekom om sitting vir agt 
bet, hct dit egter geblyk dat lede in die volksraad te vra en 
dlt die Engelssprekende kin- ses in die senaat, maar stel glo 
ders is wat die meeste gely bet as voorwaarde dat Suidwcs on
omdat bulle die tweede lands- r afhanklik bly wat geldelike sa-
taal moeilikcr vind. ke bctref. 

KAAPSTAD HERDENK 
OSSEWATRE:K 

Ons hoop dat die Alrika ner 
eenheid wa t deur die Ossewa
trelt: tien jaar geled e ingelui i!!, 
e n daarna. weer verbreek Is, 
weldra weer berste l sal wees, 
bet dr. E . G. Jansen, voorsitte r 
van die E eufeeskomitee in 1988, 
v erlede Saterdag in K napst a.d 
verklaar toe d ie Skiereiland die 
s imbollese Ossewa trek berde nk 
het. 

die Voortrekkers. Tog is daar 
'n deel van die Afrikaners in die 
stede wat ontrou geword het 
tcenoor hierdie ideale. Dit is 
gocd om weer berinncr te word 
aan die geesdrif van 1938, bet 
dr. Jansen verklaar. 

Min. P. Sauer het ook die ver
gadering toegespreek as ere
president van die A.T .K.V. 

Die fees in Kaapstad is inge
Jui deur 'n kinderbyeenkoms 

D r . Jansen het verklaar dat wat deur mnr. S. H. Eyssen, 
die Afrikaners alles in werking L.V. vir Heidelberg, toegespreek 
moet stel om die verbrcektc.. is. Mnr. Eyssen bet o.a. ook 
Afrikanereenheid weer te heel I gewag gemaak van sy interne
en tc laat herleef soos tydcns ring en in die verband verwys 
die Ossewatrek. Die fees van na die digter se wo~1rdc dat die 
1938 bet bewys dat die Afrikaner gevaar nie 'n rebellle is nle, 
nog agtlng, eerbied en waarde- maar dat 'n geslag ,verby sal 
ring het vir d ie prestasies van gaan sonder opstand. .._ 

weer sy bors gaan uitstoot en 
vriend en yyand reg in die gesig 
gaan kyk. 

Komdt. Prinsloo dccl mee dat. 
bulle geld-insamellng vir O.B.
dag nog nie afgesluit is nie, 
en dat kollektelyste nog in die 
distrik rondgaan. Tot dusver 
is reeds 'n pragtigc bedrag ge
in waaronder etlikc bydraes 
(selfs soveel as £:5 van cen per
soon) van mense wat tot kort 
voor die verkiesing nie een goeie 
woord vir die O.B. gehad bet 
nie. 

Mnr. Tom Naude 
Moontlik 

Administrateur 
Die nuwe speaker van die 

volksraad is mnr. Tom Naude, 
L.V. vir Pietersburg, terwyl sen. 
C. A. van Niekerk gckics is as 
president van die senaat. 

Dit is feitlik seker dat mnr. 
Tom Naude net vir hierdie sit
ting as Speaker sal optrec, aan
gesien hy reeds genocm word as 
die opvolger van genl. J. J. 
Pienaar, die huidige Administra
teur van T ransvaal wle se diens
tyd binnekort verstryk. Dr. D. 
G. Conradie, Afrlkanerparty 
L.V. vir Uitenhage, wat tans 
dien as voorsitter van komitees 
in die volksraad, sal blykbaar 
die volgende Speaker wces. 

,.Dit is met opregte mccgevoel 
dat ek 'n kransie H! op die graf 
van wyle genl. A. F. Schmidt 
van Bloemfontein. Vir my was 
hy 'n ware en opregte Brandwag 
en gedurendc die ' tyd wat ek 
waargeneem bet as Gcbieds
generaal bet by my met raad 
en daad bygestaan", skryf 
hfgenl. J. F. van dcr Merwe van 
Kaallaagte, Oranjc Vrystaat. 
Sy opregte strewe nie aileen as 
offisier in die Ossewabrandwag 
nie, maar as een van die stry
dcnde burgers gedurcnde die 
Vryheidsoorlog, getuig van die 
opregte en getroue hart wat in 
hom geklop het. 

Sy buis was altyd oop vir sy 
O.B.-kamerade en vir alma! het 
hy 'n warm handdruk gchad en 
ware Boeregasvryheid. 

Genl. Schmidt, wat onlangs in 
'n ongeluk oorlede is, het as 
jong man by die Boercmagte te 
Vrede aangesluit. Later is hy 
as krygsgevange na Indle ge
stuur. Hy was een van die eer
ste O.B.-generaals en was dit 
tot die einde. 

Ons opregte meegevoel aan 
mev. Schmidt. 

,Die O.B." word pdrullt deur Pro 
Eeeleala-Drukkery Beperk, Stellenboeeb, 
vtr dle elena&rl en uttgewer1: VOOR
BLAO (Edmo. ) Beperk, Groote Kera
pbou 703, P OIIb\18 Ull, K erllpMJD, 
~ta4. 
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