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HOPEFIELD 
PRESTEER 

Die O.B.-kommando's va n 
Hopefield bet met bul O.B.
dag-funksle die bedrag van ver
lede jaar verdubbel terwyl daar 
nog u itstnande lyste Is. Daar is 
reeds llyna £50 ingesam el. 

Die funksie, wat die vorm van 
'n basaar aangenccm bet, is deur 
hfgcnl. Max Smuts geopen. Daar 
was ook Boeresport en kompetl
sies. Daar was 'n pragtlge gees 
van samewerking en bale nle
lede bet ook die funksie byge
woon en bartllk daaraan deel
gencem. (Meegedeel). 
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I BROERS SKENK £I 00 ·I 

By geleentbeid van die R us
tenburgse fees bet twee troue 
Brandwag-offisiere, mnre. S. 
W. Roos en T . J . J . R oos 
van die 1\lot~r~awe, Brits, 'n 
tjek van .£100 aan die K.G. 
oorbandig ,,as blyk van waar
dering en dankbaarbeid vir 
die Ieiding wat die K.G. aan 
ODS Beweging gegee bet ge
durende die sewe maer jare ' 
toe alles donker vir ODS Be-

weging was. Die meeste 
smand en boon wat nog ooit 
op 'n Afrika ner-volksleier ge
pak i!l, het by gedra en nog 
steeds koers gehou." 

Die K.G. bet sy dankbaar
beid oor die ver trone o itge
spreek e n verlof gevra om 
die tjek aan d ie Ossewa
brandwag te oorha ndig. Dit 
is daar op gedoen. 

SK(EREILAND 
SE VOORLOPIGE 
BEDRAG : £850 0.8. HET 'N PLIG VIR HEBE 
Die Osst-wabrnndwag-eenbede 

van die Kaap'le Skiereilnnd bet 
eergisteraand bul ln'lamelings 
vir O.B.-dag gestort en die p rag
t ige bedrag van £848 byeenge
bring. Daar is nog etlike een
bede wat nie gestort bet nie. 

SOWEL AS TOEKOMS Stand punt 
Teenoor A.P. 

' n Duidelike u iteensetting van die posisie van die Ossewabrandwag met 
sy ideaal van ' n volk seenheidstaat binne die huidige partystaat, en sy hou
d in g teenoor die Afrikanerparty, is deur die Kommandant-generaal , dr . 
Han s van Rensburg, gegee by geleentheid van die groot sametrekking te 
Rustenburg op 7 Augustus. Aansluiting by die Afrikanerparty kan geen 
botsing bring nie, h et die K.G. gese, omdat die Ossewabrandwag as sodanig 
n ie met <die partypolitiek inmeng nie. Sy str ewe bet betrekking op die 

Deur K.G. 
Verduidelik 

~wjets i'l repnblikeins en oDS 
·s teen bulle gekant. Nee, laat 
ms d ie ft-it aanvaar dat ODS re
'>Ublikt>ine i'l nie op akademiese 
.neriete n ie maar omdat ons 
~nigste trad isie 'n republikeiDSe 
il. 

Republiek wat partyloos sal wees. 

Komdte. Jeppe 

Die opbrengs sal dus die van 
verlede jaur ewennar. 

Generaalsknp Al het £600 by
eengebring en A2 f197. Die Boe
rejeug het .£41 gestort terwyl d ie 
Generaalskas £16 bygedra bet . 
Die rekordbedrag van £226 is 
deur komdte. A. 1\f . J eppe van 
die P ap t>ndorp-kom mando inge
samel. Verlede jaar bet haar 
eenbeid £155 opgelewer. 

Verwysende na die 10-jarige 
vcrjaardag van die Beweging 
het die K.G. die gehoor herlnner 
dat ons volk nog maar jonk 
Is .... tien jaar gelede het ons 
ons eerstc Eeufees gevier . Ticn 
jaar van taaie trou en volhar
ding van 'n landswye kctting 
van .Afrikaners het al dec! gc
word van ons volksiel en die 
O.B. sal nog legende word by 
die Afrikanerdom - die O.B. 
met sy pligsbesef, sy lyding in 
kamp en tronk en sy Noodbulp
fonds wat, a ile moeilikhede ten-

Polisie Tree Op Teen 
Voetbalpoele 

Klopjagte op agt van die Brits-oorgewaaide voetbal
poele in Kaapstad is sedert verlede Vrydag uitgevoer. 
Speurders het gelyktydig die kantore van sewe van die 
beweerde loterye ondersoek en insk rywingsvorms sowel as 
geld weggeneem vir ondersoek. 

Verlede Saterdag is die agste 
ka ntoor in Claremont ondersoek 
en <lnar 1 is beslng gele op in
tekenvorms. Laasgenoemde on
derneming bet hom vern! op die 
platteland toegespits. 

Ten spytc van die klopjagte 
het die voetbalpoele die afgelope 
nawcck nog voortgcduur. 

Verskeie persone het die af
gclope tyd saam 'n sindikaat ge
vorm en weekliks tot £15 op die 
uitslae van die wedstrydc in
bctaat. Deurdat bulle so 'n wyc 
veld gedek het met hul raal
skote, het bulle binne 'n kort tyd 
drie keer die eers te prys gewen 
en 'n paar duisend pond gemaak. 

3,000 LUISTER 
Soos in die dae voor die sk euring 
woon duisende Afrikaners die O.B.
sametrekkingl weer by soos Rosten
burg onlangs getoon bet. Dit was die 
een;te \ ·an 'n reeks groot feeste in 
Transvaal. Regs bo is 'n gedeelte van 
d ie optog met d ie speerpont Bo~re
iogters \ Ooraan. Net agter volg d ie 
orkes. Links onder is ' n blik op 'n 
gedeelte van die skare. Regs onder 
is genl. John Vorster van Brakpan 
aan die woord. Lees ook berigte op 
bladsy twee. 

spyte, geen enkele Afrikaner· sluit, bet afgekeur dat die O.B. 
vrou of kind van 'n slagotfer nog hang aan ,'n partylose 
van die E mpire onversor gd ge- (d.w.s. Een-party) staat". Ver
laat bet nie. beel u! As ons s~ partyloos, 

Die afgclopc verklesing bet dan lees die Transvaler daar
ons gewys wat gedoen kan word uit , Ee n P a rty". Hierdie logi
as ons saamstaan - al was die ka . . . . ek ncem aan dit is 
saamstanery nle ecns orlas nie. die van senator Vcrwoerd ... 
Daar was twce teldlngs in die is! ,partyloos - d.w.s. cen
vcrkicsing; die een het die party;" ,wit - d.w.s swart;" 
H.N.P. belet om cnigc oorcen- ,sin - d.w.s. onsin" en bcs
koms hocgcnaamd met hul mede moontlik ,volkscenheid - d.w.s. 
Republikelne In die O.B. aan te diskriminasie tussen volksgcno
gaan. Die andcr Ieiding, die van te"! 
die O.B., hct gcs6 ,,andswye ,,Nee, a s die O.B. se repu
sam ewerking lnd ien moontlik; bliek dan bedoel by republiek , 
maar in bemelsnaam elkgeval en as by se partyloos dan be· 
plaa11like samewerkinl' waar ons doel by partyloos. 
mekaar kan vlnd". D ie eerste REPUBLIKEINS 

,Maar laat ons hierdie ewige 
geskipper teen ons partyloos
heid op die keper neem. Waar
om is ons republikeiDS? Is dit 
omdat ons dink dat die repu
blikeiDSe staatsvorm sovcet be-
ter is as die van 'n monargie 
of koninkryk? Glad nie nood· 
saaklik n ie. Ook die goddelose 

Ons verlede is republikeins 
en enig ander vorm sou by ons 
uithccms en nabootsend, oneg, 
wccs. Nlc noodsaaklik slcgtcr 
nic ... maar noodwendig oneg. 

,En nie net was die verlede 
republlkelns n le .... die ver
lede was ook partyloos ! 

ONS EIE 

, Die k oerante wat met ons 
pa rtylose ideaal nie gediend is 
n ie, kan ons va n enige ander 
'!Onde beskuldig as bulle wit -
nt-t nie van uitheemse leerstel
linge nie! 

,Maar, soos ek al dikwels te
vore beklemtoon het, ons is nie 
vcrdwaatdc en wercldvrccmde 
idcalistc nie; ons besef gocd 
dat, afgcsicn daarvan of oDS 
idcaal die partylose staat is, 
o:1s !ewe in die partystaat (die 
huidigc Unie van Suid-Afrika). 
Ons leef in die partystaat en 
ons volk se probleme is daar
in gewortel (en dikwels ook 

<Vcrvolg op bl. 2, kol. 1) 

Ieiding, indicn die H.N.P. dlt ge
volg bet, sou die verkiesing laat 
verongeluk het ... daaraan k an 
n iema nd twyfel n le. Gelukkig 
het die twcede ccn gcscevier en 
sprcker wil Rustenburg geluk
wens dat dit op daardie gcbied 
die baanbrcker was. ,Wat die 
O.B. bctref, hy street om van 
die hele land 'n Rustenburg te 
maak In hlerdi~ opslg". 
PUNTE VAN OOREE NKOl\IS 

, Maar da n Is dit nodig dat 
ons let op die punte van oor
eenkoms e n n le op die van ver
skil nie. Die Tra nsvaler van 
'n week of wat gelede, na aan
leiding van die Grootraadsbe-

800 Brandwagte 
Vier Fees Op 
Potgietersrust 

Die tweede van die reeks O.B.· Die meestt- was Iede van die 
f eeste in Noord-Transvaal wat Os<~ewabrandwag. Die K.G., dr. 
verlede Saterdag op Potgieters- J lllns van Re nsburg en adv. J olm 
rust geboo is, was 'n groot sok- Vorster was die sprekers. £156 
ses. 'n Skare van 800 Afr ika- is g-edurende d ie dag ingesamel, 
ners uit Potgiete rsrust en om· berig on!! korrespondent. 
gewing bet die fees bygewoon. Die funksie is dcur ds. 

Partye Kom 
WeerOoreen 

Wanneer daar van die re
geringslede afwesig moet wecs 
u it die volksraad deur siektc of 
dringende werksaamhedc elders 
in d ie land, sal die regering, 
nieteenstaande sy klein mccr
derheid, nie in die raad verslaan 
word nie as daar gestem word, 
omdat die regcringspartye en 
opposisie-groep soos in die ver
lede weer ooreengekom bet om 
lede af te paar ten einde 'n 
regeringsminderheid te voor
kom. 

Dit beteken dat as daar ecn 
of twee regeringslede atwesw Is, 
en daar gestem moet word, die 
swepe van die opposisle twee 
van hul lede beveel om buite 
stemming te bly. 

Naude met skriflcsing geopen 
waarna die burgcmeester van 
Potgietersrust ' n welkomswoord 
aan die aanwesiges gerig het. 
Die verkoopskraampies is druk 
bcsoek. 

Tusscn scwe- en agtuur die 
aand Is 'n aantrcklike program 
aangebicd. Onder mcer bet die 
hoerskoolkoor van Potgieters
rust opgctrcc. Daar was ook 
sangsolo's en gesamentlikc sang. 

Die K.G., wat in dieselfde 
gees gcpraat het as op Rusten
burg, hct die baie oud-gelnter
necrdes mecsat onderwysers 
- hartlik vcrwelkom en met 
waardcring gcpraat van die of
fers wat die mocders en gesinne 
mocs bring. Ook die andcr 
staatsamptcnare is hartlik wel
kom gchect binne die geledere 
van die Ossewabrandwag. 

Daar is ook aangekondig dat 
die K.G. op 11 September in 
Pretoria aile staatsamptenare 
amptelik terug sal verwelkom 
In die O.B.-geledere. 
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O·B BET 'N PLIG VIR REUSE-ONTVANGS 
• • VIR K.G. OP 

. BEDE K.G. RUSTENBURG 
(Vervolg van bl. 1, kol. 15) 

claardeur veroorsaak !) e n ons 
pligte is ook bier en nou gelee, 
en nle net daargunter in ons 
ldeaal n'te. 

, BINNE PARTYSTAAT 

,En die Ossewabrandwag bet 
nog noolt van sy pligte wegge
skram nle; dlt kan ons ergste 
vyande nie met waar heid van 
ons s~ nle, en ons is te aile tyc 
bereid om ook bione die party
staat ons Afrik a nerplig na te 
k om. Da arom bet ons berhaal
d elik aangebied om m et verkie
s ings te h elp en telkens is ons 
geweier. On!l meose was byna 
sonder uit!londer ing lede (en 
bale aktiewe led e) van die 
B .N.P. en bulle bet die een plig 
gedoen en die a nder nie nage
laat n ie, totdat bulle, r eg of 
verkeerd, u itgeskop is deur kon
gresbesluit. Ek wll nie op die 
besluit lngaan nie; ons so~ 
medewerking en wll nie in ou 
wonde krap nic. Ek konstateer 
net dat daar so 'n bcsluit was en 
dat by nog staan. 

,,Kortom, ons In die O.B. is 
uit die een nasionaalgeorien
teerde party (die H.N.P.) uitgc
weer en geban en nlctcmin w il 
ons ons Afr iknncrplig ook in 
vcrldesingstye nakom en help 
met die organlsasie wat die ver
.kiesingstye nakom en help met 
die organisasie wat die ver
kisingstryd voorafgaan. Ons 

• wil ons plig doen, maar waar ? 

DRIE KEUSE S 

,In teorie bet ons drie kcuscs 
gchad; in werklikheid was daar 
net een. 

, I n teorie kon ons Of onssclf 
atsydig hou as organisasje en 
ccnvoudig niks doen nie (m.a.w. 
die Afrikanerdom in sy stryd 
In die steek laat), of ons kon 
hierdie mans en vrouens van die 
O.B. (van die aktiefste kragte 
waaroor ons volk beskik) direk 
in die parlcmentere stryd in
werp. Maar d it sou verels dat 
ons as ~sewabrandwag in
g ryp . . . eleksiekomitees stig, 
kandldate st et, met partye on
derhandcl en wnt dies mcer sy. 
K ortom, ons sou daardeur die 
O.B. f eitlik omsk ep in 'n pa r t y 
t>n die bestaande verwarring t-n 
vcrdeelhe id op parlem entere 
gebied net m et nog 'n faktor 
vermeerder . 

,Ek hcrhaal die eerstc twce 
teoretlesc keuses: ons kon of 
hierdic akticwe Afr ikanerkrag
te neutralisecr en uit die stryd 
uitskakel omdat ons 'n party
lose Beweging is en h ierdie 
stryd 'n partystryd is . . . en 
dit in ' n tyd waar geen Afri
kanerkrag gemls k a n word nie 
• • . Of ons kon die O.B. direk 
in die stryd lnwcrp e n daardeur 
feitlik 'n derdc vcrkiesingsor
ganisasic skep, wat die posisie 
nog erger sou vcrt roebel. 

E."'lGS'l'll WEG 

,.Of - dit was die laaste 
keusc - ons kon die O.B.
kragte indirek, deur cen van 

. die bestaande nasionaal-geori
enteerdc partyc, in die stryd 
werp, met behoud van ons O.B.
skap buiteka nt die partypoli
ke terrein. 

Vir 
Nederland 

~lnr. J. M. va n Tonder , P .K. 
1\fer weville bet 12/6 gestuur om 
t>t>n eksemplaa r van D ie O.B . 
vir ' n jaa r lank na Nederla nd 
te stuur. Daar is r ee-ds voor
slenh'll' l'emaak vir 17 eksem
pla re. 

,Dit was mJ. die e nigste ver
standige en we rklik verant
woordelike weg en dit is die 
pad wat die Grootraad m et sy 
besluit gevolg h et. 

,.As ek se dat dit die Groot
raad se bcsluit was, wil ek gecn
sins agter die Grootraad skuil 
nie. D it is hul eenparige be
sluit en ek is bale dankbaar 
daarvoor. T egelyk wil ek per
soonlik m yself heelbartig met 
die besluit vereensclwig en ek 
aa nvaar die vollc ve ra ntwoor
dellkheid daarvoor dat dit my 
voorstel aan die Grootraa d was, 
e n da t ek die stap beple it het. 

,Die Grootraad, dus, het bc
sluit om nie die Afrikanerkragte 
in die O.B. onaktief te Iaat le 
nie en tegelyk om hulle nic 
direk, d.w.s. as O.B .'s, in die 
parlcmentere st ryd te wcrp n ie, 
dog om deur middel van ecn 
van die bestaande partye bulle 
hul dee! t e laat bydra. 

N ET EEN OOP 

ons nuwe v riende t e laat voel 
dat bulle reg gehandel bet toe 
bulle on!l, te nspyte van die Ia
waa i va n andere, verwelkom bet . 

SA:\IES:\IEL TING 

,.Ons hoor nou dikwels dat 
daar bchoort net een part y vir 
alle nasionaalgesindes te wees 
en dat die twec partye moet 
saamsmclt. In bcginsel het m in 
van ons lets daarteen en ons 
laat dit oor aan toekomstige 
ontwikkelings. Maar van een 
ding is ons in die O.B. al lanka! 
oortuig . . . dlt bet die laaste 
sewe, agt jaar van skeuring 
ons so dceglik gcleer dat niks 
dit weer uit ons koppe sal u it
kry nie. 

,.Ons het naamlik gelccr dat 
geen party alleensaligmakend is 
nie; bale mensc dink dat ons 
m oet alma! aan een party be
hoort, anders is ons geen goeie 
Afrikaners nie. Bale mense 
voel selfs dat ons moet aan een 
kcrk behoort, of ons is geen 

,.Soos sake staan is daar net goeie Christenc nic. Maar ons 
twee partye wat naby genoeg het in hierdie k lein Afrikaner
aan die O.B. staan om in aan- volk aileen dric Hollandse kerke 
merking tc kom, die Afrikanf'r- . . . en ons probeer tog alma!, 
party en die H.N.P . N et h ierdie temidde van swakhede, om goeie 
twee, en van die twee is die een Christene te wees. En niemand 
vir ons gcsluit en weier bulle van ons durf waag om te s~ dat 
deur kongresbesluit om ons as sy medemens in die ander kerk
volwaardigc Afrikaners tc aan- genootskap daardeur 'n swakker 
vaar. Reg of verkeerd maak Christen is nie. Tensy, natuur
nou die saak nie; felt bly net lik, dat die beoordelaar die Fa-
dat dit so is. · rlseer wil speel. 

,Derhalwe h et die Grootraad 
die e nigste pa d gevolg Wat ' n 
~sewabrandwag-man of -vrou 
m et selfrespek k a n volg • . . . 
naamlik om die O.B.-kragte in 
die Afrikanerpa r ty in te loods, 
waar daa r geeon diskriminas ie 
is teen ma ns e-n vrouens wa t 
dit m et hul volk welmeen, en 
waar ons 'n , ·olle tuiste kan 
vind met beboud van ons O.B.
skap op nie-pa r typolitieke ge
bied. 

~INR. HAVENGA 

,.Ek wil die Ieier van die Afri
kaner~arty, mnr. Havenga, die 
versekering van ons bale opreg
te dank gee en ck wil hom ver
der verseker dat hy baie ak
tiewc en bale lojale diens van 
sy nuwe lede en partygenote 
sal kry. 

AL~lAL AFRIKANE R S 

,Ons in die O.B. laat ons 
nie dikteer dat ons m oet aan 
hierdie of daardie party behoort 
om 'n goeie Afrikaner te wees 
nie, en dat ons volksgenoot wat 
elders staan juis daardeur 'n 
slegtc Afrikaner moet wees. 
Ons sock die samesnoering van 
a ile Afrikaners, ongeag hul 
partyverband. 

, J\faar in so ver a s ons op 
die pnrtypolitiek e t errein ons 
kragte , ·ir die M r ikan erdom wil 
gebruik, d aar d oen ons met be
boud , ·an on11 st-lfrespek dit on
d er die lt>iding va n mnr. H aven 
ga wat ons a s goeie Afrikaners 
die h a ml gereik h et. 

,Ek wll d ie vaste vertroue 
u itspreck dat ons ook sy hande, 
in diens van gesonde volksbc
lange, na ons beste vermoe sal 
ster k." 

Die berdenking van die tiende verjaardag van die 
Ossewabrandwag op Rustenburg op 7 Augustus was 'n groot 
feestellkheid en die sukses bet selfs die stoutste verwagtings 
oort ref. Dit was die eerste van 'n reeks feeste wat in 
Gebied F gehou is en die opkoms van 3,000 het opnuut getuig 
dat die Ossewabrandwag in volle vaart Yooruit beur. 

H onderde motors het op die 
feesterrein toegesak en lang rye 
verkoopskraampies het elke 
oomblik gewemel, behalwe ty
dens die toesprake. 'n P ragtlge 
groot verhoog is op die feester
rein aangebring en met viae en 
vaandels versier. Die ordc, net
held en dissipline was vir elkc 
besockcr opvallend. 

Om half-twce d ie middag het 
'n erestoet van meer as 150 
motors versier met•o.B.-vlae en 
vierkleurc die Kommandant
generaal, dr. H ans van Rens
burg en mev. Van R ensburg, 
buitekant Rustenburg ont
moct. 'n End buite d ie feestcr
rein bet die Boerejeug, met volle 
orkes, 'n indrukwek kende ere
wag opgestel en 'n spesiale af
deling van die O.B.-wag het bul
le vergesel. 

Vanhier hct die optog onder 
Ieiding van hfgenl. K. B ehrens 

Wil Afduik 
Na Oerwoud 
Van Oseaan 
Italiaanse wetenskaplikes is 

van voorneme om cen van die 
dae met 'n klein diepsee-duik 
boot die onbekende dlcptes van 
die oseaan te ondersock, berig 
Sapa. Die voorncmc is om 2,000 
voet onder die oppcrvlakte van 
die water te daal en die plante 
en dierelewe op daardie diepte 
tc bestudeer, en sodoende ge
hcimc te ontsluit wat vir die 
mcnslike oog nog altyd verborge 
was. 

Op 'n sek~re diepte vcrander 
die plantelewe na 'n woud van 
groot ,borne" waartusscn die 
duikboot van plek tot plek sal 
bcwceg en met vyf sterk ligte 
die seebodem verlig. Met 'n 
spesialc toestel word gehoop om 
van die visse te vang en vir 
ondersoek na die oppervlakte 
te bring. 

en vergesel van die K.G., mev. 
Van Rensburg, die Gebicdsleier, 
prof. H. M. van der \Vesthuysen 
en genl. Tienic Grobler, op 
maat van die orkes na die dorp 
gemarsjeer, om die stadshuis, en 
daarva ndaan na die fcesterrein. 
Voor die spits van die optog 
was flinke Jeugecnhede waar
onder 'n speerpunt Boeredog
ters. Die eenhede het onder 
bevel van komdt. Vale Ferreira 
gestaan. 

Onderwyl die gehoor op aan
dag gestaan het is dric v iae 
deur lede van die wag gehys. 
Die hoofgeneraalskap het daar
op 'n adres aan die K.G. oor
handig terwyl mcv. K. Behrens 
mev. Van Rensburg 'n pragtige 
ruiker aangebied het. ' n Tweede 
adres, nl. van die brocrs Roos 
<Motorhawe-eienaars van Brits) 
met ' n tjek van £100, is daarna 
die K.G. aangebied. Die hoop 
is uitgcspreek dat ander besig
hcdc die voorbeeld sal volg. Na
dat die K.G. 'n kort woord van 
dank gesprcek het, het hy die 
tjek aan die Ossewabrandwag 
oorhandig. 

Die opbrengs van die funksie 
was £500. - (Korr. ). 

Vrou Ontvlug 
Uit Russiese 

Konsulaat 
Omdat sy blykbaar oor inlig

t ing bt'skik (In vnn voornem e is 
om dit aan die Am erik nanse re
gering te verklap, h et die Rus
siese konsul in New Yor k 'n 
Russiese onderwyseres gevange 
gebou in sy kantoor vanwaar sy 
verlede week ui t 'n venster op 
die derde verdieping van 'n ge
bou gespring bet om weg te 
k om van die R u.,<;e. Die Ame
rikaanse regering het ver soek 
dat sy uitgelewer moet word 
vir ondervmging, maar die r us
se het geweier . 

,.Daar word bale verdagmake
ry en ook allerhande besimpel
dc gcvolgtrekkings gemaak deur 
diegene wat dit nie welmeen 
met die O.B. nie en ook nie 
welmeen met die Afrikaner
party nie. Laat my bier na
mens die lede van die Grootraad 
en van die Beweging wat aan
sluit by die Afrikanerparty (en 
ck is cen van hulle) dit s~: 
Ons ken ons plig teenoor die 
Os!lewa brandwag en ons bet 
daardie plig na ons beste ve-r 
moe t ien jaar la nk nagek om en 
:s voornem ens om dit verdt'r, 
ooreenkomstig ons eed , n a t f' 
k om. E n omdat die O.B. nie 
direk in d ie partypolitiek inge
meng is nie, sal dit vir ons nle 
in bots ing bring n ie. 

,0.8. MOET AL TYD 
DAAR WEES'' 

Haar sprong het egter nie 
baar dood veroorsaak n ie en sy 
sal blykbaar berstel om haar 
verbaal t e vertel en word tans 
deur die Amerikaanse polisie 
bewaak. 

SUID-AFRIKA 
PRESTEER OP 

OLIMPIADf 

EEN TROU 

,Maar juis omdat ons mcnse 
is wat ons pligte nakom wil ek 
verder voor vriend en voor vy
and se dat ons deur h ierdie 
stap ook aanvaar dat ons op 
partypolitiek e gebied net een 
trou bet, e n die is aan die Mri
kanerparty m et sy Ieier e n sy 
kongres. 

,Ons In die O.B. is gewoond, 
tien jaar lank en deur a! die 
swaar van die oorlog en die 
kampe en die Noodhulpfonds 
gewoond, om by ons vriendc te 
stAan. 

,Daardie partypolltiek e t rou 
sal ook aangewend word om ons 
nuwe tuiste sterk te maak en 

, Die Ossewabrandwag bet in sy uur van boogste nood 
geweier om te ontblnd en by sal nou dat sy kop deur is, 
eweseer weier om te ontbind. Die Ossewabrandwag moet 
altyd daar wees lndien partyskeu ringe mag aanbreek. Dan 
wil by die blndendende Afrikanerkameraadskap beklem· 
toon," bet gent. John Vorster by geleentbeid van die fees
vlering op Rustenburg verklaar. 

\Veens die uitstaande bydrae 
va n sy boksers e n l\larathon
h a rdlopers bet Suid-Mrika daar
in gt'slaag om eer in tt'l Ot'S by 
gt>lt>t>nt heid van die Olimpiese 
SpC'le wat die afgelope wek e in 
B r it t a nje geh ou is. T wee bok 
sers, George Hunter (lig&waar ) 
en G. D reyer (lig) bet die oor
winnaarskroon behaal, tenQ·l 

Gcnl. Vorster bet kortliks aan
getoon hoe baie werk daar nog 
is om te doen vir 'n Volksbe
weging. Niemand sou we n11 dat 
Jaar weer sk euringe blnne Afri
kaner-geledere in naslonale 
k ringe moet kom nie; m aar par
ty-vorm kan dalk daa rtoe lt-i, 
en on11 bistoriese e rvar ing in die 
a fgt-lope ja r e maan ons om rea
listies t e wees. Dit is ' n , ·ersta n
dige me ns wat hom \'oorberei 
vir gebeurlikbede. Die 01\seowa
brandwa g wil altyd daar wee11 
indien partyskeuringe mar aan
breek . Dan wil by die bindt-nde 
Mrlka nnknmeraadska p beklem
toon en nie vra of iemaod lid 
is van die of van daardie party 
nle, maar of by 'n roeie Afrika-

ner is wa t ~ Suid-Mrika eerste 
en wat met die daa d getuig 
daarvan dat by sy broer se hoe
d er is. 

D ie O.B. behoort sy volwaar- eersgenoemde nog die bekt>r gt>-
dige aandeel oral tc neem. D it wen het \ ir die beste bok <;t>r op 
kom daar nie 0 P aan op watter die Spele. 'n Tweede en derdt> 
gcbied van die volkslewe dit is plek is c:laarbenewens verower 
nic. As volksbeweging is dit deur D.' Sht-pherd en J . Ar thur, 
juis sy taak; en met behoud terwyl ' n vyfde bokser, D. du 
van sy identiteit moet hy die Preez, deurgedring h et tot in die 
goeie gesindheid sock va n a!- balfeindrondte. Suid-Mrika is 
mal wat. wit. saambou aan ~ie die enigste la nd wnt twee eers te 
selfstandlghe~d van Su id-Afr lka pry~;e in boks verower h et . 
en die v ryheid van die volk wat , In die 1\laratbon _ die groot 
daarin woon. wedioop , ·nn die Spele - het 

Die oggend was daar ' n on- Johannt'S Colema n vierde en S. 
derhoudende toespraak deur I Luyt se11de gek om uit m eer a11 
oud-generaal Lou is Bootha. , veertig mededinge rs. 
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DIE 0.8~-LEIERS 

Het Die M oeilike 
Onder Begin 

Onder die groot aantal Potcbefstromers wat gedurende 
die oorlog in die stryd teen die Empire in die tronk beland 
bet, was ook genl. prof. F. J. Labuscbagne wat saam met 
twee ander manne aangekla was van boogverraad teen 
koning George VI. Tans staan prof. Labuscbagne nog aan 
die spits van die Ossewabrandwag in Potcbefstroom, een 
van die sterk vestings van die O.B. in Wes-Transvaal. 

Genl. Labuschagne, wie se 1~- besture gedien en was ook 
we gekenmerk word deur die mede-stigter van die A.N.S. en 
stadige vooruitbeur van 'n boer- ook die eerste sekretaris van 
seun wat elke sport op die leer :lie boofbestuur van die Bond. 
vegtenu moes verower, is op 18 Sedertdien het by altyd 'n lei
November 1895 aan die Skoon- dende rol in die kultuurlewe ge
spruit, Ventersdorp, gebore en speel, asook in die kerklike le
het sewe jaar lank die voorreg we. 
gesmaak om R2publikeinse on
derdaan te wees. Reeds op 
vyfjarige ouderdom is by saam 
met sy familie na die Potchef
stroomse konsentrasiekamp ge
bring waar by sy eerste onder
wys in 'n eentalige Engelse 
kampskool ontvang het. 

Terug op die gerulneerde 
plans was sy volgende skool 
om uit gebrek brood te eet, uit 
armoeJe geklee te word en uit 
die verwoesting orde te skep en 
te berbou saam met sy vader, 
Pieter ~illem, die breier, en sy 
moeder, Magaretba Jacoba, die 
sorgende en biddende. 

LEIDENDE ROL 

Reeds as seun het prof. La
buschagne 'n leidende aandeel 
gebad in die skool- en jeuglewe. 
As student bet hy op verskeie 

0.8.-Funksie 
Clanwilliam 
Die Clanwilliam-Kommando 

hou hu1 O.B.-dag funksie te 
Seekoevlei op 4 September, van
af die oggend om 10-uur. 

Die middag om drie-uur sal 
gebiedsleier, dr. F. D •. du Toit 
van Zyl as spreker optree. 

So tussen a! die ontwrigting 
na die oorlog bet by sy eerste 
na-oorlogse skoolonderwys ont-

Prof. Labuscbagne. 

vang in 'n C.N.O.-skool waar hy 
,Hollands" leer lees het uit ,De 
Klimop", leer skryf en Jeer re
ken het. Hierna het die .onder
wys in die Milnerskole begin. 
Sy middelbare onderwys het hy 
op Ventersdorp ontvang van
waar hy na die Normaalskool tc 
Pretoria is. Daar het hy in 
1917 die Onderwyssertifikaat 
derde klas, behaal en laerskool
onderwyser geword, eers as as
sistent tot 1919, en toe as hoof 
tot 1927. 

NUWE L. V.'·s. GESKOK 

Pad Van 
PRIVAAT STUDIE 

Intussen bet hy bly voortstu
deer en deur privaat studie as 
diensdoende onderwyser die vol
gende behaal: (1) die Diploma 
vir Nederlandse Letterkunde 
van die S.A. Akademie (1918); 
(2) Die Onderwyssertifikaat, 
Tweede Klas (1919), (3) die Ma
trikulasiesertifikaat (1920); (4) 
B.A. - met onderskeiding in 
Hollands (1924); (5) as buite
muurse student aan die P.U.K.: 
d i e Hoer - onderwysdiploma 
(1926) en (6) as diens.:toende on
derwyser die M.A.-eksamen in 
Nederlands-Afrikaans met on
derskeiding in 1929. 

Hy is in 1925 getroud met mej. 
Maria Grove, en uit die huwelik 
is 'n seun en twee dogters ge
bore. 

WORD PROFESSOR 

Vanaf 1927 tot 1930 was hy 
ohderwyser in Engels en Afri
kaans aan die Hoervolkskool, 
Potchefstroom, en van 1930 tot 
1931 hoof van die Middelbarc 
skool te Schweizcr-Reneke. 
Vandaar het hy die aanbieding 
van 'n senior-lektoraat in Ne
derlands-Afrikaanse Taalkundc 
aan die P.U.K. vir C.H.O. aan
vaar en begin 1938 is hy bevor
ler tot professor. 

Prof. Labuscbagne was die 
stigter van die Ossewabrand
wag op Potchefstroom ~ was 
!>ok die eerste kommandant. In 
hierdie hoedanigheid is hy ook 
gearresteer en aangekla van 
hoogverraad, maar in Augustus 
1941 is by vrygespreek deur 'n 
spesialii strafbof te Pretoria. 

NET O.B. 

Genl. Labuschagne ken net een 
!ewensbeskouing, die van die 
Ossewabrandwag: ,Vir my is 
die Ossewabrandwag die enigste 
reddingsmiddel vir ons verbrok
kelde volk. Ek het tot die ge
volgtrekking gekom dat die 
1\filner-onderwys in Suid-Afrika 
misluk bet en dat die oerluagte 
van eiewesend~eid, van <lie eie 
bloed en bodem en gees in d ie 
groei-aarde van die christelike 
nasionale lewensoortuiging, ge
seevier bet." 

DEUR SKELDTAAL Eers End ·van 
IN VOLKSRAAD . Jaar Almal 

Die gebalte van die besprekings bet binne die eerste 
vyf sittingsdae van die volksraad tot so 'n peil gedaal en 
die wanordelikheid so toegeneem as gevolg van ongedissi
plineerde optrede van lede van die huis, dat die Speaker, 
mnr. Tom Naude, hom verlede Donderdag genoodsaak gevoel 
het om die L.V.'s daarop te wys dat bul optrede nie die 
volksraadsaal tot eer strek nie. By dieselfde geleentheid 
bet mnr. Wennie du Plessis, nuwe L.V. vir Standerton, vir 
die eerste keer in die huis gepraa.t en verklaar dat by sowel 
as ander nuwe lede ,geskok" is oor die gedrag in die 
volksraad. 

Terwyl die publieke galerye VERMAAN 
vol gepak was van belangstel- Hierop bet die Speaker die 
lendes - wat bitter teleurgestel woord geneem en verklaar dat 
moes gewees het- is beledigings · die velerlei tussenwerpsels wat 
en onsinnighede been en weer die debat gekenmerk bet en die 
oor die vloer geslinger sodat dit persoonlike refleksies nie die 
by tye moeilik was om te boor huis tot eer strek nie. Hy wil 
wat 'n spreker te se het. nie graag teen lede persoonlik 

optree nie, maar in die toekoms 
sal hy verplig wees om die reels 
van die raad toe te pas. Per
soonlike refleksies en skeldtaal 
verboog nie die waardigbeid van 
die raad nie. 

Terug 
Teen die cinde van die jaar 

>al aile Duitse krygsgevangenes 
wat in Brittanje, Frankryk, Bel
gie, Tsjeggo-Slowakye en Joego
Slawie is, weer in Duitsland 
terug wees. 

Bulle sal dan meer as drie 
jaar ,slawediens" sedert beein
diging van die oorlog agter die 
rug he. Veral Brittanje bet met 
groot teesin afstand gedoen van 
sy gevangenes wat vir hom ver
a l 'n bron ''an goedkoop plaasar
beid was. 

Die krygsgevangenes wat in 
die Verenigde State was, het 
reeds lanka! na hul vaderland 
teruggekeer. Die enigste uit
sonderings is die wat self be
sluit het om die land bul tuiste 
te maak. 

Mnr. Du Plessis bet versko
ning gemaak d&t hy sy eerste 
toespraak oor bierdie onder
werP. moet bou en verklaar dat 
by gehoop het om dit onder 
gunstiger omstandighede te 
doen. Hy en nuwe Iede wat met 
hoe verwagtings na die volks
raad gekom bet, is geskok, bet 
by gese. 

By stem saam met d ie vorige 
spreker en dink dat nuwe lede e 
bitter teleurgestel moet wees 
oor die wanordelikheid. 

Hulle wat in ons blad 
adverteer, het die 
eerste aanspraak op 
ons geld! 

Daar is vrylik gebruik gemaak 
van beledigings soos ,skollie", 
,pampoen"1 ens. 

·-··············· ··~ 

DIE . KIESKEURIGE MAN 
GAAN VIR SY K.LERE NA 

omdat hy weet 
d,at hy waarde vir 

sy geld k ry. 

• 
SO PAS 'N UIT
STEKENDE SNYER 
VAN DIE V ASTE
LAND IN DIENS 

GENEE~I. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

* Verkrygbaar per Augustus 1948 * • 

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

TEEN £0 l Os. 6d. ELK POSVRY 

• P lanne vir enige van die h uise beskryf 
in bostaande hoek kan bestel wor d teen 
pryse aangegee in die hoek. 

K O EPON 

MNR. J. H. FELIX, A.I.A.A., 
POSBUS 170, 
BRAKPAN. 

Waarde Heer, 
Btut~r my asseblie! . . . . . .. . . . . . eksemplare van U boek 

,,Book of 40 House Plans" by J. H. Felix, A.I.A.A. 

NAAM (in bloklettersJ ..................................................... . 

POBADRES ..................................................................... . 

' ······························································4'jiii4 

Dllr" Ons koo p by hulle 
wat in ons blad adverteer .._ 

.. -- ..... -. -~·--------·---------

Onthou u 

SONDER GEWERE 
die opspraakwekkende Roman van S. J. de Jongh? 

Dit was nr. 1 in die Doringdraadreeks. 

* NR. 2 IS SO PAS GEPUBLISEER . 

AGTER DIE DORINGDRAAD 
IN KOFFIEFO NTEIN 

geskrywe deur 0. L. NEL, 
gewese kampleier in Koffiefontein waar hy vir 

27 maande geintemeer was. 

e 'n Werk vol spanning, avontuur, humor en realisme. 
'n V oZZedige beeld van die Lewe van die Geinterneerde 
Boere: Ontsnappings, Hongerstakings,1 ens., ens. -
maar op al die bladsye vind die leser 'n openbar'ing 
van die A/1'ikaner se taaiheid en voZharding en 
onbreekbare wiZ tot vryheid. 

PRYS lOs. Posvry 
(9/· posvry aan intekenare) 

AAN: L. & B. Boek- en Kunssentrum (A/d. O.B.J, 
Posbus 4892, 
JOHANNESBURG. 

Stuur my as b. .. .. . . . . . . . . . .. eksemplare AGTER DIE 
D ORINGDRAAD teen 10/- posvry. Ek sluit ................ .. 
.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. in ter Vll,reffening. 

NAAM: ............................................................................ _. 

AD RES: 

Handtekenlng. 

• 
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ENGEL§§PREKENDES 
KRY KOUD 

~A~Vf§i~l§~l @~WA~~A§ 

~~ GEVAARYOLl~ JYD 
Tc oordeel na uitlatings in die Verenigde Party-pers 

en bcrigte wa t die oor bereik, voel Engelssprekendes besorg Ook in Nederland gaan daar tans stemmc op teen die 
oor di~ huidige indeling van die partypolitiek. Dit is 'n feit verbrokkelcndc partystelsel wat in hierdie aevaan·oJie tye 
dat d1e a fgelopc verkiesing ons land in byna dieselfde . . . . ~ 

!HI (Q) U at n cdl s ce 
toestand gelaat het as in 1910 - aan die een kant 'n sterk , me m staat JS om dte aanslae \vat daar op die voile gemaalc 
regeringsblok van hoofsaaklik Afrikaanssprekendes en aan word, teen te staan nie. Oor hierdie belangrilcc vraagstulc 
die andcr kant 'n opposisie van Engelssprekendes onde,r laat prof. J . A. van Hamel hom uit in Elseviers Weelcblad 

IP rr«»fess«» rr 
W a1~Hf§~!UJ Ieiding van Jingo-clemente. Dit is nie snaaks dat hierdic 

toestand ontwikkel het nie as in aanmerking genecm word 
tot watter mate die Verenigde Party met sy paar Afrikaans
sprekcndc leiers die verldesing probeer voer het met 'n 
anti-Afrikaanse veldtog, soos ook onlangs in ons blad duide
lik aangctoon is in 'n reeks artikels oor die verkiesing. 
Partypoliticlce propaganda het 'n byna volmaakte verdeUng 
bcwcrlcstcllig tussen die twee blanke bevollcingselemente in 
ons land. 

Daar is egter een bclangrikc afwyking van die toestand 
in 1910. Waar die Afrikaners destyds as gedemoraliseerde 
Yerowerdes nog gemaal het omtrent die rigting wat hulle 
moes ins laan binne die oorwel<ligende Britse Ryk, en die 
aantrelckingslcrag uit die aard Yan die saalc na die Engelse 
element was, daar is die posisie Yandag omgckecr. Vandag 
verkeer die Engelse in 'n toestand van Yerwarring en Yer
ydeling. Die Britse Ryl• is besig om in duie tc stort en die 
c\!nmaal so magtige moederland word op sleeptou geneem 
dcur 'n nuwe wereldmag - siek en sat van dac. 

XASIONALISl\IE 

Tcrselfdcr tyd hel die stem van Suid-Afrika ook die 
Engclssprekende inwoners reeds dermate bekoor dat hulle 
vera! sedert die oorlog 'n steeds sterker drang voel Qffi t e 
antwoord op daardic rocpstem. Dit is daarom ook icts mcer 
as blote vrecs Yir politicke ondergang wat 'n dee! ' 'an die 
EngelSSJll'eiwndcs vandag laat koudkry in hul isolasie en 
laai soelc na die geselsl>ap van Afrikaners op parlcmenterc 
gebictl. 

Met 'n gemeenskaplike vyand in die buiteland, die 
Russicse Kommunisme, het daar vir die eerste l<eer in ons 
gcskicdcnis 'n gemeenskaplike buitelandse platvorm vir die 
Afrikaans- en Engclssprekcndes ontstaan. Tesame met die 
fal•tore wat ons reeds gcnoem het, is dit nie moeilil< nie 
om tc sien dat die toclwms 'n besondere geleenthcid hied 
\ 'ir 'n nuwe gesindhcid van vertroue en waa.1·dering waaruit 
'n magtige eensgesinde nasionalisme uiteindelilc moet 
ontwildccl. 
::\'UWE GRONDSLAG NODIG 

As voorbcreidingswerk hiertoe hied die Afrikanerparty 
hom vandag as 'n uitstekende middel; maar hierdie nuwc 
moont lil<hcde sal sy beseiHing uiteindelik moet vind op 'n 
andcr grondslag as die party politieke. Soos aan die begin 
gese, is die huidige isolasie van Engelssprekendes die gevolg 
van part ypolitieke opsweping. Die partystelsel met sy ver
cistc dai 'n voile in twee strydende groepe moet verdeel, 
ncig uit die nard van die saal> om daar oop te slccur waar 
die nate van die samelewing op hul swalcste is. Tussen die 
blanl<es in ons land is die g rootste kloof die van taal en 
aflwms. Dit spreelc dus vanself dat die partypolitielc steeds 
' 'ttnuit hie~·die ldoof sal opereer as sy hoofbasis. Al sou ons 
dus weens 'n .gemeenskaplike stryd teen Rusland 'n eenheid 
opbou wat ongekend in ons geskiedenis sal wees, sal die 
gevaar a ltyd bestaan dat die politieke partye die nate weer 
sal oopsl,eur in hul mededinging om rekrute. 

Dit is daarom nodig dat die gedagte van 'n volkseen· 
hcidstaat steeds sterlcer verkondig moet word sodat enige 
tydelil>e samcwerldng wat die toekoms ons in die skoot mag 
wcrp, omgesl•cp lcan word in 'n blywende eenheid wat allcen 
verlcry l•an wonl deur 'n stelsel waar die nadruk val op die 
punte \'an ooreenlcoms in plaas van die huidige waarin daar 
gcsoel' moct "ord na punte van stryd. 

na aanlciding van 'n oproep van die Nederlandse vorstin 
waarin sy haar vollc tot eenheid maan. 

Prof. van Hamel verldaar dat 
die Ncderlandse volk op ver
deeldheid gebou is. .,Ons vind 
nie net aileen alles wat ons van 
die ander skei, prinsipieel on
oorkomelik nie, maar benut die 
vcrsldllc boonop baie graag in 
diens van groeps-, party- of 
klickbelang." En dan laat hy 
volg: ,Oor die bele wereld word 
die vcrdceldheid tans bevordcr 
dour die heclendaagse vorm van 
tlcmokrasie. Net soos demolua
sic voorhcen as gcvolg daarvan 
tc gronde gcgaan hot. Elke 
lcccr wannecr die gemeenskap 
bcsluit om gccn Ieiding t.c aan
vaar nie, maar slegs .<lie hvis 
oor die Ieiding as beginsel aan
vaar - dan is bulle in tye van 
storm en gevaar magteloos. Die 
Jl:trlcmcntiire rcgcringsvorm 
soos tans gcformulcor, pas slegs 
in 'n vrcedsamo tydperh: wan
nccr die misstappe van vantlag 

maldilc weer more gocd gemanlc 
lmn woJ·tl. Die heme! wcct, !lie 
tyd waarin ons lcof is veJTC 
daarvandaan. Dit is vcr van 
vreedsaamhoi.d en rus. Dit if> 
'n tyd waarin ellcc onbclnvaam
hcid, · elko Jcortsigtigheid, cllcc 
eensydigheid hom onherste lbaar 
en onherroeplil< wrccl<." 

PARTYSTRYD 

Die skrywer ve rwys na d ie Iei
ding wat die N ederla ndse lco
ningin gedurendc die besetting 
op bewonderenswaardigc wysc 
gegee het. Hierdic Ieiding hcl 
nou terug gctrec! , Die volk het 
geheel en al die woord oorge
ncem. Dit gaan gepaard m et 
ons stelsel van eweredige Ides
reg wat beteken : partybcwind, 
party-insig en partystryd. 

,Mens voel tans dat dit a nders 
lwn gegaan het, dog die tyd is 

r£fNJG!ElSIE C=INUJNU(f~ NA 
AF!Ro<QPARTf 

Daar is 'n sterlc beweging onder Engelsspreh:endcs, vera! 
in Natal, aan (lie gang om aansluiting te soelc met die Afri· 
lcanerparty, na Die O.B. vemeem. Engelssprclccndes vocl 
dat dit nic in hul belang is dat die Afrilcaners 'n regerings
blolc vorm nie, soos dit tans inderdaad die geval is , en die 
cnigste oplossing wat hulle sien is om aansluiting te sock 
met die Afrilmnerparty. 

:i\Inr. llavenga se politickc ccr
lilcheid bcslcou bulle as genoeg
snmc waarborg om hom hul on
tlcrstcuning te gee. Ecn gcvolg 
van hicrdie begeerte is dat 
Engclssprel<entles 'n corliko be
JangsteUing in die Ossewabrand
wng se standpunt begin ont\vil{
lccl 011 nou wil weet wat presies 
die Bewcging se stnatkun dige 
icleaal is. • 

Die bal is in die openbaar aan 
die rol gesit deur die Natal Mer
cury wat gepleit hct dat daar 
'n vcreniging van die gematig
de clemente binne die V.P. en 
A.P. moet g eslded. Die blad het 
blykbaar in gcdagtc 'n soort sa
m esm elting met wcglating van 
.,uiterste clemente", maar dit 

word g ekenmerk deur intiem e 
samewerking. 

Waarncmcrs mecn dat die 
Afrilmnerparty baie vinnig sal 
groei en dat dit in die torlcoms 
nog die brug sal vorm vir 'n 
betcr verstandhoud ing tusscn 
Afrikaans- en Engelssprclcendos 
op 'n nasionalo gromlslag. 

_Lesers, 

1 nou verby vir 'n nuwe begin. 
En wat nou verder? 

,Dit is nie vir Nederland om 
die volksinvloed onder d \e maat
cmmer in te druk nie. Daar
voor is ons volk van ouds af te 
sclfstandig en te vcrstandig. 
:uaar dit is goed om ~;edagtig 
te wees nan die euwels van die 
l.:ortsigtige partywese en party
gcsag wat voortYioei wanncer 
andcr faktoro to Yeel opsy ge
skuif word." 

Prof Van H a mel gaan voort: 
.,Dit is 'n uitgemaal.tc saak dat 
naas die populcrc impluse van 
die oomblil<, Ieiding met die oog 
op J:mgtcrruyn 'n noodsaaldilcc 
lcwensbehoefte is en dat rege
ring en bcstuur nog iets anders 
betelcen as <lie spec! van 'n par
tyspcl.' ' 

WIL KRAGTE 
POEl TEEN 
KOMl\1UNISTE 

T<'ll <'illd<' die Rommunistiese 
infiltrasic to hcYcg het die Britsc 
Jwhinct optlrag ~;egee dat die 
Britsc· \"l'ilighcidsdiens ten nou
st<' mo<'t saamwerlt met die 
verdcdigingsdcpartcmcnte Y:m 
Amcrikt <'n Kanatla. Lyste van 
hclc!'ndc agcntc en ledc van die 
lwndc·s ~al ondcrlin!;' uit:;-eruil 
word. 

Dit is ook moontlik dat andcr 
dominiums vc rsoel{ sal word om 
in h ierdie ve rband saam te wcrk 

Daar word vera! dric dinge in 
gedagtc gehou. Die samcwcr
l<ing m oet ,·crhocd dat ,·crtrou
Jike inlig ting uitlek en voorkom 
d a t Kommunistiese propaganda 
o nder die werke rs versprei word. 
Da n word die voorkoming van 
Kommunistiese struikclblokke 
in die uitvoering van die Mar
shallplan, oolt in gcdagte gchou. 

----------===::=::~~~~~~;;:.:::::::::=.:==~·~ wil voorkom of tallc Engels
sprelcentles bereid is om indi
viduccl by die A.P. aan te sluit 
soos by van<lag is. So sterk 
sltyn die drang te wees dat selfs 
ook Die Suiderstem in 'n groot 
berig erken dat lcde van die 

Daar was ' n tyd toe dit weens die skaarstc 
van goed nie nodig was om te adverteer nic; 
nogtans het hesighcdc u blad ondersteun. Waar 
koopware vandag oral bekomhaar is, gee die ware 
O.B. voorrang aau hulle wat nog steeds sy hlad 
ondersteun met adYerten:;ics. NoenL ,Die O.B." 
se naam wauneer u koop, en help daarmee 0111 'n 
adverteerder te hehou! 

I 

I 
j: 

0 0 . 8 .- V ER]AARDAGFEES 

9.00 \'Ill. : 

11.00 vm. : 

12.00 vm.: 
1.00 nm.: 

4.00 nm. : 

KROON§TAD 
op 4· September 1948 

Verkoping- Stadsaal. 
Ontmoeting K.G., A .K.G. en Jeugleier op 
Voetbalveld. 

1\:lotorstoet deur dorp (bring viae saam). 
Noenmaal in die Stadsaal (gaste moet 

voor 1 uur aansit) . 
TOESPRAI{E : 

Genl. J . A. Smith en 
Hj Genl. D. J. van Rooy. 

Verversings. 

11 
Verenigde Party die A.P. met 

1 die grootste wclwillendheid be-
1:1 jcen. Die blad noem onder an-

lifj ~~:c~;y~~=~~ s:~sv~~~~~~d~an in 

11!1 

II 

·II IIi~ 

1\IAAl{ VOORBRAND Die 

OSSEWABR AN DWAG - D A G 

IPAAR1L 
Herdcnldng van die TIENDE VERJAARDAG 

van die Ossewabra'ndwag word vanjaar 
feestelil!: gevier op 'n 

DHNJEJE IN DIE 

(; 

5.30 nm.: 

7.30 nm.: TOESPRAKE: 
Die K.G., dr. Hans van 

Rensburg, en 

'I I, 
~ 

Dit is <luidelilc .dat hiertlie 
11ersorganc van die Verenigde 
Party 'n toestroming na die 
A.P. \•crwag, en dat bulle 'n 
soort samesmelting as <lie enig
ste oplossing beslcou om te ver
hocd dat <lie Verenigde Party 
leegloop. Dat hul vrees gegrond 
is, is nie te betwyfel nie. Ook 
in Kaapstad is daar Engcls-

op Donderdagaand, 26 Augustus, om 7 nm. 

HOOFEREGASTE: 
0 

Dr. en ~lev. J. F. J . van Rensburg 
Dr. Jan Stey:n, L.V. Genl. ndv. John Vorster - die 

amper L.V. vir Brakpan. 
1 

sprekendes wat by die Afrika
ncrparty aansluit, en die feit 
dat 'n O.B.-generaal die voor
sitter van die A.P.-tak is, maak 

0 * Kaartjies t een 7/6 elk k an 
GEO. VOIGT, Nantesstraat, 
ROUX, D ie R ialto, 8. Paarl; 

'l:er lcry WoTd van ii1EV. 
N . Paa1·l; D1EJ. E. 111. 
en by plaaslike o.ffisie-r e. 

Kom Vier Die Verjaardae Van Ons: 
!{.G. * A.K.G. * JEUGLEIER 

asook clie t:an ons Beweging. ! nie die minste indruk op hulle 
l:;:::=::::::=======:::::~E~~~~~~~~~=~ ~::;~ :;";;;""-~cl·" d nie. Inteendcel, die verhoudinge 

11/ 8/ 2 
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.cQJ(Q)M NAffil§ ~JE 

IDAMTI{TIE . 
Oudscn. I. van W. Rauben

heimcr (oom Naas) skryf dat 
hy so 'n groot aantal bricwe 
ontvang het in verband met sy 
nic-hcrkiesing tot die senaat, dat 
hy graag deur middel van D ie 
O.B. alma! wat geskryf het wi! 
bedank. Hy sluyf: 

,Die rcde waarom ek nie ge
nominccr kon w.ord nie, is dat 
ek nie volgens H.N.P.-konstitu
sie goedgekeur is en £25 by die 
H.N.P.-kantoor gedcponeer het 
nie. En as ole dit gedoen het, 
wat was el< dan - H.:\.P. of 
A.P.? (Die Afrilcanerparty het 
geen dergelilce ,-oorwaardes ge
stel v ir sy lode nie. - Red.>. 

,As 'n man van sy vyande 
verwerp en verncde r word, kan 
ek dit verstaan, maar wan neer 
clit van jou vriendc kom! Ek 
he;: reeds twcc jaar gclcdc begin 
organisccr vir die verkiesing van 
?.6 Mci, en dit was nie om in 
die senaat te !<om nie, maar om 
weg te kom en lclaar te spcel 
met die V.P.-regering wat so
vee! lyding en smartc veroor
saak het met hul tronkc en kam
pe. 

,.Maar na a lles wat gcbeur het, 
staan elc nog net so vas en sterl< 
by my oortuiging as ooit en sal 
ek voortaan as O.B. om A.P.-

lndiers Was 
Aan Met 

Rassesl<rede 
D ie geboorte van Asiaat-babas 

in Durban gaan voort om byna 
tweemaal sovecl as die n tn 
blankes te wees. 

Luidens die a mptelil<e statis
tic!< \'an die stad se d eparte
ment ,·an gcsondheid is daar 
in Julie 495 Imliers tecnoor 273 
hlankes, 229 naturelle en 57 
ldeurlingc - 'n totaal van 
1044 - gebore. 

takkc te organiseer, daar clc 
oortuig is dat ons hcil Jangs 
daardie weg le. 

.,Ek was van 1917 tot 1921 in 
Jic Kaaplandsc P rovinsiale 
Raad; van 1921 tot 1939 in die 
/ollcsraad en van 1939 tot 1948 
,n d ie Senaat - voorwaar d ie 
oeste van my I ewe ! Nogtans, 
~k socl< gccn simpatie nic. 

•··W•N•',I;·,.;~, f~~ ~~~'!. 

W>lER$~rEOClr~ IE IF 
.,Necf ?\Tico", Stellenbosch Ver

gun my die volgende opmerkingl 
"cr verdediging van u voetnoot
opmerldng. 

U onrC'gverdigc Cl\ :ouc;cwe 
voctnoot-insinuas ies d eur ' n 
Jopie Fourie en Bczuidenhout ;n 
vcrband te b ring met die O.B 
sc sobata.s!eplcgingc is nic al· 
leen misplaa s nie maar ook 'n 
skending va n die gesldedenis 
Jopic Fouric en die \Tyhcids
hcldc was in daadwerk like vcr
set teen die selfsug en hebsug 
van B ri tse imperialismc en nie 
' n slcending van publieke eicn
dommc nic. 

D ;c ope grafte waarna u vcr
wys lc in die bloedspoor van 
.mperialisme op ons Vadcrlancls
bodcm en die graf waarna clc 
"erwys het, was vcroorsaak deur 
die roekelose bevcle van O.B.
:>ffisicre. om nic cers te dink 
aan die kosbare lewensjare wat 
die slagoffers in gevangenis ver
slyt het nie. Of w il u bcwccr 
dat die poslca ntoorgebou die 
draer was van Britse im
pcr ialismc? 

Dit sou u pas om ons bloed
bevlckte gcsldedenis tc deur
vors, dan sou u 'n bctcr per· 
spektief van die waarheid kry 
en u sou nic allerlei dade as 
aanhangsels van heldcdade mel 
ons gesldedenis vereensclwig 
nic. 

(Die cers tc hoofsluk van 
Ged u•·emle dicsclftle tydperl' Hendrik van Blerk se t ronkreeks 

is 52G person e in die stad oor- in !<'leur, byvocgst l tot Dag
lcde - 108 blanlws, 13 kl eur- breclc sal ongctwyfe ld heclwa.t 
lingo, 223 natm ·ellc en 182 I n- . bydra om u pcrspektief aan t e 
d iers. ; vtii.-Red.) 

~1EIIDEEIL TlElLII~iE §~Efiii»HW<W 

(Q)JF IK\&A~§kE~LrlRS.JEIT~JE 
fjiilf4¢.t~~-t)1•j;t(-~lf;_%;~f,?«1' ~t~~~?JJJ.i~i~~.;;Ji!lzy;l~¥:.>~';1 

Aparte spoorwegwaens vi r l wat d it na rcgtc n ie is nie 
blanl{CS en n ic-blankes in ilie Maar d it is glo to wyte aan 
l{aapse Sldereiland is vanaf eer- 'n gebrelc aan waens. 
g ister in worl<ing . In opdrag van 
die rcgcring h~u\k die spoorwee • ------
nou 'n aantal cerstcklas-waens 
aan elke trcin wat uit!;!oitlik 
toegese is aan blanltes. Die 
waens is gemc1·!{ met 'n ken
n isgewing ,Vir blankcs alleen". 

Daar is nie van die geriewe 
van die nie-blankes wcggcncem 
nic. Die gehalte diens bly nog 
dicselfde en daar is ook eerste 
k las wacns bcslcil<baar vir h ier
die dec! van die bcvollcing. 

Die verandcring, so hct die 
Minister van Spoorwee verklaar, 
beoog die uitsl<alceling van ras
sewrywing op treine en die be
s luit is deur die blanke be
volking van die Skicrciland wat 
daagliks gcmengde treine moes 
gebruik, hartlik toegcjuig. 

Dit is egter ongolukkig clat 
daar nie ool< waens u itsluitend 
vir nie-blanltes a.fgeson<ler is 
n ie. Soos die toestand nou is, 
sal blanl<es nog die reg he om 
tussen nic-blanl<cs te ry, met die 
gevolg dat die nie-blan.lie on
der segregnsie eintlik 'n be
voorregting \'a n die blanl<e sien., 

Warm Water · 
Vir He/e Stad 
Uit K ragstasie 

Brussel is van plan om sy in
woncrs op rewolusionerc wyse 
van h ittc e n warm water tc 
voors ien cleur middel van 'n 
scntralc verhittingstclsel op die
selfdc wysc as wat krag en gas 
a.an die stad voorsien word. 
Die stoom wat tans deur die 
terbunes van die kragstasie af
geblaas word, sal vir hierdie doe! 
gebruil< word. 

Deskundiges beweer dat die 
huidige proses om die stoom 
weer in water om te sit in 
plaas van dit te gebru ik, 'n 
groot vcrmorsing van brand
stof teweegbring. Hulle meen 
dat hul slccma binne vyf jaar 
voltooi kan wees en dat dit die 
stad jaarlilts £.100,000 sal be
spaar. 

I
--•••••••a•aoooaoooo~ 

Soos On$ fL~$re;fr$1 
DN. Snetro 

§lriEfrln §.A~M 
Nasionalis, l{anonciland skr~·f : 
In u uitgawes van die afge

lope wcke merle ek dat heelwat 
aandag deur Jesers geskcnk 
word in vc rba nd met d ie huldi
ging va n vier politickc gcvan
gcnis. E k wil my heeltemal 
vereensclwig met ,Neef Nieo" 
.oc optme. H ie rdie manne is 
!osgclaat omclat ons r egering 
vocl dat cleur d ie rcgtc optrede 
;lUBe nuttige burgers van die 
>taat mag word. Met watter 
ge"olg? Pas nadat hierdie man
nc losgelaat is word hulle ge
huldig as volkshclde. 

..... Vcrdcr mer!< e k ook dat u 
.,Neef Nieo" aanraai om sy ge
skicdcnis in hcrsicn ing te ncem 
met spcsia le ver wysing na Slag
tcrsnek, die Vryheidsoorloe en 
:lie Rcbellic. As die geagte 
Redakteut· miskien self sy ge
>l<iedcnis wil hcrsicn, mag u 
vind dat die Afrikaner nog altyd 
)pcnlik opgetree het teen Britse 
imperialismc en dat die lcicrs 
nic hullc werk deur ander in 
Jic gcheim laat doen het nie. 
Graag sal ck wil wcet of die 
O.B. enige direktc aandeel in 
iic sabotasic gchad hct. Dit kan 
~islden duidclilchcid op ancler 
gcbicdc vers lcaf. 

Ook net ' n woordjie na aan
\c iding van mnr. Barry Grobbe
laar sc brief in u uitgawe van 
?8 Julie. Ek wil mnr. Grobbe
'aar graag vra of hy spyt is dat 
jaar nou 'n nasionale regering 
:tan bewind is? Uit sy brief 
blyk dit wei so). Indien nie, 
waarom probe01· om 'n verdere 
sl<euring tc veroorsaak en dit 
nadat die rcgcring reeds d ie 
O.B. vir staatsamptcnarc oop
gestel het ? Ek daag mnr. Grob
belaa•· uit om my enige kriticlt 
op die O.B. in cnige Nasionaa l
gcsindc Kocrant te wys. Is dit 
hoc die O.B. samewerking wil 
verltry? 

LINDLEY HOU 
fUNKS/f. 

Die O.B.'s van Lindley hct 
onlangs 'n klein funksic gchou 
om fonclse in tc same! vir O.B.
lag. Daar was sowat 30 persone 
1anwesig en binne enkclc oom
hlilclte is meer as £8 ingesamel. 
Die bycenkom~ hct plaasge
vind ten huise van velkt. Roclf 
Belcct. Hy het ook die aanwc
siges bcclanlc vir hul tecnwoor-
digheid. (Korr.>. 

A.V.BoOoB. 
Lylcbesorgers, Grafst-eenmalcers, 

BegTafnisversekeraars 

Bloemfontein - Pretoria 

1.54 Tnkke 

JPLUJIMVRF 
Dlo Beote lrlnnn om u PLUIMV1l:D 
u:m.as en M der PRODtmTE n:w 

te otnar 1<1 : 

C. M. ELOFF lEN KJ[E 
(EM!o.) Bpll. 

'fOJ;t;EMADJI (Ponttw ~11161 ...,..,,.,.. .. 

RADIOTRONICS 
(A. Perohl en P . Brink) 

Vir hcrstel en koo~ van 
ELEI(TRIESE APPARAAT 

(Ondcrncem ook yskasherstel
werl<. ankerontwilckeling en le 

van kabels in huise en 
fabrieke) 

Hoofstraat BELLVILLE 
Foon 97-9114. i 

~~mms6?&t rnaanssn:c=· ,·wi , • ., , · 

~lll~JE ®IE~IT@lrJE @JF 
IEIL~!E IDTI'1E1E~OCCIDRQ~ 

Die n uwe O.B.-I<omman.do , ·an 
Uitenhage staan nog steeds in 
die telcen van gToei, berig ons 
}{Ol'rcspomlent, en op die jong
ste O.B.-aand wat ten huise van 
adj. A. P. van der \Vat gehou 
is, was weer heelwat nuwe ge
sigte te sien. Nieteenstaande die 
l<ouc was die oplwm s nog grotcr 
as die vorige lteer . 

Adj. Van dcr Wat het die 
Brandwagtc welkom geheet as
ook ds. N. T . Snyman van Port 
E lizabeth en komdt. Van Rooycn 

\ferkU@rung 
C»OJr 

UmmffgrcQJ$Dre 

van Aberdeen wat teenwoordig 
was. 'n Mooi bedraggic is by 
wysc van kollektc ingesamcl. 

Ds. Snyman het die verrigtinge 
met gebed afgesluit. 

ffikO>ok©tt 
[B)wottt<aJml]<e 

'n Groep Amerikaansc Jodc 
loods tans 'n boilcot-vcldtog teen 
alles wat Brits is. Hulle weier 
om Britse produkte te koop en 
maak propaganda teen allcs wat 
Brits is. Bioskope wat Britse 
rolprcnte in Amcrika vertoon, 
word geboikot en was al vcr
plig om van die rolprente terug 
tc stuur. Volgens bcreken word 
was die uitwcrking van hul 
boilcot so groot dat die inkomstc 
uit rolprentc van £14.000 per 
week na £8,000 gedaal het. 

Die Minister van Binnelandse 
Salce, dr. T. E. Donges, hcl 
Maandag die regeringsbclcid ten 
opsigte van immigrasic uiteen
gcsit. Dit bcoog die bchoud van 
die samcstelling van die bevol
lcing, beskerming van gevcstig- 1 0 

de burgers teen tekortc en werk
loosheid. H y het gese dat helfte 
va n die 70,000 immigrante nie 
dcur die ,betrokke komitees ge
keur is nie. 

By d ie verlening van Burger
•·eg nan D ui tsers in Suidwes 
wat deur die vorige regering 
ontkieser is, sal die norma lc 
prosedure gevolg word en clke 
aansock om burgerskap wat 
ontvang word, sal op sy mcriete 
behandcl word, het die Minis
ter van Binnelandse Sake ver-~ 
klaar. • 

A.ntti=!Broil:$~ 
Uit$8(0Jg D[(d 

K anada 
Die F rans-Ranadese nasiona

liste h et. ' n geweldige oorwinning 
m et die jongste verkiesing in 
Quebec bchaal. Die National 
Union onder Ieiding van 1\Iau
l'ice du P lessis bet 80 setcls 
verowe1· in vergelyking met d ie 
52 wat hy voorhecn behou het. 
Terwyl die L iberale Party van 
sy vorigo 33 setels net 8 behou 
het. T wee onafha nldilws is 
daat·ben ewens vcrkies. 

Die vcrkiesing is 'n aandui
liing dat die anti-Britse gevoel 
in l{an:ula nuwe m omentum be
gin l<ry, en saam met die aan
treldcingskrag van die Verenig
tle State op hierdie dom inium 
moet dit vir die Britse imperia
lisme 'n sorgbarende versl•ynsel 
wees. 

OEFENING VIR U POSTUUR 

Maar vir persoonlilce frisheid 

en betowerende welriekendheid 

is die antwoord 

li(WV 
-reukwater 

EN 

-Iaven tel 
PRODUKTE VAN SUID-AFRIKA 

Enieste Suid-Afrikaonse Diftribueerder.r : 
H. ). NIEHAUS (EDMS.) BEPERK 

Posbus 2108, K>apstad. 
Posbus ~883, johannesburg. 

-----------2-~9 

riDJ.RS.nlLILIE 
/ Bring n oogarts se voorskrlf vir brUle na ons. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

IIDn~ w ®®Irttir<efu:lk<err"' &]2) t:c~<elli: 
lKerklaan, K.AAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
Besoek ons of skryf om Besonderhede. 

o vm DIE STUDE~T. Joern nlis, Reisiger -

Die Nuwe Draagbare 

,CORONA"-TIK.MASJIEN 
vergema.klik al u skryfwerk, hanteer maklilt, 

in 'n deftige dra-kassie. · 
PRYS £26/10/ · Koutant 

ALLE KANTOORBENODIGDHEDE VOORRADIG 

SOLMS VAN NHJEKIE~TI{ (JEDM~t) Bf>lt 
Groote Kerk·gebou 322, 

ADDER.LEYSTRAAT • K..<\.APSTAD. 
Te l efoon 2·7071 

\ 
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TA.BI:EF VIB GEKLASSIFISEEBDE ADVEBTENSIE8: 

BaJahoadellke Kennlllrewmr•: 
(Verlowlng, huweltk, geboorte, aterfgeval, In memoldam. gelukwenalnr, 
ens.) 1d. per woord; minimum 3/· ptr plaalng. Voorultbetaalb..-. VIr 
berbaiiDga 25 pat. afalag. 

Bandehadvertenalea: 
Eerate plulng, 24. per woord. VIr berballnga 25 pat. ataJa.r. 

lDtek.._eld op ,.Dle O.B." (nraiQ!u weeldlka): 1'2/8 per jaar of 8/6 per 
6 maande. Voorultbeta&lbur. Stuur adverte,ulegeld, beetelllnp, en llltekengeld 

na VOOBSIAG (EDLUS.) BPK., Po.baa lUI, Kaa~tacJ. -------------------
IN MEl\IORLUI I Vir elektrleae- en parattln·koelkaate; 

paraffin·, kool- en elektrleae at owe ; 
elektrleae- en petrol-wumujiene; atof· 

)fEEDING. - Htermee II one 'n aulera en poltf.oerdera, meubela, dn.ad· 
kransle van Jtefde en verlange op die Joae, ens. raadpleeg of akryf aao 
grat van ona dterbare moeder, Anna, ELEKTRON-KONTBAKTEUBS, KHr· 
ona vooruitgegaan op 14 Auguatua 1939. omstraat 18, Kaapatad. 18/ 8/ T.K. 
T. en J. Theron en gealn, Koffletonteln. 

18/8/1B. 

801\IE, PLANTE EN SAAD 

Goewerments~re.ertllleeerde Groente
la&d: Cbantenay Wortela, 10/· 
Detroit Beet, 5/ 8. Skoralee: Klein Gem, 
8/ ·; Lang Wit Boa, 8/ 8; Hubbard 
Groen, 8/ 8; Putelpapoentjle, 8 / ·; Tom 
Wataon en Wonder Waallemoen, 12/·; 
Blaaralaal, 17/8; :W:arblobe Tamalle
aaad, 35/ - ; Sulderkrull en Rellanee 
Blomkool, 18/ -; SpiUkopkool, 8/ · per 
pond. Poavry. K.:W:.B. - PBElliEBS, 
P.K. Sehoemanaboek. 

PATATRANKE.- Seamaande 83 lb., 
7/·; 3-maande 83 lb., 8/ ·; aesmaande 
toppe, 8/· per 1,000; ategglea reg vir 
plant. Sea· en drlemaande Borrle, 8/ 
per 1,000. Gelewer Serpentine. K.M.B. 
Tevredenheld gewaarborg. - B. H . 
GERBER (0./tn.), P.K. Hoekwll, 
Qeorge. 28/7 /TK 

GEMENG 

VAN'S ()()NOIUI:TB PRODUOT8 

ALLEBLEI - Watenpoel-rtoolatel
•ell. Yloertel!ll en gepolltoerde ter· 
r&uo·lr.ombulaopwutafell en arUkell 
-oeleel vtr •ertef, blglene en net· 
beld. Volle beaonderhede akrywe:
y~ OONC&ETB PRODUCTS 
(EDMS.l BPK., Potgietentraat 268, 
Pretoria. 8/12/TK. 

IIEUBELS 
MEUBEL8. - Beter meubela teen 

bUJllr.er pryte. Babawaentjlea, ttoot· 
karretJitt, drlewlele, Unoleuma, tapyte 
ena. oolr. altyd tn voorra.ad. Geen 
Katalogua. Meld waarln u belanptel 
-Vl88EB-!IIEUBEL8, Langatraat 291. 
J[aa~tad. 8/12/11. 

RADIO 

WUW EN LOUW, die Beroemde 
Radio-lngenleure, Bta.aleweg, PAROW, 
verlr.oop en herotel Radio's en Elektrleee 
TouteUe. oeregletreerde ElektrlalteiUI· 
aau.nemera. 11'00!1 11·84311. 

TE KOOP 

BOEBE, AA.NDAO! - Ultverkoplng 
van voorrae.d nuwe klere en akoene, 
asoolt tweedehandse milltere klere, elke 
Saterdagoggend by NICK ?oo"El:THLJNG, 
Lady Greystraat, PAABL. Foon 12!13 . 

12/5/TK 

Drle geregislreerde Rbodeeian Rltrug 
tewe gebore 11/2/48. Rlwwe perfek 
vir teeldoelelndea, weccee prya 
£2/ 10/· stuk; moet plek maak vir 
volgende worpsei.- KOL. SCHEEPER'!, 
Upsal, Someraet·Ooa. 11/8/ 28 

ll:k bled weer aan my ..,;t weke oud 
wit Leghorn·hennetjlea, ult coele 
bloed (ultgesoekte henne en bane). 
Teen 6/6 elk, K.M.B. Gelewer Llcb
tleld Halt. Stuur bokke terug. -
JIIEV. P. 0. D£ CONING, Alpha 
Indwe. 11/8/2. 

OEDlWOODE VBlJGTE. - Barry
merk gedroogde vrugte posgeld betaald 
In Unle In 5 en 10 pond klsales. Appel
ringe 3 Diamant 2/ 1, Perakes 3 Dia
mant 2/1, Pere 3 Diamant 2/ 1, Vye 
4 Diamant 2/ 3. Prulmedante 50/ 60 
1/ 8l,i, Roayne 3 Diamant 101hd., Troa· 
Roayne 4 Diamant l / 3, Okkerueute 2/ 3, 
Amande!JI 1/ 11, per pond. Volledtge 
Pryalya verkry~rbaar van Roberllon
Handelaverenlclng, Poabus 7, Robert
eon. 4/ 8/4. 

OESUIKERDE VBUGTE. - Barry
merk ceaulkerde vrugte 8/8 per aes 
1 pond pakkiU of 8/8 per 5 pond· 
klule poageld betaald In Unle. Kon· 
tant met bestelllng. On.a stuur ook 
geeutkerde en gedroogde vrugte ten 
behoewe van kll~nte aan vrlende oorsee. 
Verdere beaonderhede verkrygbaar by 
Die Robertaon·B&ndelsverenlgtng, Poe-
bus 7, Roberteon. 4/8/4. 

KmKENS dadellk verkrygbaar. 
Australorpa en Leghorns teen .£6 per 
100. Krull teen 16 per 100. Sea weke 
kruil kulkena teen 1.12 108. per 100. 
Drle maande oud kruia bennetjles teen 
10/ · atuk, K.B.A. ot K.M.B. Waarborg 
aterk kuikens. Beste! dadellk en voor
kom teleur~tell!ng. H. R. MALAN, 
Weltevrede Plulmvee Plaas, P / K. 
Kerattonteln, Paarl. Foon 6203. 

18/ 8/ T.K. 

Plaaa Fourlesburg dlatrik, o.v.s .. 
drle my! van stasle en dorp, 228 
morge en enlge roede, pragtlge Jande 
en welveld. Bus en poa daellka en 
halt op plaaa. Huis en bwtegeboue 
modern. Beslgtlgtng uttgenool. Vry 
van onkruld. Besonderhede op a&D· 
vraag. Foon 1602, Du Tolt, Rennie. 

18/8/ 3. 

STEEN!IIAAKlliASJIENE.- .,Kleine 
Wonder" vir die maa.k van atandaard 
grootte aementstene van 9 dm. x 4 11/18 
dm. x 3 dm. teen .£30, of £20 aon(ler 
voetetuk. Luukae modelle teen 1.11 
ekatra.. V. o. s. Bopefleldata.ate. Han· 
delsnavrae word verwelkom. Om be· 
110nderbede en illustraslea akryt aan: 
Kleine Wonder SteenmaaJlene (S.A..) 
Agentakappe, Posbua 18, Hopefteld, 
K.P. 18/8/ T.K. 

SOUT TE KOOP 

BOEK u . beetelllnga vir vroel! 
atlewerlng aodra aout verkrygbaar Ia: 
.U, U; No. 1, 18/16/·; No. 2, 1.3/10/·, 
per ton; 100 pond fyn botteraout 8/-, 
vrygelaat Soutwerke. Beatel: Korodte. -v. MARTIE VEN,l'EB, P/eak No. 
X4, Arbeldaloon, Bloemfontein. 

6/6/TK 

KLERK BENODIG 

Vir Prokureurskantoor op die 
platteland. Vorige ondervinding 
'n sterk aanbeveling. Applikan
te moet s6 welke salaris bulle 
verlang en die vroegste datum 
wat pligte aanvaar kan word. 
Adresseer: ,.Prokureursklerk", 
Posbus 1411, Kaapstad. 

18/8/1. 

•••••••••••••••••••••• 
Die Week 

In Oenskou .............. 
Belangstelling in die Afrika

nerpnrty in die Vrystaat en 
Transvaal neem aanmerklik toe 
en daar word weekliks nog nuwe 
takke gestlg. In die afgelope 
week is daar sewe takke in die 
Noordelike provinsies gestlg. 

Stormweer en swaar rel!n het 
die Skiereiland en omgewing 
verlede week geteister. Op som
mlge plekke het woonhulse 
kniediep in die water gestaan. 

Die Gerefonneerde Kerk en 
Nederduits·Gereformecrdc Kerk 
het beshjt om saam te werk 
ten opsigte van die stuur van 
'n predikant na Argentlnle om 
die Afrikaners daar te bearbel. 
Daar is sowat 3ro lede van die 
Gereformeerde Kerk en 160 van 
die N.G. Kerk, sodat daar be
sluit is op die stuur van 'n 
Gereformeerde prcdlkant. 

Veertig meisies van die elland 
St. Helena het die afgelope week 
in Kaapstad aangekom om on
der 'n skema in die Unie te 
kom werk. Die ellanders voer 
'n karige bestaan. 

Die stadsraad van Harrismith 
sal miskien die wonderseun 
met die .,X-straal-oe" huur om 
vir hulle 'n geskikte plek aan 
te wys waar hulle vir water 
kan boor. Die seun sal ook teen 
die einde van die jaar na ver· 
steektc goud in die Vrystaat 
soek. 

Gcdurende die atgelope ses 
maande is daar 153 blankes en 
292 nie·blankes In padongelukke 
gedood. Meer as- 3,000 blankes 
is beseer in die 26,911 ongeluk
ke wat plaasgevlnd bet. 

_.. A.dverteer.ders hou 
daarvan dat u m el· 
ding moet maak 
van hul adverten
sie in ,Die O.B." 

Speelakele, bottelvorm teen 3/ 11; kop- 1 
akele 4/6; agtkantlg 11/-; dubbelkop I 
6/8; een paar mut~ngela teen 11/ 8; 
een trekdonkle 6/ ·. - K - Botba, 
P .s. SerpentiJle, Dllt. Oeorp. 

L. '18/8. ------------

KOMMUNISTE KRY 'N PERS 
IN MIDDE-AFRIKA 

nie net vir artikels nie, maar 
ook vir advertensies en briewe 
wat die koerante plaas. Indien 
hier nie gehoor aan gegee word 
nie, is daar 'n swaar straf aan 
verbonde. 

Planne van die Kommuniste om die bestaande regering 
a.a.n die Goudkus omver te werp en ,'n Unie ·van Wes-Afri· 
kaa.nse Sowjet-Republleke" te stlg, bet in die bande van die 
Britse owerbeid geval en is onlangs in Brittanje gepubliseer. 
Aan die spits van hierdie r ewolus ie staan 'n gebeime bewe
ging wat bekend is as , Die Sirkel" . Na bewering bet dle 
vereniging duisende lede aan d ie Wes-Afrikaanse kus. Daar 
word ook berig van 'n toename van linkse koerante in Britse 
kolonies. 

V erskeie onverantwoordelike 
naturellc·blaaie het die afgelope 

fie is. Hy was voorheen •n be- tyd hul verskyning in Uganda 
diende op :n skip. gemaak. Die redakteurs , hier-

Die naam van die hoof agter 
hierdie beweging is ook in Lon
den bekend gcmaak. Hy is prof . 
Kwame Nkrumah, 'n 33-jarigc 
nature! wat 'n doktor In flloso-

Behandeling 
Van Motors 

Teen Roes 
'n Nuwe uitvinding van 'n 

Port Elizabethse garage sal 
motors in die tockoms vrywaar 
teen roes. Talle navrae Is reeds 
by die betrokke garage gedoen 
deur motorelenaars wat onrustig 
word oor die roes·skade wat die 
klam seelug aan hul motors 
veroorsaak het. 

'n Rubbermengsel wat onder
aan die bak en modderskerms 
van motors gespuit word sal die 
gewig van die voertuig met so
wat 60 pond laat toeneem en sal 
naasteby £7 kos. 'n Hele paar 
gelling van die mengsel is nodig 
vir cen motor en behalwe be
skerming teen roes, sal dit ook 
die onderkant van die motor be
skerm teen gruis wat opspring, 
en aile onnodlge kraakgeluide 
uitskakel. Die stofdigtheid van 
die motor word ook daardeur 
aanslenlik verhoog. Bcwegende 
onderdele word nie behandel nie. 

Die verslag oor die plannc van is halfgeleerde naturelle 
van die Kommuniste is deur die wat die blankes vyandig gesind 
komitee gepubliseer wat onder· Is. 
soek ingestel het na die onlang· 
se moeilikhede en oproer aan die 
Goudkus. Gedurende Februatie 
en Maart is 29 persone as ge· 
volg van die oproer gedood ter
wyl skade ter waarde van 
£2,000,000 aangerig is. Nkrumab 
sou ook in noue voeling staan 
met Kommuniste in Lon<len, ni-
dus d ie verslag. Na die onluste 
is hy saam met ander uit die 
gebied \'erban maar tans is 
b,y weer terug in Accra. 

Die leusc van die Kommo· 
niste in daardie gcwestc is 
,.diens, opoffering en lyding". 

OOK UGA..."'DA 

Terselfdertyd word ook berig 
dat die regering van Uganda 
verplig is om strenger maatreiHs 
uit te vaardig in verband m et 
die toenemende aantal koerante 
wat <laar onder die nie-blankes 
sirkuleer en linkse stan<lpunte 
verkon<lig. 

Die wetgewen<le raad het so 
pas 'n wet aan die cltde gestel 
wat die Goewerneur van Uganda 
die reg sal gee om koerante wat 
onjuiste \erslae en berigte be
\'at wnt verl<eerde indrukke kan 
skep, te beveel om artikels te 
plaas waarin bulle die ~njuiste 
voorstelling korrigeer. Dit geld 

<Onthou sal word dat Die 
O.B. onlangs berig bet dat links-
gesinde clemente op groot skaal 
besig is om koerantbelange in 
Afrika aan te koop). 

KUKLUXKLAN 
E.N BLANKE. 

HE.E.RSK APPY 
Die Ku Klux Klan het as ge

volg van die beleid van pres. 
Truman wat hom beywer vir 

gelykstelling van blank en nie
blank, weer aktief geword. On
tangs het hulle 450 nuwe lede in 
die aanwesigheld van etlike dui
sende lede lngclyf. 

Sal Nie Juis Reen 
Kan Bestel 

Die Ieier van die Klan het ver
klaar dat .,die Suide sal veg 
teen enlge poging van die Yan
kees om gelykstelling met rasse 
te bewerkstellig." Hy het ver
duidelik dat die fundementele 
beginsel van die Klan blanke 
heerskappy Is en verklaar dat 
indien rasse-gelykstelling op die 
Sulde afgedwing word, daar 
weer opnuut bloed sal vloei. 

Deskundiges in Suid-Afrika 
wat betrokke is by die reen
makery deur mid<lel van droe 
ys op wolke te strooi, is nie so 
seker of die proses in staat is 
om die droogtevraagstuk In ons 
land op te los nie. Hulle meen 
dat Suid-Afrika net so ver met 
hierdie proefnemlngs gcvorder 
het as enige land ter wlireld, 
indien nie verder nle. Dlt is die 
mening van dr. B. F. Schonland, 
voorsitter van die Wetenskapli
ke en Nywerheidsnavorsings
raad. 

Onlangs het vliegtuie van die 
Lugmag klein blokkies droe ys 
op 'n hoogte van gemlddeld 20,-
000 voet op 36 stapclwolke uit· 
gestrooi. Die radartoestel het 
getoon dat slcgs vier van die 
36 wolke geen reen gegee het 
nie. Ten opsigte van nog agt 

Besigheid Soos 
Gewoonlik 

Buite Berlyn 
Brltse amptenare in Duitsland 

wat verantwoordelik is vir die 
teerlblokkade teen Rusland, bet 
die uitvoer \'an Duitse roustow
we na Rusland wat moontlik 
deur laasgenoemde gebruik kan 
word vir oorlogsdoeleindes, ver
bled. HuJle moes egter tot hul 
ontnugtering ultvind dat die
selfde goedere regstreeks vanaf 
Brltse hawens na. Rusland ge
stuur word deur die Brltse han
deluaad! 

wolke was die uitslag onsekcr. 
Vier-en-twintig bestuifde wolke e 
het egter uitgesak terwyl veer
tien reenbuie gelewer het wat 
Ianger as 15 minute geduur het. 
Reen kan egter nie veroorsaak 
word waar en wanneer mens 

wat in ,Die 

O.B." adverteer is 

werd om ondersteun 
wit nie. Nogtans kan die strooi 
van droe ys op wolke help om 
verwoestende haelbuie te voor
kom, het dr. Schonland gesli. 

te word! 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

VUL ASSEBLIEF BIER IN 

Die Bestuurder, 
Voorslag (Edms.) Bpk., 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 

tot ek u in kennis stel om toesending tP. staak. Hierby 
ingesluit vind u die bedrag van .................................. .. 

vir die eerste ........................... maande. 

NAAM: 
(Naam en Adres in Blokletters) 

POSADRES: 

Bandtekening. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/ 6 per halfjaar. 
Voeg asseblief Kommiuie by plattelandse tjek&. 
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AFRIKANERS LUISTER WEER 
NA BOODSKAP VAN 1938 

Die Ossewatrek van 1938 bet die Afrikaners weer aan 
mekaar gebind, en gebind aan die vrybeidsideaal van die 
Voortrekkers wat nooit vir ons so duidelik was as toe nie, 
bet ds. J. D. Vorster, voorsitter van die Skiereilandse 
Eeufeeskomitee in 1938, op 9 Augustus verklaar by geleent
beid van die herdenkingsfees te Goodwood. Soos die 
Voortrekkers salons verder trek totdat ons 'n plekkie grond 
kry waar ons vry kan wees. 

Die gepakte saal het met by
valsbctuigings geluister na die 
O.B.-blaasorkes wat vrolike mu· 
sick gelewer en die gesament
llke sang bcgelei bet. 

Die tyd van slapte is verby, 
bet spr. gese en daar is weer 
staal in die blocd van die Afri-

Unie Kla 
lndie Aan 

Suid-Afrlka sal Indie in 
~neve aankla dat hy die be
ginsels van die internasionale 
handvcs vcrbreek het deur sy 
boikot van die Unie. Die aan
klag sal geskicd by die byeen
koms van die ondertekenaars 
van die algemenc handels- en 
taricwe-ooreenkoms. 

Die aanklag van die Unie bet 
'n hoe pick op die agenda. 

kaner en lig op ons pad. 100 
Jaar gelede was die taktiek en 
polltlek van die regering in die 
Kaap so effektief dat dit gelyk 
het asof die Afrikaner in hierdie 
land gaan verdwyn. Maar God 
het hom oor die volk ontferm, 
en gesprcck: ,trek!" 

CHRISTELIKE OORSPRONG 

En toe ons gedink het dat ons 
virgocd verdecl was en Afrika
ners op mckaar gckscl en met me
kaar getwis hct, het die Osse
watrek van 1938 gekom en ons 
met 'n magtige stem geroep na 
die God van ons vaders. Die
gene wat onder vrcemde in
vloede begin dwaal hct, het weer 
terug gekeer na die ou paaie 
en weer op die waspoor gekom, 
want die Afrikaner is nie 
iemand wat net Afrikaans praat 
nie, maar wat ook die knie voor 
God buig. Afrikaans is die enig
ste witmanstanl wat in bier
die land ontstaan bet en die 

UNI~ KAN SY EIE 
PETROL HAAL UIT 
STEENKOOL ~: OOK 
SEEP EN KUNSMIS 

Die noodsaaklikheid dat Suid-Afrika seHversorgend 
moet wees ten opsigte \'an petrol en olie is in die jongste 
tyd met die oog op die gevaarlike wereldomstandigbede sterk 
beklemtoon, maar ofskoon die parlement reeds meer as 'n 
jaar gelede wetgewing deurgeloods bet vir die oprigting van 
fabrieke om petrol uit steenkool te vervaardig, is geen 
sodanige fabriek nog opgerig nie. Die verste wat daar 
gevorder is, is dat 'n myngroep glo in onderbandeling is vir 
die uitreiking van 'n lisensle vir 'n fabriek naby Vereeniging 
wat 011 sy vroegste eers oor vier of vyf jaar sal begin 
produseer. 

Suid-Afrika. is in 'n posisie om 
'n groot petrolvervaardiger te 
word met sy ryk steenkoolvelde, 
waarby veral die laegraadse 
steenkool met groot voordeel 
aangewend kan word, maar be
sorgdheid word uitgespreek oor 
die traagheid waarmee die pri
vate onderneming hierdie fe
wen~belangrike nywerbeid aan
pak. 

Die fabriek waaroor daar tans 
in ondcrhandcling is, hoop om 
jaarliks ongcveer 60 miljoen ge
ling te produseer, wat ongeveer 
'n kwart Is van die huidige be
hoefte van die Unie. Na ver
wag word sal die produksie
koste op ongeveer 1s. per gel
ling tc staan kom, hoewel goed
kopcr metodcs van produksie 
nog steeds aan die ontwikkkel 
is. 

BYPRODUKTE 

Behalwe petrol en olie kan 
ook 'n groot verskcidcnhcid be
langrike ncweprodukte uit die 
verwerking van steenkool ver
vaardig word, soos plastlese 
stowwe, seep en veral ook kuns
mis. Op die Jandboukongres 
van die Winterreenstreek kort 
gelede op Stellenboscb is juis 
'n besluit geneem wat die re
gering versoek om Suid-Alrika 
onafbanklik van die buiteland te 
maak wat kunsmis betref. 

As daaraan gedink word dat 
Duitsland sonder petroleum
bronne die oorlog gevoer bet 

met petrol wat by uit steenkool 
vervaardig bet. kan beset word 
watter bate dit is. Die Duitsers 
bet selfs baie goeie hotter uit 
die neweprodukte van steen
kool gemaak! 

PRODUKSIE 

Vervaardlglng van petrol uit 
steenkool bring natuurlik mee 
'n groot uitbrcldlng van ons 
steenkoolproduksie. Vir die 
eerstc fabriek sal die daaglikse 
produksie van die steenkoolmy
nc al dadelik met 5,000 ton op
gestoot moet word. Dit kan 
nuwc arbeidsvraagstukke skep, 
maar met die mcganlsering van 
die myne, wat In ander Iande 
behalwe Brittanje al bale ver 
gevorder is, kan ook hierin 
voorsien word. 

'n Nuwe Amcrikaanse steen
koolgrawer waarvan dnar reeds 
een in die Unie ingevoer is, is 
in staat om 1,500 ton steenkool 
per skof u it te bani. Hy doen 
die werk van ongeveer 800 man. 
Die eerste van bierdlc masjlene 
is deur die Klippoortjiekool
myne Beperk, naby Oogles, In 
gebruik geneem. Die masjlen 
wat op rubberbandc loop en 
deur sy eie krag aangedryf 
word, sny eers die stecnkool los, 
dan word dit stukkend geskict, 
waarna 'n laaier kom wat die 
steenkool op 'n vervoerwa laai 
wat dit op sy beurt op die koe
kepanne besorg. S!egs vcerticn 
man hanteer so 'n masjlen. 

Nadruk Val 
Op Eenheid 

Alrikanervolk is die enig
ste volk ter w~reld wat begin 
bet as 'n Cbristelike volk in 
plans van beidene soos ander 
volkere. 

SKAJUI .. 
Om die Osscwa het ons weer 

gevoel dat die Aftikanernasie 
'n skepping van God is. Mense 
wat in twee kampc vcrdeel was, 
hct skaam met hangcnde hoofde 
na mekaar gckom en mekaar 
die hand gereik. Hulle het 
skaam gevocl oor die skande 
wat ons op hicrdie volk ge
bring bet en ons het 'n dure 
ccd van eensgesindhcld gcsweer. 

,Maar ons bet daardic woord 
nie nagekom nie en die kates
trofe van die oorlog wat ook 
oor ons gewaai bet, hct gemaak 
dat ons mckaar gestamp en ge
stoot het. Skandc bet weer oor 
ons volk gekom. Ja tot so 'n 
mate dat ons wat dcstyds In die 
tronk was, God gedank hct dat 
ons nie dee! gehad bet in daar
die skande nic. 

NADER 

,Afrikaners, Iaat ons alles ver
geet wat ons verdeel. Sells 
politieke verskille mag nie maak 
dat ons verdeeld staan nie", hct 
spr. vcrklaar. Ons moet leer dat 
die Afrikaner wat met ons 
verskil nader aan ons staan as 
die vreemdeling wat toevallig 
sanm met ons stem. As daardle 
gees in ons is, is daar vir ons 
'n toekoms. 

Die Ossewa het ons toege
rocp dat ons die crfenis wat ons 
ontvang hct, skoon aan die na
gcslag moet aflcwer. Ons het 
gcvocl dat immigrasie nie 'n 
volk bou nic maar dat die nasie 
gebou moct word in die huise 
van ons volk, het ds. Vorster 
bcsluit. 

1\IONUl\IENT 

Mnr. Henning Klapper, Trek
Icier In 1938, het ook 'n toc
spraak gehou en hulde gebring 
aan die huldige geslag vir wat 
hulle tot stand gebring hct. 

Mnr. B. J. van Rensburg, 
burgemeester van Goodwood, hct 
in sy kort welkomswoord aan 
die hand gcdocn dat die inwo
ners van Goodwood, in plaas 
van 'n doole monument wat 
hulle voorncmc Is om op te rig, 
'n kraaminrigtlng moet bou met 
die geld, en dat dit dan dien as 
monument wat sal hcrlnncr aan 
die Ossewatrek. 

Die Skiereilandse fees is af
gesluit met 'n funksie te Bell
ville waar mnr. Dirk Mostert, 
opsteller van die Gedenkbock, 'n 
toespraak gehou het, asook mnr. 
Jan Haak, die onderburgcmees
ter. 

Mnr. Mostert het verklaar dat 
dit ongelukkig is dat daar gc
s~ word dat ons volk ldcoloiies 
vcrdeeld is. Dit is 'n benaming 
wat nooit gebruik moes gewees 
bet nie omdat daar geen be
ginselverskille tussen Afrikaners 
bestaan nie, dog net verskillende 
idees. 

Afrikaonse Blad 
In Rhodesie 

Die eerste onafhanklike Afrl
kaanse weekblad het verlede 
week vir die eerste keer sy 
verskyning in Rhodesia gemaak. 
Die blad word uitgegee deur 'n 
maatskappy waarvan die aan
deelhoucrs hoofsaaklik Afrika
ners Is, en staan bo die party
politick. 

RED.AI{TEUR VAN 
I{RUITBORING LOOP 

OOR N.A S.APPE 
Die Burger berig dat mnr. Etienne 1.\falan, wat sedert 

1943 redakteur van Die Kruitboring was, en in daardie 
hoedanigbeid bekendheid verwerf bet vir sy giftige aanvalle 
op die Ossewabrandwag en sy leiers, verlede week oorgeloop 
bet na die Sappe. 

In 'n brief aan die direksie 
waarin by sy besluit bekend 
maak, skryt mnr. ~lalan dat by 
ooreenkomstig sy dlensvoor
waardes nog sal moet sorg vir 
twee uitgawes van die Kruitho
ring, en dat by kans sien om 
dit te doen - , natuurlik ge
skrywe in die gewone trant en 
volgens die beginsels van altyd". 

Die direksie bet egter besluit 
om hom onmlddellik te ont
slaan en beslag is op sy kan
toor gele. 

Die Krulthoring was die af
gelope sewe jaar fcitllk die lyf
orgaan van dr. Malan, en hct 
onder direksie van dr. Malan 
en die sekretaris en voorsitter 
van die Kaaplandse H.N.P. ge
staan. So bitsig was die ann
valle uit hierdie blad op die 
Ossewabrandwag dat dr. Karl 
Bremer in 1943 tydcns die ver
kicsing aangekondig het dat by 
as protes teen sckere artlkcls 
bcdank as direkteur van die 
blad. Kort daarna bet verderc 
persoonlike aanvalle op dr. Van 
Rensburg gevolg wat daartoe 
gelei bet dat sy agttienjarlgc 
seun, Johan, per trein van Pre
toria na Kaapstad gerels bet 
met geleende geld om die re
dakteur van Die Kruitboring 
'n opstopper te gee. Na sy ann
val op mnr. Malan is die po-

lisle na die Kruithoring-kan
toor ontbied en Johan is die 
volgende dag met £2 beboct op 
aanklag van aanranding. , 

Mnr. Malan hct hom by die 
redaksie van Die Suiderstcm gc
voeg - waarheen die eerste 
redakteur van Die Kruithoring 
hom 'n paar jaar geledc al voor
uit gegaan bet. Hy is op die 
oomblik besig met 'n vcldtog 
van ,onthullings" teen die 
H.N.P. 

Maak Opnome 
Van Lidmate 

Die Gcfedereerde Nederduits
Gereformeerde Kerke in Suid
Afrika, Suidwes en Oos-Afrika 
sal voortaan elke drie jaar 'n 
kcrksensus hou. Die opname 
vir die eerste sensus bet bier
die week begin. 14,000 ouder
llngc, diakens en lidmate neem 
daaraan dee!. 

In vcrgelyking met die groot 
koste wat die WYfjaarllkse 
staatssensus meebring, sal bier
die sensus nie ecrs £100. kos 
nlc. 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk " 

Rembrandt is 'o mengsel van 

ryk belee virginiese tabak 

gewaarborg 100% sutwer 

eerstegraadse blaar. 

ROOI VIR KURK GROEN VIR ONGEKURII:. 

, Die sigaret wat u a/toos graag wou rook ". 
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KAKAMAS GAAN MEER 
INSAMEL AS LAAS JAAR 

Die manne- en vroue-kom-
mando's van Kakama!'l bet be
sluit om vanjaar drie a(sonder
like funksies vir O.B.-dng te hou. 
Die eerste bet reed!! op 7 Augus
tus plaasgevin<l en bet, nadat 
die onkoste afgetrek was, £100 
opgelewer. £18 biervnn is deur 
die Boerejeug gein. Dit is reeds 
duidelik dat ons opbrengs van
laar meer sal wees as verlede 
jaar, berig ons korrespondent. 

Die funksle hct plaasgevind 
onder die lcmocnbome van 
Brandwag L. R. van der Merwe. 
Komdt. G. F. J. van Rensburg 
hct die verrigtlnge gclei. 

Om 
Te 

Oor Setels 
Besluit 

Die dagbestuur van die Afri
kanerparty bet in elke provinsie 
'n komitee benoem om met die 
komitee'l wat deur die H.N.P. 
aangestel i!! te onderhandel oor 
die toekf'nning van kiesafdelings 
vir diE' aanstaande provinsiale 
verkie'!ing. Die komitees van die 
A.P. bestaan uit lede van die 
dagbestuur, L.V.'s en lede van 
die hoofbestuur. 

Te Vinde 
Vir 
Verdeling 

• 
D:c tafels was oorlaai met 

v!cis, wors, gcbak, ens. Die 
Doere;eug het 'n afsonderlike 
t o.fcl ~;chad waar bulle hut eie 
lekkc:nye verkoop bet. Een 
skaap wat opgcvcil is, bet £26 
behaal en 'n ander wat as prys 
gedicn het vir die skyfskiet, bet 
£11 ingcsamcl. Een Vroue-brand
wag het met haar verjaardag 
'n klein funksle gehou en £8 
gein. 

Die twcedc 
vind plaas 
Schrooder. 

en derde funksle 
op Albeit en 

Gevegre Woed 
Weer 

Na 'n paar weke van wapen
stllstand bet die Arabiese lei!rs 
verlede Sondag 'n algemene aan
val teen die Jode aan die Je
rusalemsc sektor van stapel ge
stuur. Die hoofdoel van die Ara
biere op die oomblik is blykbaar 
om 'n vesting tussen Jerusalem 
en Bethlehem te verower. Hard
nekkige aanvalle word ook ge
loods teen die berg Sion waar 
die Jode bulle ingegrawe het. 
In Jerusalem het die teenstan
ders 'n aparte wapenstllstand 
verdrag onderteken. 

Demokrasie 
Beteken Nie 

Partystelsel, 
Se Studente 

Die vraag of die partystelsel 
noodsaakllk is vir goeie demo
kratiese bestuur is verlede week 
in Kaapstad as 'n debatspunt 
bespreek toe studente van Ox
ford teen die Univcrsiteit Kaap
stad gedebatteer het. 'n Beson
der groot aantal studente uit 
die geboor bet bulle teen die 
parlementere stelsel uitgespreek 
en onder ander is betoog dat 
dit veel beter sal wees om die 
beroepe verteenwoordiging te 
gee as kunsmatlge politieke 
partye. Daar is ook op gewys 
dat as alternatief vir die par
tystelsel daar nie noodwendig 'n 
eenparty-diktatuur hoef te wees 
nie. Switseriand, wat 'n ware 
demokrasie is, bet geen party
stelsel nie. 

Die meerderheld bet egter ten 
gunste van die Oxfordse span 
gestem wat met hul beter rede
naarstalent die partystelsel be
pleit het. 

0.8.-ldeaal Rus 
Op Boeretradisie 
Se A.P .-Voorman 

Die Afrikanerparty beskou die beginsels van die Osse
wabrandwag nie as gevaarlik nie. Die O.B. se aandrang 
op 'n partylose staat is niks meer as 'n herstelling van 
die politieke praktyk van die ou Republieke waar daar geen 
koukusrcimng was nie en waar 'n man gestem het volgens 
sy gewete hom voorskryf. 

So het mnr. Harm Oost, L.V. 
en voorsitter van die Afrikaner-

Meer As Ooit 
Voorheen 

Komdt. D. J. Duvenhage, Mat
lapanen, Kuruman, berig dat 
O.B.-dng nldaar op 7 Augustus 
gevier is en dat na aftrek van 
die koste 'n bedrag van .£19 in
betaal kon word - meer as ooit 
tevore. 

Die verrigtinge bet die oggend 
al begin en is bygewoon deur 
O.B.-Iede, Nasionaliste en Ver
enigdc Partylede, wat alma! tot 
die sukses bygedra het. Van 
die koste is o~k nog afgetrek 
pryse vir skyfskiet en jukskei
speel. 

party, verlede week aan die 
Cape Argus verklaar toe die 
hom uitgevra bet oor die poslsle 
van dr. Hans van Rensburg In 
die Afrikanerparty. 

Mnr. Oost bet ook die gerugte 
ontken as sou dr. Van Rensburg 
twecde in bevel van die Afrika
nerparty wees en blnnekort lid 
van die kabinet sal word deur 
'n sctel in die senaat te ont
vang. 

Enigeen wat die beglnsels van 
die Afrikanerparty onderskryf 
kan lid van die party word en 
die Afrikanerparty Is bereid om 
lede van die O.B. toe te laat 
om lede van die party te word 
sonder dat bulle hul beginsels 
hoef prys te gee, aldus mnr. 
Oost. 

SKIEREILAND STORT 
FONDSE 

Die taak van die O.B. as draer van die blywende dinge 
van ons volk is eergisteraand beklemtoon deur die Gebieds
leier van Wes-Kaapland, genl. dr. F. du Toit van Zyl, by 
geleentheid van die Fondsdagstortings deur die O.B.-eenhede 
van die Kaapse Skiereiland in die Ebenezersaal, Maitland. 

Die Gebicdslcier het sy dank 
en bewondering uitgespreek 
tecnoor die offislere en Brand
wagte wat jaar na jaar onver
moeid hul offers bring om die 
Ossewabrandwag voort te dra. 

· Dr. Van Zyl het vera! melding 

gemaak van die prestasie van 
komdte. A. M. Jeppe van die 
klein Papendorp-kommando wat 
aile ander eenhede in die skadu 
gestel het deur £225 in te same!. 
Die O.B. bet 'n plig en voorreg · 
om te help verboed dat daar 
oolt weer 'n anti-Afrikaanse re
gering aan bewind kom, het dr. 
Van Zyl ges~. 

Koning Abdullah van Trans
jonlaniii, en hoof van die 
Arabiese magte in Palestina, 
word met 'n mate van agter
dog bejeen in sekere Ara
bie'>e kringe. Volgens van 
Joodl.e kant berig word, 
word by deur die Egiptiese 
openbare mening beskou as 
'n verraaier. Dat Abdu1lah 
nie beeltemal on~impatiek 

teenoor die Sionistiese bewe
ging staan n ie, word inder
daad ook berig deu r die goed 
ingeligte blad Review of 
\Vorld Affairs, wat beweer 
dat by in die gebeim beelte
mal te vinde is vir die ge
dagte van 'n verdeling van 
die land en 'n ooreenkoms 
met die Jode. 

Op die toto skep konlng 
Abdullah se motorstoet 'n 
skerp kontras met d ie Ara
biese toeskouers en bul don
kies wat so kenmerkend Is 
van die land. 

ROOI DIPLOMATE Hfgenl. P. D. Rousseau het 
gemaan dat die offisiere en 
Brandwagte moet sorg dat hu1 
organisasie in die haak is en 
dat daar nie verslap mag word 
nle omdat dle stryd nog glad nle 
verby is nie. 

DRIE.L:ING GE.BORE. AAN 
POLITIE.KE. GE.VANGE.NE 

BRING OPLEWING 

'n Drieling, twee seuns en 'n 
dogter - of soos die trotse 
vader dit stt-1, twee st.ormjaers 
en 'n verilleegt.ter - was die 
geskenk van <lie goeie Gewer 
aan mnr. f'n mev. D. J. Coetsee 
van Coopersdal, Komatiepoort, 
op 4. Augu<>tus. 

In September 1942, toe hul 
eersteling nog maar 'n paar 
weke oud was, bet mnr. Coet
see as polltieke vlugtellng die 
bosse van Soutpansberg bo Sy 
Majesteit se tronke verkies. 

Na hy byna 'n jaar uit die 
handc van die politieke speur
ders gebly het, Is by in hegtenls 
geneem en tot ses en 'n half 
jaar barrie pad veroordeel. Hy 
is in Februarie 1947 uit die ge
vangenls ontslaan. 

Die moeder van die drieling 
bet in die spesiale hot In Pre
toria, tydens die verhoor van die 
vader, llie politieke speurders 
uitgellaag om te ontken dat 
hu11e haar en baar kind met 
tronkstraf bedreig bet, na. sy 
gewt-if'r bet om 'n vt>rklaring 
teen ,·erdagte persone af te le. 
Die speurders bet die uitnodi
ging nie aangeneem nie. - (In
gestuur). 

IN KOMMUNISME 

At lete Ontvlug 
Kommunisme 

Drie van die Hongaarse atlete 
wat aan die Olimpiese spele 
deelgeneem bet, bet geweler om 
na hul Kommunisties-beheerde 
vaderland terug te keer en ver
lof van die B r itse regering ver
kry om as vlugtelinge In Brit
tanje te bly woon. Ook twee 
lede van die Tsjeggiese span 
wou nie weer teruggaan na hul 
vaderland nie. 

Sedert Ruslnnd 'n diplomatie
ke korps, bestaande uit 'n Rus
siese gesant en ,'n groot per
soneel", vroeer in die jaar in 
Siam gevestig bet, het die be
drywighede van die Kommunis
te in die land geweldig toege
neem en in die afgelope week 
bet die oproer so 'n omvang 
aangeneem dat alle militere ver
lof ingetrek is, volgens die kor
respondent van die Times be
rig. 

Gesaghebbend word gemeen 
dat daar 'n ,.meesterplan" in 
Asii~ van stapel gestuur word 
en dat Slam tans deel daarvan 
uitmaak. 

-

TIERVLEI - Ossewabrandwa.gdag 

• 
TIERVLEI 

Basaar en Braaivleisaand word gehou op 

SATERDAG, 28 AUGUSTUS 
vanaf 8-uur nm. 

H /V. PRINSLOO- EN HOnfEYERWEG 

Spreker: GENL. W. R. LAUBSCHER 

O.B.-BLAABORKEB • 
, l r* 

ALMAL WELKOM * 
18/8/2 I 

Die planslikc Kommuniste be
staande uit Chinese en Siamese 
is vera! bedrywig en maak 'n 
mag uit waarmee rekening ge
hou moet word, aldus die kor
rcpondent. Daar word gemeen 
dat Siam nou 'n nuwe middcl
punt van Kommunistiese bedry
wighede geword bet as gevolg 
van die onwettig-verklarlng van 
Kommuniste in Birma en die 
Malelse eilande. 

<In die Unie sit 'n Russlese 
diplomatieke korps van nage
noeg 20 lede, terwyl daar feit
lik geen handel met Rusland 
g edryf word nie.> 

Genl. J. de Vos bet gesl! dat 
mens niks anders as bewonde
rihg kan b~ vir die offislere 
en Brandwagte wat onder moei
like omstandighede hul offers 
bring- offers wat jaarliks meer 
is as wat ander organisasies 
met magtige propagandamidde
le byeen kan kry. Die Ossewa
brandwag het plonierswerk 
gedoen ih hierdle volk en sal 
dit voortsit. Tans Is daar nie 
vee! geleentheld vir praktiese 
politick nie maar die volk moet 
oortuig word dat die staatsge
dagte van die O.B. beter is as 
:lie huidige. 

Oudgenl. Gustav Retief bet 
ook sy waarderlng uitgespreek 
terwyl hfkomdt. J. de V. Truter 

,.Die 0.8." word &edruk deur Pro •t h t D. Qeb. d h f 
£cc:teela-Drukkery Beperk. steUeobo~~eb. voorgest e . le te s oo -
vir die eteoaara en Uttlewere: VOOR- vrou van Gebied A, dr. Erika 
SLAG (Edmo.) Beperk, Groote Kerk-, 
l(ebou 703, Poobu. 1411, Kerkpletn. T.heron kon nie aanwesig wees 
truo.-tsd 

me. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ADVERTEERDEUS IN ,DIE O.B." 

WAT ONS ONDERSTEUN. DINK 

IS MENSE 

ONS OOK 

DAARAAN 01\1 HULLE TE ONDERSTEUN? 

•••••l••••••••••••• .. m••••••••••••••••••••••• 
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