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Veg Teen 
Apartheid 

ROOI KONSULAAT 
TEL 15 LEDE 

In Kaapstad Is daar 'n organi

sasie gestig wat hom beywer om 

die aparthcidsmaatr~l op die 

trcinc tc veronieluk deur nic
blankes aan te mocdlg om op 

blanke waens te ry. Die 

Minister van Vervoer het reeds 

te kenne gcgec dat daar teen 

hierdic persone opgetree sal 
J rg. 7 Kaapstad, Woensdag, 1 September 1948 No. 41 1 d 

================================================ wor . 

Rusland, wat daarop uit Is om 
'n Kommunistiese rewolusle In 
elke land van die wereld te stig, 
is besonder goed \'erteenwoor
dig in S uid-Afrika& Altesaam 
bestaan d ie Russiese konsuiaat 
in die Unie uit 15 lede, ' 'olgens 
ver lede week in die parlement 
bekend gemaak is. In Pretoria 
is daar 'n Rus met die t itel van 
k onsul-generaal terwyl daar in 
Kaapstad 'n konsulere agent is. 

. Behalwe hierdie twee here Is 

VERDELING 
VAN SETELS 

RE.PUBLIKANISME. VIND 
BE.STE.NDIGE. TUISTE. . 

Na Die O.B. verneem is daar 
gedurende die a fgelope week 
samesprekings tus!len d ie ver
teenwoordigers ' 'an die Afrika
nerparty en die H .N.P. geh ou 
met die oog op die verdellng 
' 'an die sete ls vir die provln
s iale verkiesings. 

IN OS·SE.WABRANDWAG 
Daar sou reeds in Transvaal 

'n ooreenkoms bereik wees en 
ook 'n vcrstandhouding ten 
opsigtc van Kaapland en Natal. 
Die posisie in die Vrystaat word 
nog bespreek. Die oorccnkom
ste is slcgs voorlopig en moct 
nog deur die vcrsklllcndc party
organisasies gocdgekeur word. 

, Die Ossewabrandwag h et nit die Tweede Wereldoorlog gekom as ' n 
geharde r epuhlikeinse organisasie wat die draer geword b et van die republi
k einse strewe van die Afr ikanerdom. En as ek terugkyk dan sien ek een 
groot verskil tussen die voor en na-oorlogse peri ode : die r epuhlikeinse 
strewe van die volk wat jarelank ' n speelbal was b et non vir die eer~;te 
keer ' n anker buite en bo die party·politiek geviud waar niemand h om 
sk ade kan aandoeu nie," b et die Kommandant-geueraal, dr. Hans van Reu s
burg, Donderdagaand op die Paarl verklaar toe die tiende verjaardag van 
die 0.8. feestelik herdenk is. • 

E.is Strenge 
Optrede 

Die Amerikaanse kommissie 
insake kommunlstiese bcdrywig
hede bet aanbeveel dat aile 
kommunistc verpllg moct word 
om bulself tc rcgistrecr, dat die 
toelating van vrcemde Kommu

Die O.B. van die P8811 bet 
hierdic keer die verjaardag van 
die O.B. by wyse van 'n rcusc
dinec in die stadsaal gcvicr 
waar 'n paar honderd Brand
wagtc aanwesig was saam met 
al die lciers van die O.B. in die 
Suide, onder wie genie. dr. 
Erika Theron en Gebiedsgcnl. 
dr. F. D. du Toit van Zyl. Dr. 
Jan Steyn, L.V., en mnr. Stirling 
Low, H.N.P.-lcier van die Paarl, 
was ook gaste. 

niste in Amerika drastics Die K.G. bet gese dat waar 
beperk word en dat gcen pas- die rcpublikcinse strewc in die 
poorte aan Amerikaanse Kom- vcrlcde gcen ander tuiste as 'n 
muniste beskikbaar gestei mag politieke party gehad het nie 
word nic, na Sapa-Rcutcr bcrig. en sy lot gebonde was aan ver
Verdcr word aanbevcel dat die kiesings, en die idcaal by tyc 
staatsdiens gesulwer en dat noodwendig op die agtergrond 
strawwe vcrhoog word in 1 gcskuif moes word, bet dit nou 
gevalle waar pcrsonc weier om 'n tuiste waar dit geen speelbal 
verklarings voor die kommissic mcer is nie. Dit is een van die 
tc doen omtrent bul kommunis-j grootste bydraes van die Ossc
ticsc verlede. wabrandwag. Dit is ook goed 

O.B. Groei Fluks 
In Oos-Kaapland 

Die Ossewabrandwag in Oos-Kaapland (Gebied B) wat 
tans intensief georganiseer word, bet sedert Januarie tussen 
500 en 600 nuwe lede bygekry. Hiervan is ongeveer 200 
staatsamptenare terwyl die res mense is wat weer besluit 
bet om hoi kragte aktief by die O.B. in te werp, na genl. 
P. M. du Plessis, Stafhoof \'an die Gebied, Die O.B. meedeel. 

om 'n nuwe generaalskap te 
st ig. Die cenheid val tans nog 
onder die generaalskap van 
Port Elizabeth wat onder bevel 
van genl. W. Delport staan. 

vir die polltiek e partye dat 
bulle n ie meer a ileen hoef te 
waak oor die republlkeinse 
ldeaal nie, aangeslcn bulle nou 
rcalisties kan optrce sonder d ie 
vrees om die republlkelnse 
ideaal te benadeel. 

,Mcnsc wat die krag van die 
O.B. net In sy Ideologic sock is 
verkecrd. &ok e-rllk Is d lt ook 'n 
krag in die Os11ewa brandwag, 
maar die 11terk!1te faktor In die 
O..B. is 'We kameraad!lka p van 
tien jaar se s tryd. Daar is 'n 

Gedurende die afgelope paar 
maande is nuwe eenhede gestig 
op Adendorp, Uitenhage en l l ur
raysburg, terwyl die ledetal van 
die k ommando op Cradock net 
mooi ver driedubbel bet. Ulten
hage tel ook reedtl meer as 100 
lede en d ie g .. taue Is besig om 
aan te was. Daar sal ook blnne
kort op Graaff-Relnet, Hot
meyer en ander dorpe in Oos
Kaapland ccnhede gcstlg word 
sodra die organisasie In die 
baak Is. Die geta lle van die 
O.B. In die omgewlng van Ulten
hage, en Despatch het so toe
geneem dat dit oorweeg word 

SAMETREKKINGS IN 
GEBIED B . 

Vakansiedae] 
Hersien 

Sodra dienlik sal die rcgcring 
'n kommissie aanstel om die 
rooster van openbare vakansle
dae te herslen. Die kommissie 
sal gcvra word om die gcdenking 
van hlstoriese geleenthede en 
persone In ag te neem. 

Op Saterdag 9 Oktober word 
daa r 'n groot Gebiedsaamtrek 
op Cradock gehou waar die 
Kommandant-generaal, dr. Hans 
van Rensburg, en dr. Jan Steyn, 
L.V., sal optree as sprekers. 
Otfisiere van Gebied B. word 
veral versoek om aanwesig te 
wees omdat dit 'n besonde r 
belangrike offisiersvergaderlng 
sal wees. Ook gewone O.B.
Iede word dringend versoek om 
hul opwagtlng te maak. 

Op 26 September spreek genl. 
John Vorster van Brakpan 'n 
vergadering gedurende die mid-

dag toe op Despa tch, en in die 
aaml op Kirkwood. O.B.-lede 
is van voorneme om 'n groot 
feestellkheid van die vergade
rings te maak. 

Sametrekkings word ook In 
Oos-Londen en Graaff-Reinet in 
voorults ig geste l. 

,.Die O.B.'' word l*!rult deur Pro 
ll:eeleai&·Dnlkkef}' Beper~ 8telleDboech, 
.r~r die eleD&&n eD uncewe ... : VOOR· 
8LAO (EdDu.) Bepcrl<. Groot e Kerll
lebou Toa, Poebua 1U1, Kerlr.pleiD. 
~ 

gees van liefde landswyd geskep 
wat beproef is deur die stryd
jare. E n as ons daardle kame
raadsk ap inwerp In die stryd 
kan ons ontsaglik veel berelk. 

AS GE HEEL 

,Ons vra die twee nasionalc 
partye dat bulle moct sorg dat 
ons nie boef te kics tusscn 
Afrikaner en Afrikaner nic, 
maar ons die kameraadskap 

(vcrvolg op bls. 8, kol. 4) 

·Duitse 
Grondwet 

Die konstituerendc vcrgade
ring wat 'n grondwct vir die 
Wcs-Duitsc republick moet 
saamstel, vcrgader vandag in 
Bonn. Slegs afgevaardigdcs van 
Wes-Duitsland en Bcrlyn sal 
tcenwoordig wees. 

lerse E.enheid 
Die eerste minister van l er

land, J. Costello, het vcrklaar 
dat hy oortuig is dat die ver
deling wat daar tans in Icr
land bestaan, binne die volgen
de vyf jaar beiHndig sal word. 
Die bitterheid teen Brittanje Is 
ook aan die afnecm, bet by 
ges~. 

. 
daar nog 'n sek retar ls, 'n reken
meeste r, 'n onderwyser, 'n 
motorbestuurder , 'n slo~er 
en agt klerke. 

Dit blyk ook dat daar fe itlik 
geen handel tussen die Unie en 
Rusland Is n ie. Volgens syfers 
wat deur die Minister van 
Ekonomiese Sake verstrek is, 
he~ R usland gedurende die 
eerste helfte van verlede Jaar 
n lks van d ie Unie ingevoer n le . 
Suid-Afr lk a bet slegs £20,000 se 
goedere vanult Ruslanl ingevoer , 
waarvan 'n gedeelte in die 
behoeftes van die Russiese kon
suiaat self moes voorslen. 

Volgens getuienls van oud
Kommun lste In Amer lka en 
Kanada Is elke verteenwoordiger 
van Rusland In die vreemde 
belas met d ie organisering van 
spioenasie-r lnge. Dlt is 'n 
sank , ·ir die reger ing om vas te 
stel In hoever h ierdie getuienls 
ook betrekklng bet op Suid

Afrika. 

Geen Verandering 
Voorlopig 

Die Immlgrasle-komitees in 
Londen en elders wat die immi
grantc moet kcur, sal voor
lopig nle afgcskaf word nic, bet 
die Minister van Binnelandse 
Sake vcrledc week verklaar. Die 
helc situaslc word tans nog 
ondcrsoek. Die nuus is in Lon
dcn verwclkom. 

BY DIE 
DINEE 

Die tlende ver jaardag van 
die Ossewabrandwag is 
verlede Donderdagaand 
feestelik in d ie P aarl her
denk. Ons foto toon 'n 
bilk op die hooftatel by 
die d inee terwyl die K.G. 
ann die woord Is. Die 
ander persone op die toto 
Is (van 1. n r.): dr. J an 
Steyn (L. V.), genie. dr. 
E rika '!'heron (Hoofvrou 
van Wes-Kaapland) ; die 
K.G., hoofgenl. Max 
Smuts, mev. dr. Van 
Rensburg en genl. J. de 

Vos. 

' 



• 

BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 1 SEPTEMBE;R 1948 

,EENHEID SONDER1 

ENERSHEID'' 
Die stelling dat die Afrikanervolk nie sy eenheid in 

enersheid moet soek nie, maar dat die verskillende politieke 
strome so gelei moet word dat dit parallel met mekaar 
vloei, is deur mnr. Stirling Low, H.N.P.-leier in die Paarl, 
beklemtoon toe hy verlede Donderdagaand namens die 
plaaslike H.N.P. op die O.B.-dinee gepraat het. ,Ons moet 
die punte van ooreenkoms beklemtoon en nie die van verskil 
nie," het mnr. Low gese. 

Mnr. Low, wat die O.B. geluk 
gewens het, het sy bewondering 
uitgespreek vir die moed van die 
manne en vroue in die Ossewa
brandwag wat in tye van storm 
en drang hul lot by die Ossewa
brandwag ingewerp en koers 
gehou het. · 

,Ons hoef nie alma! eners te 
wees nie, maar dit behoort nog 
geen afbreuk aan ons een
heid te doen nie. Ek praat 
hier namens die H.N.P. Laat 
ons dit leer: ons kan nooit ons 
eenheid in enersheid soek nie. 
Ons kan 'n eenheid wees omdat 
ons belange en strewe een is. 
Waar ons in di~ verlede· ver
skillende strome gehad bet en 
dit laat bots bet, was dit ten 
koste van ons self." 

LANGS JUEKAAR 

Pie strome moet daar wees 
en sal bly, maar ons moet dit 

Kleurlinge Wil 
Hul Afsonder 

Die African People Organisa
tion ('n liggaam wat hom 
beywer vir die eenheid van 
gekleurdes van aile rasse) het 
verlede week 'n mosie van wan
troue in Johannesburg gekry 
toe sy lede geweier bet om 'n 
mosie goed te keur wadrin 
beswaar gemaak is teen die 

· regering sc apartheidsbeleid. 
Die vergadering van nie-blankes 
het 'n mosie aangeneem waarin 
verklaar word dat kleurling
nasionalisme aileen gekweek 
kan word in ,,'n suiwer kleur
ling-organisasie.•· 

in parallelle strome lei en as 
ons dit doen sal dit ten koste 
van dle teenparty wees. 

,Ons moet nie soos in die 
ve rlede die punte van versldl 
soek nie, maar die punte van 
ooreenkoms beklemtoon." Spr. 
het voorts verwys na die same
werking wat daar gedurende die 
•verkiesing in die Paarl was 
waardeur die setel verower is. 
,Die Afrikaners het mekaar se 
hand gevat en ek is dankbaar 
vir die O.B.-vriende wat met die 
ooreenkoms tot die oorwinning 
bygedra het. Hiervoor ons hart
like dank en daar is geen rede 
waarom ons nie in die toekoms 
ook kan saamwerk nie", het 
mnr. Low besluit. 

Die woord is ook nog gevoer 
deur dr. Erika Theron en dr. 
S. J. du Plessis van Stellen
boseh. Laasgenoemde het ver
klaar dat hy gedurende die oor
log as amptenaar stil moes sit 
en die dinge objektief beskou 
het. Na tien jaar het die O.B. 
geseevier. Maar die toekoms le 
voor en daar is werk wat gedoen 
moet word waarvoor niemand 
met geld kan betaal nie. Dit is 
die taak van die Ossewabrand
wag en ons is dankbaar dat ons 
die volgende tien jaar tegemoet 
kan gaan met die K.G. aan die 
spits. 

Mev. 
). E.. Conradie 
Mev. J. E. Conradie is opnuut 

tot voorsitster van die Kaap
landse V.L.V. gekies. Die kon
gres het verlede week in Die 
Strand vergader. Mev. Con
radie is gekoopteerde lid van die 
Gebiedsraad van Wes-Kaapland. 

• 

DKB 
GROOTHANDELAARSBPK: 

(Voorheen Die Kopersbond Bpk.) 

KEEROl\ISTRAAT 52 

FOON 8-0428 

DAMESROKSTOWWE: 

KAAPSTAD 

POSBUS 2120 

Ons bied aan 'n groot V€:rskeidenheid van 
damesrokstowwe (Morokyn, Satyn, Gesponne 
stoW>ve, Katoenstowwe), rokke, gebleikte en 
ongebleikte Iinne, gordynstowwe, onderklere, 
kouse, pantoffels, kindersokkics, kramerye, 

ens., ens. 

HEMDE: 
Verder ook mans wit en gestreepte hemde, 
sporthemde, dasse, baadjies, onderklere, 
werksbroeke, kakiehemde, slaappakke, sokkies, • 

ens., ens. 

• 
Dit sal kleinhandelaars betaal om met ons in 
verbinding te tree, betsy deur kontak met ons 
reisigers of andersins. Persoonlike besoeke 

sal op prys gestel word 

Die Finna wie se voorrade nie op u rakke 
bly Ze nie. 

Verspreiders van TOOTAL 
fabrikate 

Snelle Aanwos · 

Van Boerejeug 
Na berig word, is daar so 'n 

geweldige toestroming na die 
Boerejeug in Wes-Transvaal 
die afgelope tyd dat Boere
jeugkommandant Gerard van 
Rooy moeilikheid ondervind 
om voor te bly met die ad
ministrasie. Hy was verplig 
om die aantal veldkornet
skappe in die afgelope weke 
te verdubbel sodat by nou agt 
Jeugveldkornetskappe in die 
generaalskap Potchefstroom
Klerksdorp onder hom bet. 

,Die onlangse besluit van die Grootraad van die 
Ossewabrandwag was 'n baie belangrike stap in die binne
landse politleke · ontwikkeling. As lid van die hoofbestuur 
van die Afrikanerparty wil ek die besluit hartlik verwelkom 
asook O.B.-lede wat bes luit het om hul gewig by die 
Afrikanerparty in te gooi,". het dr. Jan Steyn, Afr~kaner· 
party-L.V. vir Potchefstroom, verlede Donderdagaand op 
die Paarl gese by geleentheid van die tiende verjaardag 
van die Ossewabrandwag. 

Deportasie Van 

Duitsers Herroep 
Van die 196 Duitsers wat deur 

die Smuts-regering aanbeveel is 
om gedeporteer te word, is al 
die persone, m et die uitsonde
ring van vier, van deportasie 
vrygestel. 

Die :Minister van Binnelandse 
Sake bet onlangs 'n kommissie 
benoem wat die gevalle verder 
moes ondersoek. In die geval 
van die vier persone wat nie 
vrygestel is nie, sal 'n gereg
telike verhoor aan bulle toege
staan word. 

'n Dee! van die Afrikanerdom 
wat onder die diepe besef van 
die erns van die tyd verkeer en 
die verantwoordelikheid voel, 
kan nou deelneem aan die ge
konsentreerde politieke !ewe. 
Lede van die O.B. wat by die 
A.P. aansluit, sal miskien nie 
daar die dissipline en opoffering 
vind wat bulle in die Ossewa
brandwag ken nie, maar hulle 
sal daar 'n waaragtige besef 
vind wat elke Afrikaner moet 
voel, naamlik om deel te neem 
aan die stryd. 

VOLWAARDIG 

,O.B.-lede in die Afrikaner
party word opgeneem as vol
waardige lede met elke reg en 
plig wat daar op enige ander 
lid van die party rus", bet dr. 
Steyn onder toejuiging verklaar. 

OJS binnelandse politieke !ewe 

GROOT RYK IN 
~ . 
AFRIKA MOET 

BR.ITTANJE RED 
Brittanje is van voomeme om weer sy verlore mag 

te herwin deur 'n groot ryk in Afrika op te bou. Dit is 
die gevolgtrekking waartoe 'n Amerikaanse professor, 
Lowel Ragatz, gekom het nadat hy 'n jaar in Brittanje 
deurgebring . het. Hy het verlede week van sy indrukke 
in Washington vertel. 

Britse leiers is van plln om ' nele posisie ondersoek, verklaar 
Afrika so te industrialiseer dat dat as Niassaland en die twee 
by binne 'n paar jaar soos Rhodesiese gebiede die Britse 
Amerika sal lyk en hierdie ryk- regering nader met die oog op 
dom sa~ aangewend word om 'n federasie, dit gunstig oorweeg 
die ekonomiese en politieke mag sal word. Hy het voorts gese: 
wat by verloor bet, te herwin. ,As gevolg van 'n onderhoud 
Hulle besef ook dat Brittanje op met die minister van kolonies is 
die lang duur nie sy huidige ek oortuig dat die stadium 
uitvoertempo kan handhaaf om bereik is dat die droom van 'n 
lewensmiddele mee aan te koop groot Britse dominium in Midde
nie, en daarom word mense en Afrika nou werklikheid kan 
kapitaal in Afrika gesteek om word. Dit is iets waaroor ons 
te ontwikkel. ,,Brittanje bet nou self ka n besluit." 
twee groot ryke opgebou en ver
loor, in Amerika en in Indie, 
maar die vooruitsigte is goed 
dat Afrika een van Britta nje se 
grootste Ryke kan word." 

DOMINIUM 

In dieselfde week bet die 
Ieier van 'n Britse afvaardiging 
in Noord-Rhodesie, mnr. R. 
Welensky, wat die konstitusio-

Mosley se Boeke 
In Duitsland 

Die Franse historikus, prof. 
Andre Siegfried, het kort gelede 
beklemtoon dat die dominiale 
stelsel 'n uitstekende saam
bindende mag is wanneer die 
dominium net deur Britte 
bewoon word, maar nie deug nie 
wanneer dit gemengde bevol
kings bevat. Groter politieke 
regte aan die inboorlinge wat 
kort gelede in Noord-Rhodesio 
verleen is, moet, volgens hierdie 
stelling, dus 'n stap in die rig
ting van ontbinding wees. 

is besig om 'n verandering te 
ondergaan; ons is aan die voor
aand van nuwe toestande in 
Suid-Afrika. Die verskillende 
groepe sal moet inpas in die 
stryd vir die toekoms en wie nie 
beweeg en betyds beweeg nie, 
gaan ge'isoleerd raak en aileen 
agter gelaat word, het dr. Steyn 
besluit. 

Maories Toon 
Beter Begrip 
Die N u-Seelandse 1\laories 

skyn 'n veel beter besef van 
verantwoordelikheid te he as die 
lndiers en selfs as sommige 
blankes in hul eie land. Die 
besluit om geen Maories in die 
All Black-span wat aanstaande 
jaar na die Unie kom, in te 
sluit nie, het 'n groot storm 
van verontwaardiging in 
blanke kringe aldaar veroor
saak. Hulle is egter tereg 
gewys deur die nie-blanke All 
Black-kaptein, Johnnie Smith, 
wat beklemtoon het dat die 
moeilikheid le by die maatskap
like aspek van die saak wat die 
Maories in 'n moeilike posisie 
sal plaas. 

'n Maori-onderwyser wat ook 
'n speler is, Potiki, antwoord in 
'n brief op die besware van 
korrespondente dat indien 'n 
Maori goed genoeg is om vir 
die Ryk te veg, hy goed genoeg 
behoort te wees om oral daarin 
ontvang te word. Hy skryf: 
,Wat die Maories ookal voor 
geveg bet, was dit in elk geval 
nie vir die reg om in 'n ander 
land se binn~landse aangeleent
helle in te meng nie." 

Konsulate Nou 
Maar Liewer 

Gesluit 
Rusland het sy twee konsulate 

in die V.S.A. gesluit as gevolg 
van die onlangse gebeure toe 'n 
Russiese onderwyseres wat deur 
die Russiese konsul aangehou is, 
uit 'n venster gespring het om 
te ontsnap. Die optrede van 
Amerika in hierdie verband, se 
die Russe, ,het die uitvoering 
van konsulere pligte onmoont
lik gemaak". 

Rusland het Amerika versoek 
om ook sy konsulate in Rus
land te sluit. Die stap beteken 
egter nie die verbreking van 
diplomatieke betrekkinge nie. 

Die Russiese onderwyser-es het 
aan die pers gese dat sy nie 
selfmoord wou pleeg nie, maar 
ontsnap uit die hande van die 
Konsul. 

V.S.A. WIL ONDE.RWYS RE.INIG 
Die Britse besettingsowerheid 

maak daarop aanspraak dat hy • 
'n radikale regse beweging In 
Duitsland ontdek bet wat beoog 
om die Duitsers weer op te 
voed in die beginsels van ,dik
tatorskap". Die beweging sou 
sy hoofkwartiere in Spanje, 
Suid-Afrika, Brittanje en Suid
Amerika he. Die ontdekking 
hiervan het aanleiding gegee 
tot die in ban doen van sir 
Oswald Mosley se publikasies in 
die Britse besettingsgebied. 

VAN ROO/ INVLOE.DE. 
Die Amerikaanse kommissie 

wat die bedrywigbede van die 
Kommuniste ondersoek sal in 
die komende maande 'n deur
tastende ondersoek instel om 
skole, universiteite, kolleges en 
die pers te suiwer van Kommu
nistiese invloede. 

Onderwysers, skoolhoofde, 
lektors, ens., sal voor die kom-

missie gedaag word om vrae te 
beantwoord. Studente en oud
studente sal ondervra word om 
lig te werp op die optrede van 
sommige van hul onderwysers 
en professors. Die privaat lewe 
van onderwysers en professors 
sal ook nagespeur word om vas 
te stel of bulle nie met die Kom
muniste simpatiseer nie. 



DIE O.B., WOENSDAG, 1 SEPTEMBER 1948 BLADSY DRIE 

Swartmark In 
Boumateriaill H9E NtJWE f\ SAMEWERKING BOM BESEER 

TWff SfUNS 
Daar sal drastles teenoor die

gene opgetree word wat swart
mark b e d r y f met bou
materiaal, het die Minis
ter van Ekonomiese Sake, mnr. 
Eric Louw, verlede week gese 
toe hy sakemanne in Kaapstad 
by geleentheid van 'n vergade
ring van d~e Afrikaanse Sake
kamer toegesprcek het. 

MOONJLIK KAN LYK Pieter en Heine, die 12- en 
10-jarige seuns van dr. en mev. 
P. A. Brandt van Potchef
stroom, verkeer tans in die Pot
ebefstroomse Hospitaal nadat 
hulle die middag van die 15e 
Augustus deur 'n ontploffende 
born getref is. Hulle het die 
born, wat omtrent 9 dm. lank 
was, in die veld buite Potcbef- • 
stroom opgetel en huistoe 
geneem. Terwyl hulle daar met 
die born gespeel het, het dit 
afgcgaan. Albei is ernstig ver
wond in die onderlyf en bene, 
terwyl party skerwe ook skade 
in die huis aangerig het. Vol
gens laatste berigte maak die 
twee goeie vordering. Heine, 
die jongste, is 'n lid van die 
Boerejeugveldkornetskap JE8/1 
van Potchefstroom sedert 1944. 
- <Korr.) 

Die praktiese betekenis van die Ossewabrandwag se 

partylose staatsidee kan miskien vir die huidige daarin gelee 

wees dat aile organisasles, met uitsluiting van die uiterste 

liberaliste en kommuniste, tot samewerking kom sover dit 

Betekenis Van 
0 .8. Daarin 

Die Minister het gese dat dit 
nie verskil sal maalt aan watter 
ras die swartmarkhandelaars 
behoort nie en daaraan toe
gevoeg dat hulle geen genade 
van hom moet verwag nie. Die 
polisie het hut medewerking 
toegese. 

die dinge betref wat "ir a lmal gemeenskaplik is. Dit i s tiese toekomsi<lee van <lie 

die gedagte wat uitgespreek word in die slotartikel van l ,.partylose republiek", ~aa~lik 
Kaalkop, skuilnaam van 'n Afrikaanse staatkundige in <lat partye en. greepe saa~rme~k 

" ' ' a .. or bulle nte partye •s nte, 
Dagbreek in verband met groter samewerking op polit ieke .,kaplik is, met reservasie ' 'ir 
gebied. H y skryf : naamlik in alles wat gemeen-

toekomsbeslissing "Van wat nie 

Ondersoek Na 
Onreg Gepleeg 

In Staatsdiens 
Die regering het besluit om 

'n ondersoek te laat instel 
dwarsdeur die openbare dienste 
in die land en om so reg te 
laat geskled aan persone wat 
deur die vorige regering ver
onreg is. Die werk sal nie deur 
een kommissie gedoen word nie, 
maar deur 'n reeks kommissies 
van ondersoek, en sal onder 
andere aandag skenk aan amp
tenare wat gei'nterneer was. 

Vars Brood 
Na Twee Jaar 

Soldate sal nou in staat wees 
om brood te eet nadat dit twee 
jaar oud geword het. Die 
Amerikaanse leer het vars brood 
nadat dit afgekoel het, inge
maak en na twee jaar gevlnd 
dat dit nog beeltemal vars en 
eetbaar is. Dit was net effens 
droog. Die brood kan weer 
klam gemaak word deur die 
blikkie bietjie te verhit voordat 
dit oopgemaak word. 

Niemand kan se hoe die Smuts se groep bewerkstelllg, 
politieke konsolidasie uiteinde- omdat deur bulle verseker sal 
lik tot stand sal kom en wat word bevrediging van die 
sy presiese vorm sal wees nie. tradisionele nasionale aspirasies 
Die leiers van die hede en die van die Afrikanerdom in • die 
toekoms sal onder die opper- koalisie. Dr. Malan self Is die 
Ieiding van die Almagtige dit aangewese Eerste Minister in 
op sy tyd bepaal. sodanige koalisie, maar hy sal 

Maar in beskeidenheid kan waarskynlik ook 'n deel van sy 
die eerste stappe daartoe wei gevolg moet prysgee om met die 
enigsins voora! vermocd en nasionaal-sosialiste te dien as 
aangedui word. Laat ons teenhanger teen die liberalistc 
gesamentlik 'n skugtere poging en kommuniste en in sckere sin 
daartoe waag. saam met hulle die rol van 

Virpers moet dan vasgestel opposisic te vcrvul, so lank daar 
word dat genl. Smuts en sy nog ruimte sal wces vir opposi
aanhang 'n noodsaaklike sie, dit wil se tot die wcrcld
element daarin is, omdat in hom storm losbreek. 
vera! die Idee van Suidelike 
Afrikaansc konsolidasie belig
gaam is en omdat sy groep die 
hoofmassa van die Engels
sprekendes bevat, wat nie gemis 
kan word nie. In 'n koalisie 
sou hy geskiktelik die posisie 
van Goewerneur-generaal kan 
beklee, maar by sal bereid 
moet wecs om 'n deel van sy 
aanhang prys te gee, naamlik 
die meer liberalistiese kapitalis
te en sioslaliste. 

NASIONALE ASPffiASIES 

Ten tweede moet dr. Malan 
en sy party, nadat bulle die 
allernoodsaaklikste opruimings
werk in die staatsm.asjinetie in 
Afrikaans-nasionale sin verrlg 
het, die skakeling met genl. 

DR. VAN RENSBURG 

Eindelik moet op die agter
rrond en op later stadium 'n 
besondere plek ingeruim word 
aan dr. Van Rensburg, om()at 
hy, n ieteenstaande sy ongeluk
kige oorbein"loe()ing in die ver
lede, deur die Duitse ideologic, 
tog die idee \'an die toekoms in 
kiem \'t'rteenwoordig. Met die 
oog daarop is dit moontlik goed 
dat hy met behou<l van sy orga- ~ 
nisasie-identiteit inskakel in 
die naslonale partywese, om()at 
cla.ardeur reeds by "oorbaat die 
moontllkheid "an samewerking, 
nieteenstaan()e verskille, geillus
~~er word. 1\liskien is juis <lit 
die praktiese betekenis nou 
reeds van sy skynbaar onprak-

PARTYSTE.LSE.L RAAK Soak Uitgestel 

IN STE.E.DS WYE.R 
KRINGE. ONBE.MIND 

Dit is opvallend hoe daar sedert die begin van die 

parlementsitting verskeie stemme teen die par ty-politiek en 

die parlementere stelsel soos ons dit ken, opgegaan b et. 

Eers bet dr. T. W. B. Osborn, L.V., 'n pleidooi gelewer dat 

die partypolitiek Iaat vaar moet word wanneer dlt oor g r oot 

volksvraagstukke gaan. Die afgelope week het nog drie 

person e hul stemme teen die bestaande prak tyk verhef. 

Maj. K. Ueckermann, L.V. 
vir Nigel, wat die afgelope 
week 'n vergadering van die 
Sons of England toegespreek 
het, het verklaar dat in die 
huidige politieke situasie eerlik
heid en opregtheid oor boord 
gegooi word. Mense in die par
lement probeer deur middel van 
bclaglikhede voordeel te behaal. 
Daar is geen konstruktiewe 
beleid nie en elke saalt word 
net vanuit 'n partypolitieke 
oogpunt benader, het by gese. 

,Die tyd het aangebreek dat 
daar gelet moet word op wat
te r man na die parlement gaan 
en nie watter party by verteen
woor()ig nie. Hoe gouer ons 'n 
klomp eerlike mense kry om 
die land te bestuur, hoe beter. 

,Jaloesie, gekonkel en suspisie 
is besig om die land te ver
woes." Die parlementere stel
sel moet bervorm word sodat die 
nadruk op die individu val eer
der as op die party, het hy 
gese, volgens berig in die Cape 
Argus. 

TREE UIT POLITIEK 

Dieselfde blad publiseer ook 
'n verslag waarin ptnr. J. D. de 
Villiers, voormali~ provinsiale 
sekretaris, verklaar dat hy uit 
Verenigde Party bedank. Onder
vra deur die blad het hy ver
klaar dat hy nie by die Nasio
nale Party aangesluit het nie 
en dat hy ook nie as 'n kandi
daat gaan staan nie. ,Ek het 
geen tyd vir politic! nie," bet by 
gese. ,Hulle is meesal 'n on
eerlike klomp." 

ENGELSE PREDIKANT 

Nog 'n aanval op die party
stelsel is afkomstig van eerw. 
Francis A. W. Rutherford. Hy 
skryf onder meer in die Cape 
Argus: ,As 'n diensdoende pre
dikant is ek, soos ek glo elke 
Christelike predikant moet 
wees, aan geen politieke groep 
verbonde nie. Dit is 'n saak 
van groot teleurstelling dat 
moderne politieke lelers hulle 
so blind staar op hul ele 

In Verband Met 

Verkiesing 
Die eerste hofsaak oor die nit

slag van die verkiesing het ver
lede week gedien toe die nit
slag van die verkiesing in 
Johannesburg-Wes ter sprake 
gekom het. Die hof hct egter 
toegestaan dat die saak ultgestcl 
word, aangcsien die volksraad 
nog sit en die betrokke lid, mnr. 
S. J . Tigby, nie aanwesig kan 
wees nie. Die saak sal dien 
sodra mnr. Tighy van sy 
parlementere verpligtings in t 
Kaapstad onthef is. 

Dit is nou ook waarskynlik 
dat die saak van mnr. John 
Vorster in Brakpan en die van 
mnr. Ben Schoeman In Marais
burg, ook later sal dien en nie 
op die datums wat daarvoor 
vasgestel is nle. 

<vervolg van vorige kolom) 
belange dat hulle elke eerlike 
onafhanklike kandidaat dwars
boom wat sy dlenste vry van 
die parlementl!re koukus in die 
naam van gesonde verstand en 
rede bled. 

,Die gevolg is dat dit nie 
saak maak watter party die 
loot wen nit', daar sal altyd 
mlnder en minder vryheid wees 
en a l meer regering deor mid
del van regulasies. Om te 
praat, word 'n rnisdaad as dit 
n le 'n uitlating is wat partydlg 
vir die pa r ty is nie. Die gevolg 
is nie, en kan nooit demokrasle 
weea nle.'' 

gemeenskaplik is nie - 'n 
saamwerking waaruit slegs die 
()iamentraal teenoorgestelde uit
gesluit is, met name die kom
munisme en, sy voorloper, die 
liberalisme. 

In elk geval kan na allc kantc 
toe iets beters vcrkry word as 
wat ons nou hct, indicn wcdcr
sydse wanvoorstellings uitge
skakel word, ten opsigte van 
elke groep die clemente en 
aspekte beklemtoon word wat 
tot groter saamwerking kan lei 
in die sak~ wat In die huidige 
tydsgewrig van aktuele lcwens
belang is. Mag dit so word! 

• 11 ulle toot in ons blad 
adverteer, het 
eerste aanspraak 
ons geld! 

die 
op 

DAMES-, 
MANS- en 
KINDER
UITRUSTERS 
SNYERS 

Be perk 
KERKSTRAAT 275 - PRETORIA J 

TAKKE: .Johannesburg, Benoni. Vereenlcfng, Kaapetad. 

BRILLE 
Bring u oogarts se voonkrl1 vir brtUe na ona. 

GOEIE WERK TEEN BILLIKE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 

Die Voortrekker ... Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLODtFONTEIN. 
Besoek ons of sk~ om Besonderbede. 

KOM VIER FEES! 
GROOT LENTE-FEES 

by 1\INR. A. M . .MOSTERT 
op 2 OKTOBER 1948 

RIETBULT - BALFOUR, TRANSVAAL 

• 
KOM KYK HOE WORD 'N HELE OS. GEBRAAI! 

KOM EET HOM OP! 
KOM WEN 'N FRIESVERS! 

Skaapvleis, beesvleis en al die ander lekkernye volop. 

GROOT VERSKEIDENHEID VAN 
VERl\IAAKLIKHEDE! 

VLIEGTUIGRITTE WORD GEREEL 

KOM! BOERE! K OM !! 
l/9/4 

ONS HELP HULLE WAT ONS HELP. DIE 
ADVERTEERDERS HELP ONS. 

· -·--··············· ..... . .....•••.••..• 



BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 1 SEPTEMBER 1948 

DIE O.B., WOENSDAG, 1 SEPTEMBER 1948 

ONS BEGIN ENERS 
PRAAT 

' 
In sy toespraak by geleentbeid van die O.B.-verjaar

dagviering verlede week bet mnr. Stirling G. Low, Ieier 
van die H.N.P. in die Paarl, 'n uitlating gedoen wat van 
besondere betekenis is, nie net weens die inhoud daarvan 
nie, maar ook weens die feit dat dit kom van iemand wat 
midde in die partypolitiek staan waar as reel geld dat die 
wat nie met jou is nie, teen jou is. Mnr. Low bet naamlik 
beklemtoon dat eenheid nie enersheid moet wees, en dat 
belang rike resnltate behaal kan word deur gesamentlike 
kraginspannings van organisasies wat langs mekaar beweeg, 
soos die nitslag van die verkiesing in die moeilike Paarl· 
setel bewys bet. 

'n Aantal jare gelede bet dr. Van Rensburg dieselfde 
gedagte met 'n ietwat verskillende nuanse benadruk toe by 
gese bet dat eenbeid nie eensaambcid beteken nie. En ons 
kry dieselfde ondcrstreping in die reeks artikels van 'n 
mede-werker in die onafbanklike blad Dagbreek, waar 
gepleit word vir 'n groot sameskakeling van politieke partye 
en groepe op puntc van gemeenskaplike belang. Terselfder
tyd gaan daar in die jongste tyd nouliks 'n dag verby of 
die een of ander vooraanstaande persoon, selfs parlements
lede, bekla die feit dat ons tot so 'n groot mate mekaar 
kunsmatig beveg oor sake ten opsigte waarvan ons in 
boofsaak saamstem. Ons dink by voorbeeld aan die 'uit
latings van dr. T. W. B. Osborn oor die naturellevraagstuk 
die afgelope week. 

Die Volk Dink So 

Hierdie nitlatings nit verskillende hoeke van ons 
openbare lewe is 'n baie betekenisvolle verskynsel en kan 
ongetwyfeld beskou word as 'n dnidelike simptoom van 'n 
politieke reorientasie in die boesem van ons volk. Dit is 'n 
teken daarvan dat ons volk in sy verskillende skakeril'lgs 
moeg begin word vir die g rootliks knnsmatige bekamping 
van mekaar op 'n tydstip wanneer die hele w~reld in afwag
ting van ontsetteode gebeurtenisse saamkrimp tot 'n 
gemeenskaplike f ront so omsluitend as moontlik. 

Hierdie beboefte aan samesluiting van kragte staan in 
sterk relief t een die agtergrond van die kleinlike 
maneuvrering om partybandbawing wat op bierdie oomblik 
in die parlcmcnt aan die gang is. Die regering bet sy 
voorneme te kenne gegee om die Wet op Indier-verteenwoor
diging te berroep. Dit bet konsternasie in die geledere van 
die opposisie-party veroorsaak - nie omdat hierdie party dit 
as 'n politieke misstap van die regeriog beskon nie, maar 
omdat dit 'n stryd in sy ele boesem veroorsaak. 'n Groot 
deel van die Verenigde Party-lede stem volmondig saam met 
die regeringsbeleid in hierdie verband. Lede nit Natal bet 
selfs spesilieke opdrag ,·an hul kiesers om bulle vir her
roeping van die wet te beywer. Die Engelse pers self 
maak geen geheim daarvan dat die Verenigde Party oor die 
saak verdeeld is nie. Nogtans kan aangeneem word dat 
die party-dissipline of, soos dr. Malan dit agtien maande 
gelede in verband met dieselfde aangeleentheid genoem bet, 
die , tirannie van die partysweep" daarvoor sal sorg dat die 
Verenigde Party blokvas teen herroeping van die wet sal 
stem. Tientalle lede sal teen hul gewete en teen die oor
tuiglng van hul kiesers by 'n hoofdelike verdeling stem op 
'n punt waaroor 90 persent van die blankes dit roerend 
eens is. 

Geharde Sondaars 
Hierdie toestand van kunsmatige bevegting van mekaar 

bet blykbaar nou 'n boogtepunt bereik waar selfs gebarde 
parlementariers daarvan begin walg, en vir verligting dit 
gaan uitstort op allerlei nie-parlementere ge!eentbede. So 
bet, naas dr. Osborn voor die een of ander vereniging, ook 
maj. K. Ueckermann, L.V., aan die Sons of England verlede 
week gaan beduie dat daar dees dae in die parlement ,geen 
opbouende beleidsrigtings is nie" en dat ,jaloesie, knoeiery 
en agterdog besig is om die land te verreneweer." 

As oplossing bied hierdie Verenigde Par ty-organiseerder 
aan dat die parlementere stelsel so bervorm moet word dat 
die nadruk op die individu val en• nie op die party nie. En 
daaruit straal nog 'n verdere punt van enerse denke, want 
hoelank bepleit die Ossewabrandwag nie presies dieselfde 
soort hervorming nie, en hoelank bet propagandiste van die 
Verenigde Party hierdie O.B.-beleid aan die Sons of England 
en landsburgers voorgestel as , fascisme! !' En bulle bet 
dit gedoen nie omdat bulle geglo bet wat bulle se nie, maar 
omdat dit deel was van die spel van , jaloesie, knoeiery en 
agterdog" wat die parlementere stelsel met hom nit 
Engeland meegebring bet. 

As die tyd ooit ryp was vir die gedagte van eenheid -
daardie eenbeid in verskeidenheid - wat die Ossewabrand
wag t ien jaar lank verkondig het , dan is dit nou, en as 'n 
idee ooit praktiese politiek was, dan bet die tydsomstandig
hede waarin ons lewe praktiese toepassing daarvan nou 
noodsaaklik en moontlik gemaak wanneer mense in teenoor
gestelde kampe al begin eners praat. 

KOLONEL 1VOORUITGANG VAN 
CRESWELL 
Die K .G., dr. Hans van Rens

burg, skryf as volg na aan
leiding van die dood van kol 
F. H. P. Creswell: 

Namens die Ossewabrandwag 
en namens myself wil ek ons 
respekvolle simpatie betuig met 
die beengaan van kolonel F. H 
P . Creswell. 

TABAK-NYWERBEID 
IN UNIE 

Onderwyl daar in verskillende dele van die wereld 'n 
groot tekort aan tabak ondervind word, toon die nywerheid 
'o groot uitbreiding in Sold-Afrika. 

Waar die United Tobacco 
P ersoonlik had ek d ie eer om, Companies in 1906 nog aile 

voorrade blaartabak vir die 
maakl van sigarette moes invoer, 
is in 1946 slegs U persent bier
van ingevoer. Die res is deur 
die Unie en Rhodesie geprodu
seer. Die oorspronklike fabriek 
wat in 1906 in Kaapstad opgerig 
is, is vandag tenspyte van uit
breidings van tyd tot tyd, beel
temal te klein. Nuwe fabrieke 

Honde Vang 
Moordenaars 

as privaat-sekretar is van wyle 
adv. Tielman Roos, sedert 1924 
dikwels met kolonel Creswell in 
aanraking te kom en uit bierdie 
kennismaking - al was dit ook 
die van 'n junior teenoor 'n 
senior - bet 'n respek en 'n 
agting gekom wat tot op vandag 
nooit verminder bet nie. 

Die Nasionale oorwinning van verrys nog steeds. Die eerste 
1924 was buite kwessie as dit toevoeglng van die U.T.C. was 
nie vir die ooreenkoms en die 'n moderne fabriek in 1926 te 
samewerking met die destydse Observatory en daarna in 1943 
Leier van die Arbeidsparty, een op Rustenburg v ir pyp
kolonel Creswell, gewees bet tabak. Tans is drie fabrieke in 
nie. Generaal Hertzog, iemand aanbou in Durban, Johannes
wat hoe else van eerbaarheid burg en Bloemfontein. 

P olisiehonde was die afgelope 
jaar verantwoordelik dat vcr
skeie moordenaars na die galg 
gestuur is. Die name van bier
die bonde word spesiaal ge
noem in die jaarverslag van die 
Kommissaris van Polisie wat 
die afgelope week In die volks
raad tcr tafel geh! is. 

In een geval is 'n meisie langs 
die Bergrivier vermoor. Die 
bond wat op die spoor van die 
vermeende moordenaar gesit is, 
het die spoor sewe my! ver 
gevolg - die r ivier Is 'n paar 
keer oorgegaan. Die volgende 
dag is die soektog verder voort
gesit en die moordenaar opge
spoor wat later tot die dood 
veroordeel is. 

gestel bet aan diegene met wie Die maatskappy het reeds 
hy bereid was om saam te werk, 6,000 werknemers in diens. 
het in die loop van die politieke Behalwe tabak en kapitale 
geskiedenis 'n stygende agting gocdere koop die maatskappy 
vir die opregtheid en die eer- jaarliks vir 'n bedrag van 
likheid van sy kollega gekry, £850,000, waarvan £500,000 
soos ek uit gesprekke met goedere is wat in die Unie ver-
G Toe 'n boer in die Vrystaat eneraal self ondervind het. vaardig word. Dit sluit in 

vermoor is, is die reuk van die 

Met d ie afsterwe van bierdie 
Engelssprekende Afrikaner van 
groot formaat en van onge
twyfelde gebegtbeid aan sy 
nuwe vaderland en landgenote 
het 'n gevoelige leemte in ons 
publieke !ewe gekom. 

Uit d ie krag van sy persoon
likbeid en sy deursettingsver
moe, wat steeds ten bate van 
die swakkeres aangewend was, 
het by bokant die partygrense 
uitgesteek. 

Sulke figure kan swaar in ons 
volk m et sy menigvuldige pro
bleme gemis word. 

Stroom Neem 
Af 

Die mening dat die s troom 
immigrante na Suid-Afrika aan 
die afneem is omdat die na
oorlogse stormloop ~ig is om 
vanself te bedaar, is uitge11preek 
deur die Londense sekreta ris 
van die 1820 Setlaars-vereniging 

B y ve rklaar dat die hoeveel
heid navrae wat by nou ont
vang om na Suid-Afrika te gaan, 
soveel is as wat onder normale 
omsta ndighede emigreer. Dit 
bet aansienlik ~geneem. 

Wil Gestolde 
Petrol Maak 

'n Proses om gestolde petro'I 
te vervaardig, word tans deur 
militere wetenskaplikes in 
Amerika vervolmaak. Hulle ver
klaar dat dit moontlik is om 
enlge soort brandstof in vaste 
of half-vaste toestand te veran
der sonder om d ie gebalte daar
van te verander. 

Gestolde petrol het die vd'or
deel dat dit nie ontplof nie en 
gevolglik baie meer veiligheid 
sal meebring. Die enigste 
beswaar daarteen is op dle oom
blik dat die proses te duur is. 

Die regerin&' bet nog nie die 
moontlikheid oorweeg om die 
Skotse rokkie en die rooilussie 
af te skaf n ie, het die Minister 
van Verdediglng in die volks
raad aangekondig. 

gedrukte karton, dosies, sakkies, skoene van die moordenaar aan 
indraaipapier, kurk, ens. die bond gegee wat d ie reuk 

Die vernaamste tabakprodu- drie myl gevolg bet tot waar 
serende streke in die Unie is die moordenaar die nag in die 
Transvaal en die Oudtshoorn- berg geslaap bet. Daarvandaan 
distrik. In 1945-46 bet die is die nuwe spoor twee myl 
maatskappy onrevecr 91 persent gevolg totdat die nature! opge
van sy tabak in Transvaal spoor is. Ook hy is ter dood 
gekoop. 'veroordeel. 

L.V's PAAR AF 
Om te voorkom dat die rege

ring se klein minderheid nog 
k leiner word wanneer mnr. Eric 
Louw vandeesweek na Parys 
vertrek, bet die Swepe aan die 
regeringskant die Swepe van die 
Opposisie genader dat 'n lid van 
die Opposisie vir die res van die 
sitting na 2 September teen 
mnr. Louw afgepaar moet word, 
volgens 'n berig in Die Burger. 

Working 
Knowledge 

Een van die nuutste verelstes 
vir kandidaatskap van die Ver
enigde Party is glo om te weet 
wanneer om ,.Boetie" en wan
neem om ,.Oo~· te kan s6 op 

Die blad berig dat die oppo- die platteland. Volgens 'n berig 
sisie dit gunstig oorweeg. Dit in Die Burger was dit glo een 
wil egter voorkom asof verskeie van die redes waarom maj. Piet 
lede van tyd tot tyd afgepaar van der By! die benoeming in 
sal moet word omdat geen Groenpunt verkry bet - by kan 
enkele lid van die opposisie glo met die platteland in hul eie 
solank afwesig van die raad sal taal gesels, het 'n V.-P.-voorman 
wees n ic. , . op 'n vergadering gese. 

FONDSDAG- FUNKSIE 
Ceres se O.B.-kommando hou 'n basaar op 

WOEiVSDAGJ AND - 8 SEPTEMBER 

IN DIE ST ADSAAL - CERES 
DIE VERRIGTI NGE NEEM 'N AANVANG OM 6-UUR 

M E T 'N AANDETE . 

• 
Om presies 8-uur word 'n vergadering gehou 

w,aar as spreker optree ADV. J. DE VOS. 

• 
e Alle goedgesindes - ook van omliggende distrikte 

- word hartlik nitgenooi. 

- = 
ONS HET DIE ONDERSTEUNING VAN ADVER-
TEERDERS NODIG OM ONS BLAD UIT TE GEE, 
MAAR DIE ADVERTEERDERS HET ONS 
ONDERSTEUNING NODIG OM IN ONS BLAD 

TE KAN ADVERTEER. 
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Kindertraantjies 
Op Bermuda 

fsoos Ons Lesersj GAAN ATOOMBOM 5,000 MYL 
I Dit Sien VER ALLEEN STUUR 

0~8. En 
Bevele 

Doelbcwus gerigte projektiele I 
,Oom Gandhi", Kaapstad, 

sk ryf: Ek sit verlcdc week in 'n 
Kaapstadse Koffickamer, diep 
In bcpeinsing. Ek word vrien
delik dcur 'n nadcrcnde man 
bcgroct, wat my op my familie
naam aaDSpreek, en my belec!d 
vra of hy wei die ander sitplek 
by my tafeltjie mag inneem. 

Hiervan en daarvan ecrs 
gcpraat , was dit nogal wonder
Ilk gou wat hy my die vraag 
ook stel of ek dan nie agter die 
doringdraad gesit bet nie. 'n 
Bcvestigende antwoord het hom 
nle juis tenvolle bevredig nie, 
want hy wou ook nog eers wcet 
wat ek dan sou gcsondig het? 
Hierop bet ek hom toe met 'n 
mate van lydelikc verset, maar 
tcwens ook sonder om in die 
minste skaam te voel, mocs 
meedeel dat ck in 1941 in werk
likhcid en sielkundig geweier 
het om soos ,.Oupa John" wyds
bcen oor die see te staan. 

Van die kamplewe op Koffie
fontein bet ek hom o.a. dan 
ook 'n paar staaltjies vertel 
van my hutmaat, 70-jarige 
.,Oom B." wat tydens die 
E ngelse oorlog as krygs
gevangene in Bermuda was, 
met die 1914-opstand in die 
Kiroberleysc Kafferkoropongs 
en eindelik in 1943 in ons 
Vrystaatse Afrikanerkamp. -
E n hoc die ooro ons met ver
ontwaardiging vertcl hct van 
drie medekrygsgevangcnes op 

80 Redes Vir 
Draadknip 

lUnr. P . D. J acobs, P aarde
berr, O.V.S., skryf: Aan ,.Neef 
Nico" en Kanonciland se ,.Na
s ionalis", wil ek mccdcel dat 
gcdurcnde die oorlogsjare op 
P aardeberg, O.V.S. 80 a rm 
blankc Nasionalistc, wat tele
foonlyne gebou hct, afgedank 
is, en om 'n beenkomc te vind 
vir sic! en liggaaro, moes hulle 
by Jan Smuts sc leer aansluit 
om vir Britsc impcrialisme tc 
gaan veg. 'n Paar dae na die 
afdanking is die hoofverbin
dingslyn tu.sscn Bloemfontein 
en Kimberley op twee plekke 
gcknip deur die sogenaarode 
gelnterneerde O.B.'s. Nie vir 
sabotasieskending van ciendoro 
nle, maar oro wcrk en terug
roeping van daardie 80 arm 
Nasionale burgers sodat bulle as 
slagoffers van Britse iroperialis
roe kon ontkom. 

So was dit ook die geval met 
die sogenaamde poskantoor en 
aUe gevalle. 

Sien u, ,.Neef Nico", en ,.Na
sionalis", waarvoor die ,.rocke
lose bevele van die O.B.
offisiere" - soos u d it nocm -
gedien het , en die kosbare 
leweDSjare - ook soos u dit 
noero - verslyt is? 

Eer saaro met oDS daardie 
gelnterneerde helde, wat die 
moed gehad het ook soos Jopie 
F ourie en andere, oro hulself en 
bul alles tc offer met die daad, 
vir hul mcde-Afrikancr en 
vader land. 

Die gctwis is net tcr verbcer
liking van die vuil uithecmse 
politick en Jingoisme. 

Groter 
Sondaars? 

1\lnr. G. F . J. van Rensburg, 
P.K. Amalia, skryf: Net 'n kort 
woord aan ,.Nasionalls" van 
Kanonciland. Hy is mos bang 
om sy naam te tekcn. Is 'n 
mens se naaro dan nic die hoof
som van jou woord nic? 

Ek wil n ic oordccl n ie, maar 
net dit voorhou : Lees Lukas 13 
van vcrs 1 tot 5, en vra uself 
af of u dink die O.B.'s Is groter 
sondaars as die H.N.P.'s of 
V.P.'s? 

Bermuda, van 7, 9 en 10 jaar 
oud. 

Vera! bet ons in. die hut 
dit hartbrekend-interessant ge
vind toe d ie ooro vera! vertel 
hoc swaar hulle dit 48 jaar 
gelede gevind hct oro die sewe
jarige klein knapie getroos te 
kry, as dit vera! aan geword 
bet en die out jie dan begin het 
om na sy huis te ver lang en na 
sy rooeder tc roep. 

Hierdie onthull ing van oor
logschristelikheid was vir roy 
as jarelange geskiedenisstudent 
werklik ontnugtcrend en ek kan 
dit maar nie vergeet nic. 

My koffie- en pannekoek
vriend In die tcekaroer 
bet gaandeweg, by die aan
boor van my roededcling, 'n 
glimlag op sy gesig ontwikkel; 
en toe ck klaar was, met sy 
voorvingcr op sy bors, en effens 
vooroorbuigcnd, so half fluis
terend roy tocgevocg: ,.E n hier 
sit non d ie betrokke 7-jarige 
seuntjie van Bermuda voor u !" 

Gewapen met 'n paar name 
en adrcsse in roy sak, hoop ek 
oro later in bierdie blad die 
hele storie in a l sy genre en 
kleurc mec t e dec!, asook die 
rede tc openbaar waaroro nou 
juis so 'n knapie as krygs
gevangcne sy traantjics op Ber
muda moes gaan uithuil. 

Was 
Uitdaging 

Aan Vreemde 
Owerheid 

:\lnr. G. H. de W. Ballot, 
Harr ismith, skryf: Ek wil net 
aan diegene se wat skrywe oor 
die losla t ing van die vier poli
tieke gevangencs dat die dade 
van bierdie roanne gedoen is 
uit protes teen Suid-Afrika sc 
deelname aan 'n onheilige oor
log wat tot Neurcroberg gclei 
hct. In plaas van onverant
woordelike en grootdoenerige 
tocsprake te hou, bet die 
vricnde Hewers hul lewens ge
waag vir hul oortuiging en dade 
gepleeg met die volle wete dat 
dit hulle n ie vet salarisse of 
sagte kussings sal besorg n ic, 
maar inteendccl d ie smaad van 
die gevangcnis. 

Dat daar by Benoni 'n onge
val was, was nie opsetlik nie, 

Mnr . D. P. Ackermann, Good
wood, skryf: Graag wll ck ook 
my opinic lug omtrent .,Neef 
Nico" en ,.Nasionalis" se briewe. 
Laasgenocmde wil graag weet 
of die O.B. cnige direktc aan
deel in die sabotasie gchad bet. 
AI raad wat ek aan .,Nasionalis" 
kan gee is oro maar ,.Neef 
Nico" sc woord tc ncem. Hy 
skryf mos van ope grafte wat 
veroorsaak was deur roekelose 
bevele van O.B.-offisicre. 

.,Nee! Nico" wect natuur lik 
beste. Hy Is natuurllk op hoog
te van sake sover dit O.B.-bevele 
aangaan. .,Nasionalis" sal seker 
ook nle roy woord neero nie, 
omrcdc ek nog nle een aan
getrcf het wat ek ka n oortuig 
van die misverstand waaronder 
sororolge meDSe vcrkccr nie. 

Sedert 1939 bet ck self nog 
noolt 'n bevel gckry oro so 'n 
misdaad te pleeg nie. So wat 
gcdocn was, was, soos .,Nee! 
Nico" gese het, die vrugte van 
hul oortuiging. H icrdie mannc 
het dit gedoen met 'n wrok in 
hul sic! sonder om hulself af tc 
vra, wat gaan die gevolgc 
wccs? 

Ek stem nie daarmee saam 
dat bulle dcur hul optredc as 
volksbelde bcskou moet word 
nie. Afgesien van .,Neef Nico" 
sc bitterheid kan ODS da rem die 
k~rels 'n handdruk gee; tcn
s pyte van hul foute is hulle 
nogtans nie van die papbroek
soort wa t g raag met hul ldcnti
telt op d ie agterka nt van hul 
baadjie-lapel loop n ie. 

Teenswoordig is die O.B. in 
'n gunstlge r posisle; ons kan 
onsself op die A.P. beroe p. Der
halwe Is dit ook nie wcnslik 
dat Nasionale blaaie ons vcrder 
sal beveg n le, soos tot onlangs 
nog. .,Nasionalis" het seker 
maar min sy .,Krulthoring" 
gelees. 

en bloot 'n ongeluk. Die pad 
van Suid-Afrika is gebaan deur • 
manne en vroue wat die moed 
gehad hct oro 'n volksvreemde 
owerbeid uit te daag. Die dade 
van daardic manne word nie 
vandag bcskou as wandade of 
sondes nie. 

Hy wat in , Die 
0 .8." adverteer is 
werd om ondersteun 
te word ! 

Jeugdige Stryders 
'n Wedstryd -

In hierdie kolomme verskyn 
'n mededeling van , Oom 
Gandhi" omtrent 'n sewe
ja rige seuntjie wat krygs
gevange tydens die Tweede 
Vrybeidsoorlog was. Daar was 
meer van bulle, boewel miskien 
nie almal so Jonk nie. Die 
O.B. wil aan sy lesers geleent
beid bled om aan bierdie kin
ders wat in diens van die vey
heidstryd gestaa n bet, reg te 
laa t wedervaar deur hul aandeel 
aan die vergetelheid te ontruk. 
DlUlr is ander kinders wat ook 
onder die wapen was, boewel 
nooit gevang nie. Ook bulle 
moet aan die nageslag bekend 
ge<~tel word. Ons wil daaarom 
nie net 'n uitnodiging nie, maar 
'n dringende beroep doen op 
lesers wat mededelings bet om-

trent jong kinders wa t aan die 
Vrybeidstryd deelgeneem bet , 
om dit aan ons te s tuur vir 
publikasie in Die O.B. 

Om dit interessanter te maak, 
bled ons 'n prys van £1 lOs. 
aan vir die interessantste mede
deling en 'n tweede prys va n 
15 sjielings. Die een of andt>r 
uitstaande avontuur wat so 'n 
knapie deurgemaak bet, mag 
miskien bale daartoe bydra om 
kleur aan die verteUinge te ver
leen, hoewel dit nie 'n vereiste 
Is nie. Waar portrette die 
stukke kan verKesel, sal ons 
graag ook daan•an gebruik wil 
maak. 

Tot die prysgeld bet ,Oom 
Gandhi" fl bygedra, waarvoor 
die redaksle born dank. 

wat in staat is oro 'n atoombom """'""'!"'":"':"-F-""*~K?'·::ml~""'""--:'z::::::::a:m 
5,000 my! vcr t e dra, word deur 
die Amcrlkaanse lugroag beplan. J 

Hierdie belangrike felt word 
bekend geroaak in 'n verslag 
van gel. Carl A. Spaatz, afge
trede lugroagboof, en tans sek
retaris van verdediging. 

Die projektiel sal nic vanuit 
'n vlicgtuig geskiet word n ie, 
maar vanaf die grond. Genl. 
Spaatz verklaar dat aangesien 
daar geen verdediging teen 
hicrdie wapen is nic, Amerika 
die ccrste moet wecs om dit te 
roaak. 

Dit is bekend hoc die Duitsers 
gcdurende die oorlog selfaan
drywende projckticle vanuit 
Frankryk en Dultsland op Brit
tanje laat reen bet. Daar Is 
sclfs aanspraak gcmaak dat die 
voltoollng van 'n projekt iel wat 
in staat sou wces oro New 
York te bereik, nie roeer vcr 
was nie. Daarby is daar 'n 
aansienlike aantal Duitse weten
skaplikes en deskundiges in 
Amerika wat net na die oorlog 
soontoe ontvoer is. 

Gemeen word dat d ie projek
tiel reeds die proefneming
stadium verby is. 

RADIOTRONICS 
(A. Perold en P. Brink) 

Vir berstel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

(Onderneero ook yskasherstel
werk, ankcrontwikkeling en le 

van kabels In buise en 
fabrieke) 

Hoofstraat BELLVILLE 
Foon 97-91U. 

11 -U kry feitlik die mooiste 
verskeidenheid 

Wasbare Tabberds 
.BY 

~ r Die ~odewlnkel 
IIJ pAR 0 w 

A.V.B.O.B. 

Genl. C. A. SpaatL 

BART ELS' !: 
se pryse is Yerlaag! 

PAS IiVGEKOM: 

1,000 LB. 
DROP ALLERHANDE 

(Liquorice Allsorts) 
1/ 8 per lb. 

1,000 LB. 
TURKSE VRE UGDE 

(Turkish Delight) 
1/ 2 per lb. 

BARTELS ' 
II ENIGSTE ADRESSE: 

Pleinstraat 96-98 
Kerkstraat 9 

Stem 
W. H. 

vir 
RoHM · 

Kandidaat in 
¥1JNISIPALE VERKIESING 

GOODWOOD 
Wyk No. 1 

• Lykbeeorrers, Grafsteenmakers, Stemdag: 
Berratnleversekeraars 6 SEPTE~IBER 

Bloemfontein Pretoria 
1M Takke 

PLUIMVF.E 
---~ - - PL~ 
..... • ..._ P&OUUJ[ft -.. ... .. , 

C. M. ELOFF EN K1E 
( ...... )-

IIIOUII.&&K cr..... , llll, •-

A.dverteerders hort 
daarvan dat rt m el
ding moet maak 
van hul adverten
sie in , Die 0.8." 

(van 8vm. tot 7 nm.) 
Stembus: 

Rooms-Katolieke Kantoor, 
Andersons traat 20, 
Goodwood. 

* E k doen 'n beroep op aile 
kiesers om te sorg dat bulle 
op 6 September hul stem 
uitbring op die regte kan
didaat. Ek het die laaste 
twee vcrkiesings gcwen, 
dien die afgclope vier jaar 
al in die Raad, en Is die 
huidige onderburgemcester. 

* Sal allc gocdgeslndcs wat 
met motors wil help asb. 
met roy in verbinding tree. 
Adrcs: Bcaufortstraat 36, 
Good wood - Telefoon 98-227 
of 98-3151. 

25/ 8/2 

e Vm DIE STUDENT, J oernalis, Reis iger -

Die Nuwe Draagbare 

• ,CORONA" -TIKMASJIEN 
vergemaklik: al u skryfwerk, hanteer maklik, 

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

ALLE KANTOORBENODIGDHEDE VOORRADIG 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerk-gebou 822, 

ADDERLEYSTRAAT KAAPSTAD. 
Telefoon 2-7071 
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T.uu:&P V1B OI:KL&8Sil"lSEEBDE ADVE&T&N8U:8: 

Bllllboadellke KeanJa.-nrtnr•: 
(Verlowlng, buwellk, aeboorte, atertgeval, ID memortam, aelukwenalng, 
ena.) 1d. per woor<l; minimum 3/- per piUIDa. Voorultbeta&l~. VIr 
berhallnga 25 pat. atlllag. 

llaade&ea4verlenalee: 
t:erate plaaiDg, 2cl. per woord. VIr berb&IIDga 25 pat. atatar. 

IDiekea.rdd op ,DI6 O.B." (veralcyn week.Uktl) : 12/6 per laar ot 6/6 per 
II maande. Voorultbet.lbUr. Stuur advertentlegel<l, bestelllngt, eo IDtekengeld 
na VOOB8IAG (I:Dlf8,) BPK., P•ltaa Hll, Kaapetacl. 

BOME, PLANTE EN SAAD 

Goewenneaure.erttttseerde Groente
aaad: Cbaotenay Wortela, 10/
Detrolt Beet, 5/ 6. Skorsl8: KleiD Gem, 
8/-; Lang Wit Boa, • 8/8; Hubbard 
Groen, 8/8; PastelpapoentJie, 8/ -; Tom 
Wataon en Wonder Waatlemoen, 12/ -; 
Blaaralaal, 17/6; Marblobe Tamaue
••ad, 35/·; Sulderkruls en Rellamce 
Blomkool, 16/-; Spltzkopkool, 8/- per 
pend. Poavry. K.M'.B. - rREl\OERS, 
p ,K, !k'Nwnnsboek. 

PATATRA..VKE.- Sesmaande 83 lb .. 
7/-: 3-maande S3 lb., 8/ -; eeamaande 
toppe, 8/- per 1,000; tteggles reg vir 
plant. Sea· en drlemaande Borrle, 6/ · 
per 1,000. Gelewer Serpentine. K.M.B. 
Tevredenheld gewaarborg. - B. H. 
GERBER (0./tn.), P.K. Hoekwll, 
Qeo,p, 28!7/TK 

GEMENG 

VAN'S OONOJmD PJWDUOTB 

ALI JUUJU - Waterapoel-rloolttel· 
..... vloertel!ll en sePOiltoerde ter· 
rauo-ll:ombuleopwutatell en arUkela 
eueotleel vir 11ertef, blgtene en net· 
bel4. v oue lteeonderbede tJcrywe:
Y~ OONC&ETE •PBODU~ 
(ltDM8.) BP&., Potpetentraat 258, 
Pretoria. 3/12/TK. 

JllttJBEL8, - Bater meubelt teen 
IIUillter pryn. BabawaentJiee, ttoot· 
llarrltJiee, drl-lele, IIDoleumt, tapyte 
ena. oolt altJd ID voorraad. Geen 
J[atalogut. Meld waarln u belanptel. 
-VU181:&-JIJ!:UBEL8, Lanptraat 291, 
J[a&petad. 8/12/11. 

MEUBF;LS - Ons sal u hula of 
kantoor volledlg Meubileer teen bllllke 
maandellkae paalemente. Spealale 
korUngs vir kontant bestelllnga. Skryr 
om ona volledlse katalogua met prys· 
lye. Ook In voorraad: Draadloae, 
wiDdlaalers, llnoleum-vierkante van 6 
vt. br~edte vir kombuls, aluminium· 
kaatrolle In ttelle van 3. ena.
UNIKA l\IEUBELS (I:Dl!S.) BI'K., 
Vletorlaweg 171, Wo0dstock.

121111
TK. 

RADIO 

LOUW ltN wow, die Beroemde 
RadiO·ID(IDieun, 8tul-ec, PAROW. 
verll:oop en berstel Radio'• en Elelttrlea• 
Toeetelle. oeregtatreerde Elelttrilllteltl· 
aannemera. J!'oon II·IK31i. 

TE KOOP 

.,ATLAFI" -~ke, aleep
waens, drulwebakke. ens., gtbou oa u 
bestelllng ; &lOOk die verpekklng van 
meubels. oprlgllng van kantoorra-kke en 
-afekorllnga; die bou van houtbuise 
(.,bungalowe"). In kort, enlge soort 
houtwerk word onderneem en ultgevoer 
deur 'n deekundlge vakman. - Raad· 
pleeg NICK NEETHLINO, Lady Grey
atraal, Paarl. Foon 1253. 

GEREGI!;TREt:RDE !-HORTHORN· 
Bl1L, • jaar. ult Tukula Hero by 
Haalop Panca-ke, geteel deur Hatting. 
Motkop. Prya £40. - A. (' . .IOl'('t:. 
R!etfontetn. Betbal. 1/ 9/ 1 

Hl:D!>ON 112-SEIMN, 1938·model. In 
goele toeatand binne en butte: 65.000 
egte myle, bande &oed. £160 of naaste 
aanbod. Navrae en be•!gtiglng: 
B~!oi.'<ON st: G.~R.-'\Gt;, Foon 4 , 
Rtebeeck Ka•teel. Elenaar: H. 
Ho!meyr, Drostdy, Worceater. 

1/ 9 1B 

KUIKENS dadellk verkrygba.ar. 
Auatralorpa en Leghorna teen .£6 per 
100. Krula teen .£5 per 100. Ses weke 
krula ltutkens teen £12 lOs. per 100. 
Drle maande oud krull hennetJJea teen 
10/ · tluk. K.B.A. of K.M.B. Waarborg 
aterk kuJkens. ~eatel dadelik en voor
kom teleurstelllng. H. B. llALAN, 
Weltevrede Plulmvte Plaas, P/ K. 
KeratfonteiD, Paarl. Foon 6203. 

18/8/T.K. 

PATATRANKE. - Drle-maande Wit, 
6/ · per 1,000; au ·maande 5/6 prr 
1.000. K.M.B. - 1'. .1. BOTIIA, 
Hoekwll, George. 

2~181 4 

Plaaa Fourleaburg dlstrlk. O.V.S., 
drle my! van ataale en dorp. 228 
morge en enlge roede, pragt!ge Iande 
en welveld. Bus en pos da.tllka en 
halt op plaa.s. Hula en buitegeboue 
modern. Bealgtlgtng ultgenool. Vry 
van onkruld. Beaonderbede op a&n· 
vraag. Foon 1602, Du Toit, Bennie. 

18/SiS 

VIr elektrtese- en paraffiD·koelkaate; 
parattln·, kool· en elektrleae etowe; 
elektrlese- en petrol-waamuJiene; stof· 
auleu en polltoerdera, meubels, draa.d· 
loae, ens. raa.dpleeg of skryf aam 
ELEKTRON-IlONTRAKTEURS, Keer
omatraat 18, Kaapatad. 18/8/T.K. 

Briefwisseling 
Met Duitsers 

'n Jong Duitsc weduwcc wat 
al haar bcsittings deur die oor
log verloor hct, bet 'n korrcs
pondensieburo in die !ewe 
geroep en het aan Die O.B. 
geskryf dat sy graag met Afri
kaners in aanraking wil kom 
(dames, mans, studente, seuns
en dogter-leerlinge) wat genee 
sal wees om met persone in 
Duitsland 'n briefwisseling aan 
te knoop. 

Die naam en ad res is: lrm
gard Klapper, Internasionales 
Korrespondenzburo, Travcmun
de/Ostsee, Aebterdeck 19, 
Schleswig Holstein, Britische 
Zone, Germany. 

•••••••••••••••••••••• 
Die Week 

In Oenskou .............. 
Vanaf Januarie 1949 sal dr. H. 

F. V erwoerd nie meer redakteur 
van Die Transvaler wees nie. 
In sy plek is aangcstel mnr. 
J. J. Kruger. Dr. Vcrwoerd is 
gedurende die verkiesing in 
Alberton verslaan en het daar
na senator geword. Die salaris 
hicraan verbondc Is £1,000 per 
jaar. 

Ncge bestuurders van voetbal
pocle sal op 8_.September in 
die Kaapstadse maglstraatshof 
verskyn op aanklag dat hulle 
die wet op loleryc oortree het. 
Hulle verteenwoordig ses onder
nemings. 

• 
Tiensjielingnote met 'n nuwe 

ontwerp het verlede week in 
omloop begin kom. Dit sal 
egter 'n tyd duur voordat dit 
algemeen is. 

Tydens die debat oor atoom
wetgelling bet genl. Smuts aan 
die lig gebrlng dat aanslenllke 
hoeveelbede uraan (waanan 
atoomkrag verkry word) In die 
Randse goudmyne aa nwes ig is. 
Dit is ook In boorgate van die 
Vrystaatse goudveld ontdek. 
Die moontlikhede wat dit v ir 
Suid-Alrika inhoo kan nouliks 
oorsien word, bet genl. Smuts 
gese. 

Die wetgewing beoog algebele 

1 Roston Hom,by Dleael-enKine, 10· staatsbeheer van uraanbronne. 
15 p.k., 1947-model, feitllk nuut. Prys 
!150. - Aanvraag: I. 111. Verwey, Pou-
Kop, Aberdeen. 1/ 9/ 1 

SOVT. - Brandwagte, ek vra u 
vrlendellke onderateunlng deur van my 
aout te be•tel. A.1. 80/ ·; aneeuwlt 
no. 1. 70!· : wit no. 2. 601·. per 
ton vry getaal soutwerke. Adrea: 
Komdte mevr. Marti" Vent•r, Poeaak 
no. 4, Arbeldaloon, Bloemfontei n. 

25/8/TK 

Dr. C. G. S. (Con) de Vllliers 
van Stellenbosch is aangestel 

as lid van die Radioraad. 
Behalwc aa natuurwetenskap
Iike is hy welbekend vir sy 
belangstelling in muslck. 

Swaar- Rookvrolk Hang 
Oor Tabaldose Brittanje 
WaardevoUe werksure bet die afgelope weke in Brit

tanje verlore gegaan omdat die gemiddelde Britse werker 
wat onder die knellinge van die lewe meer belangstel in sy 
rookgoed en dobbel, daagliks ure lank toustaan om slgarette 
en tabak te bekom. Bultelandse joernaliste beskryf die tou
stanery om tabak as 'n ,skadu wat oor die volk se 
ekonomiese herstelplan geval bet." Vakbondlelers praat 
reeds van stakings as daar nie genoeg slgarette is nie. 

Daar het 'n nypende tekort 
aan tabak ontstaan as gevolg 
van die drasticsc besnoeiing van 
die invoer uit Amerika om 
dollar tc bcspaar. Die gcvolg 
is dat mans en vroucns van 
aile oudcrdomme mekaar ver
dring om 'n paar sigarettc in 

ME.E.R KORING 
Die moontlikheid dat Suid

Afrika weer teen die einde van 
aanstaande jaar witbrood mag 
he, is die afgelope week geopper 
deur mnr. P. J. Minnaar, voor
sitter van die Koringraad. 

Die Unie-regering en die 
Amerikaanse leer owerheid 
,espreek tans ook die moont
Iikbeid om nog meer koring aan 
Suid-Afrika te verkoop. Dit sal 
'n rulltransaksie wces: Suid
Afrlkaanse mielies vir Ameri
kaansc koring. 

die hande te kry. Werkgewers 
verklaar dat daar 'n afname is 
in die produksiekapasiteit van 
die arbclders sonder bul rook
goed. 

Gedurende die cerste vyf 
maande wat Brittanje bulp 
onder die Marshall-plan ont
vang het, het hy £4,000,000 van 
hierdie kosbare geld wat bedoel 
is om voedsel en kapitaal
goedcre aan te koop, aan tabak 
bestee. Die korrespondent van 
die Sunday Times 8kryf in bier
die verband: ,.Maar die feit is 
dat rook een van die dinge is 
waaroor die Britse volk, wat in 
bale opsigte gedlssiplineerd is, 
geweicr bet om agter die 
regering in te val." Hy voeg 
daaraan toe dat hoewel die 
regering tabak sedert 1945 
swaar belas bet, die verbruik 
daarvan toegeneem bet. 

REBELLIE-PRAATJIES 

Selfs Britse koerante moct 

SOOS ONS LE.SE.RS DIT SIE.N 

S H S I 
erlng van jou helde nie, want appe et 0 ::~ ~~~!die Engelse dalk daar-

Beg•· n Die Sappc bet netsoos hicrdie 
manne begin. Ek bet gesien 
hoe bulle ccrs gewyfel bet, 

1\lnr. c. Breed, Brits, Skryf: later brutaler en uiteindelik 
Die snaakserige opinies van volslae nagemaakte Engelse 

.,Neef Nico" en ,.Nasionalis" in geword bet wat in 1939 nie 
U· uitgawc van 18 deser, laat geskroom hct om hul cic volks
mcns dink aan die magistraat genote te vcrvolg nie. 
wat 'n bocte opgeH! bet omdat Ek voel dat ons nou gcnoeg 
'n koei 'n buurman se tuin gehoor bet van bierdie verrader
verniel bet, maar toe by ver- like stemme en laat bulle in die 
neem dat dit sy eie kocl is, vervolg van hul lamsakkerig
bet by skielik van mening vcr- beid in die Engelse pers ont
ander en gese: ,.Ja, maar dit is 'sl~ raak. Daar sal dit welkom 
'n ander saak." wees. \Vat ons betref, ons sal 

bulde bring aan die hclde van 
1899 en ook aan die van 1939. 
(Effens verkort). 

(Die korrespondenslc oor bier
die aangeleentbeid word nou 
afgcsluit.- Red.) 

probeer om die onstuimige 
werkers wat dreig om te staak 
as bulle nie tabak kry nie, tot 
beter lnsigte te bring. Die 
Daily Mail skryf onder meer: 
,.Daar is rook in ons oe en ons 
is nie in staat om dinge in die 
regte lig te sien nle. Daar is 
misklcn te veel lawaai oor 
tabak. 'n Vakbondleier se dat 
indien die werkers nie sigarette 
kry nie, bulle sal rebelleer en 
'n ander verklaar dat die tekort 
aan tabak sal lei tot stakings 
.... Watter groter sabotasie
daad kan daar wees as 'n groot 
staking oor 'n tabakvraagstuk?" 
vra die blad. 

Sommige Britte probeer nou 
self te voorsien in hul tabak
behoefte deur saad uit Amerika 
te bestel en by bul huise te 
plant. Die kwekery gaan glo 
voorspoedig, maar hoe dit met 
die bewerking daarvan sal gaan, 
is 'n ander vraag. 

KOL. CRE.SWE.LL 
OORLE.DE 

Die oud-leier van die Arbei
dersparty, kol. F. H. P. Creswell, 
wat saam met wyle genl. J. B. 
M. Hertzog in 1924 'n koalisie
regering gcvorm bet, is verlede 
week in Kaapstad in die hoe 
ouderdom van byna 82 jaar 
oorlede. 

Kol. Creswell, wat 23 jaar 
lank Icier van die Arbciders
party was, was Minister van 
Arbeid In die pakt-kabinet en 
bet as Minister agUng afge
dwing. Onder meer was hy 
verantwoordelik vir die Loon
wet. Hy is in 1866 in Gibraltar 
gebore en bet in Klein-Asie 
asook in Portugees-Oos-Afrika 
gewerk. In 1895 het hy na S.A. 
gekom en was betrokke by die 
mynstaking in 1914. 

Adverteerders wil 
graag weet of u 
hul naam in ,Die 
0.8." gesien het. 

Reken bietjic - veg teen die 
Engeland van 1899 sou lets 
anders wees as die veg teen 'n 
Engeland van 1939 wat onder
gronds alles wou onderploeg 
wat Afrikaans is. Genl. De Wet, 
en later Jopie Fourle In 1914, 
mag veg teen Engelafld, maar 
in 1939 sou bulle dit nle mag 
gedocn het nie en ook nie teen 
sy aanhangsel bier in Suid
Afrika nie. In 1914 kon jy 'n 
polisiestasie vernietig wat in 
vreemde diens was (soos Jopie 
Fourie gedoen bet) maar In 1939 
mag jy nie 'n poskantoor ver
nietig wat in dieselfde diens 
staan nie. 

Het U AI 'n lntekenaar 
Gewerf? 

Geagte vriende, bet Engeland 
dan sedert 1899 en 1914 veran
der? Moenie glo nie, maar dit 
is julie wat verander het en 
julie staan reeds so ver dat 
julie meen dat alma!, bebalwe 
die Afrikaner, sy regte mag ver
dedlg. Want dit is mos onwet
tig, sabotasie en onkonstisioneel. 
As jy in 1899 vir kaptein Slegt
kamp gese bet hy pleeg soba
tasie deur sy ele land se brugge 
op te blaas, sou by jou laat 
afransel bet. 

VUL ASSEBLIEF BIER IN 
Die Bestuurder, 

Voorslag (Edms.) 
Posbus 1411, 

KAAPSTAD. 

Waarde Heer, 

Bpk., 

Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B. 
tot ek u in kennis stel om toesending te staak. Hierby 
ingesluit vind u die bedrag van .................................. .. 

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

NAAM: 
(Naam en Adrea In Blokletters) 

POSADRES: 

STEENMAAKMASJIENE, - .,Kleine 
Wonder" vir die mall« van atandaard 
grootte aementatene van 9 dm. x • 5/16 
dm. x 3 dm. teen .£30, of £20 •onder 
voetstuk. Luukae modelle teen £5 
ekstra. V.o.a. Hopefleldstute. Han· 
delsnavrae word verwelkom. Om be· 
aonderhede en lllustrasles akryf aan: 
&Jetne Wonder SteenmaaJlene (S.A.) 
Acentakappe, Posbus 18, Hopefleld, 
K.P. 18/8/T.K. 

Die Engelse koning 
Ja, Lamsak ou maat, die 

en Boere van 1939 bet nie nodig 
koningin sal in Junie aanstaan- gehad om oor te loop nie. Die 
de jaar die Kaap aandoen onder maklikste is natuurlik om te 

sit en te leef van die krummels 
wat van die Engelse tafels 
afval en d ie vlelspotte van 
Eglpte Is makllk bereikbaar. 
Moenle deelneem aan die ver-

·········································•····················· 

Handtekening. 
Speelakele, bottelvorm teen 3/ 9; kop- weg na Australitl. Versterking 

ekele •te; agtkantlg 5/ -; dubbelkop van die Ryksbande maak dit 
11/6; een paar mull,twlngela teen 5/6; 
een trekdonkle 5/·. - a - Botloa, nodlg dat die koning dees dae 
P.s. Serpeatlne, D!lt. Georre. 

•tsts. bale moet reis. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/ 6 per halfjaar. 
Voeg IJ8seblief Kommissie by pklttekandse tjeks. 

• 

• 
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Van Blerk 
HOUDING TEENOOR PARTYE Redes Vir 

Gee Sy 
Geweld 

NOG NETSOOS IN 1939 
Geagtc Vriend, Jy skryf aan 

my dat na jou mening die Ossc· 
TOE OOK 'N PARTY GEEN UITSLUITING 

wabrandwag na die verk!csings· Op daardie tydstip was daar Niemand bly agter nie, en die 
oorwlnnlng van 26 Mel geen 'n Nasionale Party waaraan sogenaamde .,vernietiging" van 
grond vir bcstaan meer het nle. , mecste van die O.B.·lede ook die partyc beteken dus nie dat 
Ons het mos nou ons doe! van 'n behoort bet. As die s tigters van die buidige !cdc van die partye 
nasionale bewind verkry, en d ie O.B. gemeen bet dat hierdie uitgesluit sal wces van d ie 
waarom nog die aandag van die drie !deale deur middel van die nuwc staat nie. As ons die 
parlementere stryd aftrek deur pa rtye verkry kon word, sou dinge so s ien, Is dit tog duidelik 
'n buite-parlementere organisa· bulle seker n ie d ie Ossewa- dat die Ossewabra ndwag se 
sie soos die Ossewabrandwag? brandwag gestig bet nle. Bulle bele id vir niemand bebalwe ons 
Jy skryf ook dat dit n ie vir bet gevoel dat daa r let!! meer volksvyande gevaarlik kan wees 
jou duidelik is hoe die Ossewa· as 'n politieke party voor nodig nie. Deur du11 voort te gaan 
brandwag kan voortgaan om 'n is, boewel bulle nie die pa rty . met sy propaganda. benadeel 
volkseenhcidstaat te verkondig weggewerp bet as 'n oorbodige die Ossewabrondwag nie die 
terwyl hy sy lede aanmoedig instrument nie. Hulle wou die nasionale partye nie, en dit is 
om by die Afrikanerparty aan volk bo en buite die par tye dan ook om hierdie r ede dat 
te sluit nie. Dit lyk vir jou te saamsnoer - daardie volk wat mnr. Havenga. geen beswaar bet 
teenstrydig. bo en buite die pa rtye weer sy om O.B.·Iede tot sy party toe te 

Nou wei, ek sal op hierdie eenheid in 1988 rondom die laat nie. Ons woon nog a lmal 
paar dinge probeer ingaan al Ossewaens bervind het na die lekker saam in die ou huis en 
moet ek 'n reeks briewc skryf volksverskeurende verkiesing eendag, as die tyd daarvoor aan· 
om die saak behoorlik uit te van 18 Mei daa rdie jaar. Die breek, verbuis ons alma!, man 
pluis. Laat ons dan maar begin woordc ,.bo en buite" dui a! en muis, na die nuwe tuiste. 
by die ecrstc punt, naamlik die vansclf aan dat die partyc nog 
verkryging van 'n nasionale gehandhaaf sou word tot tyd 
reger ing. Om dit bchoor1ik te en wyl alma! saamstem om dit 
kan doen moct ons 'n bletjie met lets beters te vervang. 
teruggaan na die eerste jare Selfs in 1941 nog het die 
van die Osscwabrandwag se Ossewabrandwag ingehaak gc· 
ontstaan. Ek hct nou die aand stap met die Nasiona lc P arty 
'n bietjie ou leers nageslaan, en as middel vir onmiddcllike 
ek was getref dcur die toesprake prakticse politick, en dwarsdcur 
wat op die heel eerstc stigtings· die onaangcname broederstryd 
vcrgadering van 'n O.B.·kom· het die O.B.-leiding nooit sy lede 
mando gehou was. Dit was te versoek om uit die politieke 
Reitz op 17 Fcbruarie 1939 - party te bedank nie. Dit 
'n balfjaar voor die uitbreek behoort genoegsame bewys te 
van die oorlog. Vera! drie sake wees van die Ossewabrandwag 
is op daardie vergadcring se voorncmc om nie teen die 
beklemtoon, naamlik ons volks· Nasionale Party as sodanig op 
eenheid, opheffing van die a rm te tree nie, maar teen die stelsel 
deel ' 'an ons volk en die ver- wat partye noodsaaklik maak, 
k ryging van die vryheld. In 'n en sola nk daardie stelsel 
kragtige toespraak hct vera! gehandhaaf word, spreek dit 
mnr. P. J. Oosthuizen, een van vanself dat daar ook van 'n 
die stigterslede laasgenoemdc nasionale party gcbruik gemaak 
aspek beklemtoon en afgesluit sal moes word. Ek sal bierdie 
m<'t die Lied van J ong Suid· houding met 'n beeld probeer 
Atrika: .,Die st ryd wat ona duidelik maak: 
vaders begin bet, sal woed tot 
ons sterf of gewin bet . . ." 

Waarom dit my getref het, 
is omdat dit na tien jaar nog 
die drie hoofpunte van die 
Ossewabrandwag se doelstel
ling Is. 

Kommuniste 
Verslaan ·In 

Griel<eland 
Dit wll voorkom 1lsof die 

Griekse r egering besig is om 
klaar te speel met die Griekse 
Kommuniste onder genl. ~lar· 

kos. Amptelik is bekend 
gemaak da t die regering daarin 
geslaag bet om die Kommuniste 
uit te wis in die Grammos· 
gebergte. Die laaste groepie 
rebelle is nou ,·asgedruk teen 
die greru; van Albanie. 

Sedert die r u!lie tussen Tito 
en Stalin, bet die Griekse Kom· 
muniste geen hulp van Joego· 
Slawie ontvang nle. 

HUISIE WAT LEK 

Veronderstel ek woon in 'n 
huis wat al begin bouvallig 
word. Dan tref ek maatreEHs 
om 'n nuwe huis te bou, maar 
ek breek nie die ou bois af 
voor ek in die nuwe buis inge
trek bet nie. Dit sprcek van
self. Eers soos die nuwe huis 
gerecd is, trek ek oor met my 
gcsin. Ek trek nie die ou buis 
op my fp.milie se koppe om en 
gaan aileen in die nuwe buis 
woon nie. Dit spreek ook Ynn· 
self. Bulle gaan saam me t my 
en ons vier saam die intog in ,. 
die nuwe buis. Net so was en 
is dit nog die Ossewabrandwag 
se voorneme om nie die lede van 
die politieke partye saam met 
die partystelsel te begrawe nie. 
Nee, ons wil bulle ook oortuig 
- en meeste van bulle was In 
1941 oortuig - van die nood
saaklikbeid om oor te trek na 
die nuwe buis. 

WIL PEIL VERHOOG 
VAN BURGERSKAP 

Die Ministe r van Binnelandse Sake bet opdrag gegee 
aan die regering se regsadviseurs om die Unie se 
naturalisasiewette deeglik te hersien met die doel om ver
kryging van Unie-burgerskap moeilik te maak. 

Tienduisende vreemdelinge wat dit e rnstlg mccn met Suid· 
hct gcdurende die afgelope oor· Afrika. Slegs in hoogs uitson· 
log as vlugtelinge uit die gate derlike gevallc hct die vorige 
en hole van Europa in Suld· reger ing burgerskap geweier. 
Afrika aangespoel en bet bulle Dr. Donges hct die saak ook 
scdertdien hier gcvcstig en onder die aandag van die 
onder die Smuts-bcwind Unie· kabinet gebrlng. Hierdie nuwe 
burgers geword. Die name van planne in vcrband met die 
nuwc Unie-burgers wat van tyd naturalisasiewcttc, val saam I 
tot tyd gepubliseer word, maak I met d ie skema om a ile lmmi· 
grusame leesstof uit vir mense grante beter te keur. 

Dit is die eerstc punt wat ek 
wou beklemtoon. Maar nou 
kom die vraag op of dit dan 
nou, na die verkiesingsoorwin
ning nog nodig is om na 'n nuwe 
huis oor tc trek. Is die ou 
huis n ie nou in goeic sorg nie? 
Hieroor sal ek in 'n volgcnde 
brief handel. 

(vervolg van kolom 5) 

haat en verag, bloot omdat bulle 
ge·isoleer en verwaarloos, van 
eie leiers geen beskerming en 
geen in11piras ie tot standvastlg
heid en verse t kry nie. E n al 
bet ons daad 'n lewe gekos, en 
a l bet dit oenskynlik nle die 
gewenste uitwerking gebad nie, 
bet dit tog ba le lewens gered. 
Want d it bet duisende Afrika
nerseuns van die gevepfront 
gebou." 

In die vcrband maak hy 
melding van die groot aantal 
soidatc wat na hierdie gebeur· 
tenis by gcbouc in J ohannes· 
burg op diens was. 

Is Medisyne 
Noodsaaklik 1 

Di, NatuurwetemluJp 

•e ~r 

I 

L 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 

DIE IONGSTJC Wl!tl':EN· 

SKAPLIKE METODES 

Met Verbuende Ultelae 

GE:EN MEDIS'l'NE! 

GEEN OEFENINGE! 

Die llardnekldpte Kwale 111111 

011 ..-!lap bet nou w tcmnd da· 
eodra 'D b-ette liRw.med .. l l kOOD 
llmaak word van 17 CU or onaulwer 
bede, die elekte verdwyn. Deur dl• 
toep&eelng v&n one wetenek&pllke me 
toe!.. bet dlt DOU 'D ID&kllk• taU 

pword. 

Dlt m&&k Die l&&k boe ernat11 or ..., 
noudend u k w&&l 1.1 o le - eeltl el II 
cut &I cbronlea or ongeneeellk beatlm 
pel. Dear Ia boop Tlr u. GHD m edl 
1701 or oetenlnge beDOCIIg nle. U .. 
ODdtr 1een verpUgtlDC eta&D Die. Bkry 
u.n one en Yeratru Yolledlp be1011 

4erbede 1D Yerb&Dd met u kWUI. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
Poebua 1188 - KAAPSTAD 

In die vierde hoofstuk van sy tronkreeks in FLEUR 
gee H. S. van Blerk 'n \'erduideliking van die ongeval by 
geleentheid van die ontploffing van die poskantoor op Benoni, 
asook \'an die motiewe vir hul optrede. 

Dit is duidelik dat daar by 
die twcc veroordeeldes nlc die 
minste twyfel bestaan nic dat 
die bctrokke persoon deur die 
dorpswagte geskiet is en dat hy 
nic rcgstreeks as gevolg van die 
ontploffing verongeluk het. 
Daar het twee skote- geval kort 
na die ontploffing, en Van 
Blcrk was oortuig dat daardic 
skote in verband gestaan hct 
met die dood van wat by eers 
gemccn het een van sy kame· 
radc was. Later hct by ver· 
neem dat dit iemand anders 
was, en dat die dorpswagte 
onder die indruk was dat hy 'n 
saboteur was. Van Blcrk 
skryf: 

AS GEVA..'\o~GENE 

,Sy (sy suster ) k on my egter 
meedeel da t die dorpswagte 
besonder gespog bet omdat bulle 
so terdee met een van die 
saboteurs afgerek en het . Daan 
Strydom se broer, self 'n lid ·nm 
die dorpswag, kon later bierdie 
bewer ing met .eerstehandse in· 
llgting s taaf . Ook moes ons 
boor dat die ongelukkige sonder 
enige mcdicsc sorg dood is en 
dat by as gcvangenc beskou en 
behandel is totdat hy gcsterf 
het. I ntussen is ons met 'n aan
klag van moord gcdrcig. J.Uaar 
toe ons advokaat in belang van 
sy kliente daarop aandring om 
die lykskouing ook by te woon, 

is born toega ng geweler en dle 
versek ering gegee dat ons bloot 
vir 'n noodregulasie aangekla 
sal word." 

Die felt dat 'n persoon deur 
sy optrede gesterf het, was 'n 
oorsaak van groot smart, vertel 
Van Blerk. , Daardie nag het 
ek slapeloos dcurgcbring. My 
gedagtes was steeds by 'n 
moedcr wat baar scun deur my 
optrede verloor hct. Die nag by 
die poskantoor, voor ons ons 
onhcrroepelike daad begaan bet, 
was dit steeds my grootste 
bcsorgdheid dat andcr sc lcwens 
in gevaar gebring mag word. 
My eie lewe was mindcr. Ek 
was 'n soldaat en vcrbruikbaar 
vir die idee van volk· en bodem· 
dlcns wat my beslel het." 

BEWEEGREDE 

Die beweegrede vir sy daad, 
aldus Van Blerk, was 'n vricnd 
met vrou en kinders wat In die 
myne met ontslag gedreig is as 
hy nie by die leer aansluit en 
teen sy oortuiging gaan veg nie. 
B y bet aangesluit en saam met 
duisende ande r Afrikanerseuns 
geveg vir 'n oorlog die rede 
waurvoor bulle geen benul 
gehud bet nie, t~en ' n '\'Yilnd 
wat bulle nog nooit benadeel bet 
nie. ,En bulle va l by die 
bonderde vir !deale wat bulle 

(vervolg in kolom 3) 

f ,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 

Rembrandt is 'n mengsel van 

r yk belct\ vi rginiese tabak 

gewaarborg 100% s uiwer 

eerstegraadse blaar.• 

ROOI VIR KURK ~ROEN VIR ONGEKUP.tr. 

, Die sigaret wat u altoos graag wou rook " . 
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II Hoop AI Op Atoomkrag Wraak
Verhoor Vir 
Duitse 
Leerhoofde 

Kry T oordokters 
·Rooi Besieling? 

Deskundiges van die 
Amer ikaanse lugmag doen 
tans navorsingswerk met 
d ie oog daarop om atoom
energie nan te wend vir 
d ie aandrywing van vlieg
tuie in plaM van deur 
petrol of spuitaandrywing. 
Navorsingswerk word ook 
gedoen om radar-beheerde 
kanonne op die vliegtuie 
vanuit 'n ba ie groot 
boogte at te vuur. 

Die foto toon 'n kamera 
wat gebruik word in 
verband m et na\'ON!ings
werk in atoomenergie. Dit 
fotografeer d ie beweging 
, ·an a tome. 

Groot Vrag Per 
Lug Vervoer 

Sedert die Amerikaners begin 

het om Bcrlyn met voedsel en 

steenkool deur middel van vlieg

tuic te voorsien, het hulle reeds 

meer as 100,000 ton goedere per 

lug vervocr. 15,800 vlugte was 

nodig om hicrdie voorradc aan 

te ry en dit sluit meer as 

9,000,000 vlicg-urc ln. Steen-

Brittanje is van \'Oorneme om 
drie Duitse veldmaankalke en 

' een generaal voor 'n milite re 
bof te daag op aa nklagte van 
beweerde oorlogsmisdade. Die 
veldhe re Is veldm. Gerd van 
Rundstedt (73), veldm. F ritz 
von Mans tein (76), veldm. Hein
rich von Brauehitsch en kol.
genl. Strauss (68). 

AI vier is tans krygsgevange
nes in die hospltaa l In 1\lunster
lager. Veldm. Von Rundsted t 
bet veral bekendheid verwerf 
met sy veldtog in Pole, Von 
Ma nstein bet d ie Krlm in 1941 
verower terwyl Von Brauebitseb 
betrokke was by die planne om 
Brittanje binne te val. Daar is 
min bekend omtrent genl. 
Strauss. 

Om drie jaa r na die oorlog te 
beg in om oflisiere te verboor 
wa t drie jaar lank geva nge 

I 
gebou Is, is op s igselt 'n sware 
aanklag teen Brittanje. 

Nie minder nie as drie gevalle van toordokter-moorde 
is die afgelope weke vir verhoor in die Basoetolandse 
geregshowe aanhangig gemaak. Verlede week is 'n kaptein 
met twaaH mede-pligtiges ter dood veroordeel vir die moord 
op 'n naturel wie se tong en ander dele van sy liggaam 
lewendig van hom afgeslag is. Nog twce sulke moord
gevalle is op die oomblik onder verhoor. 

In bierdie verba nd berig die 
Cape Argus dat 'n voormalige 
waarnemende · Basoe to-opper
hoof, kaptein 1\lak.kaola, aan 'n 
korres pondent van die blad ver
klaar bet dat hierdie vlaag van 
toordokter-moorde wat in clie 
jongste tyd woed, aangehits 
word deur clemente van bulte 
as dee! van 'n politieke veldtog 
wat gerig is op die vernietig ing 
van die stamhoofde se gesag. 

Dit is bekend dat die kom
munistiese revolusiestigting hom 
in elke land aanpas by bcson
dere omstandighedc. In nywer
heidslande konsentreer hy op 
nywerheidsonluste, in gods
dienstig-verdeelde Iande, soos 
I ndie, werk by deur middcl van 
godsdienstige onluste en in 
Iande met rasseverskille spits 
hy hom toe op rassewrywing. 

Dit le dus voor die hand dat die 
Kommunismc ook gcbruik sal 
maak van naturellc-bygeloof 
om opbrekingswcrk te doen. 
Hoc groter die vcrwarring wat 
geskcp word, hoc bcter d ie 
brocigeleenthede vir kommunis
me. 

Tiervlei 
Presteer 

Die Ossewabrandwag \ 'an 
Tiervlei bet \erlede Sate rdag 'n 
funk'!ie gehou om fondse in te 
same! vir O.B.-dag en die mooi 
bedrag , ·an £50 ingesamel. Daar 
is nog beloofde bydraes uit
staande sodat die totale bedrag 
nog hoer sal wees. 

BRITTANJE WIL LEER UIT 
17 MILJ. NATURELLE OPBOU 

Na atloop van die basaar het 
genl. J. de Vos die aanwesiges 
toegcspreek. Hy bet daarop 
gewys dat die taak wat die 
Ossewabrandwag in die toekoms 
sal moet verrig, nog grotcr sal 
wccs as wat hy reeds in d ie 
verlcde tot stand gebring het. 

Afrikaners van aile politieke 
groepe het die verrigtings byge
woon. 

Brittanje is van voomeme om 'n groot naturelle-Ieer 
in Oos-Afrika op die been te bring wat moet dien as pla.as
vervanger vir die lndiese leer wat nou nie meer in Britse 
diens staan nie. Die planne vir hierdie leer sou reeds 
opgestel wees en volgens 'n berig uit Louden word dit nou 
deur die Depart~ment van Oorlog bespreek. Die naam van 
veldm. Montgomery word ook in hierdie verband genoem. 

Die berig verklaar dat daar 
11owat 17,000,000 naturelle in Oos
Afrika. is en dat 200,000 van 
bulle reeds ondervinding van 
oorlogswerk gedurende d ie afge
lope oorlog opgedoen bet . Maj. 
genl. W. A. Dimoline, bevel
voerder van die Oos-Afrikaanse 
leers meen dat 'n uitstekende 
leer binne 'n paar jaar uit hier
die materiaal gebou kan word. 
Hy het ook die mcning uitge
spreek dat aangesien Britse 
offisiere nie meer na Indie gaan 
om Indicse troepe op te lei soos 
dit die afgelope 150 jaar gebeur 
het nie, hicrdic offisiere nou 
maklik na Kenia gestuur kan 
word om diE; naturelle op te lei. 

SUID-AFRIKA 

Die feit da t Suid-Afrika hom 
,onttrek" bet aan die ve rdedi 
gingsplan vir Afrika, maak dit 
dringend noodsaakJik dat 'n 
groot leer In Afrika opgebou 
word, a ldus genl. DlmoUne. Hy 
betook melding gemaak van die 
feit dat mlU~re voorrade uit 
Egipte reeds in Nairobi 
aankom. 

Amptenare In die departcment 
van oorlog In Brittanje het 
gewcler om die ber ig te ontken 
ot om kommentaar daaroor te 

Moet lndie En 
S.A. se Plek 
Kan Neem 

!ewer. , Ons bet opdrag ,·an die 
boogste gesag om niks h ieroor 
te se nie. Ek is nie bereid om 
die berig te ontken of te bekrag
t ig nie," bet 'n hoe Britse ampte
naar verklaar toe by hie roor 
ondervra is. 

Nuwe Hoof Van 
S.A.U.K. 

Mnr. Gideon Roos, sekretar is 
van die S.A.U.K., is as die nuwe 
Dircktcur-generaal van d ie 
Korporasie aangestel in die plek 
van mnr. Renll Caprara, wat sy 
dienste hierdie week neer le. 
Hierdic aanstclling is onder
hewig aan die goedkeuring van 
die Minister van Binnelandse 
Sake en Pos- en Telegraafwese, 
dr. T. E. Donges.-(S.A.P .A.) 

,0.8. DIE. DRAE.R VAN 
RE.PUBLIKANISME.' 

f 

(vervolg van bladsy 1, kolom 3) 

kool het die grootstc dec! van Maar dan, se by, moet h icrdie MEER AS 4,600 FIRl\IAS in 
die Westcrsc dee! van Bedyn 
was verpllg om as gevolg van 
die Russiese blokkade te 11luit, 
en na verwag word sal ccn
derde van bulle nooit weer open 
nie. 

agter die volk as 'n geheel in 
die stryd kan werp," het spr. 
gese. 

gesaai as cnige ander man op 
'n pers in Suid-Afrika. Allerlei 
stories is die land ingestuur. 
Die Icier van die O.B. sou by 
Irene kuier, O.B. leiers sou hulle 
laat omkoop het, ens., ens. 

die vrag uitgemaak. offisiere beter betaal word. 

Kabinette . Lewe 
Net 4 Maande 

Op 'n tydstip wanneer die Weste nie kan bekostig om 
'n swak plek in sy front teen Rusland te he nie, het 
F rankryk hom opnuut die weelde veroorloof om van regering 
te verander. 

Die rcgering van Andre Marie 
het vcrledc Saterdag bedank 
omdat daar nie eenstcmmlgheid 
bereik kon word oor sckere 
klousules in die herstelprogram 
van die minister van finansies 
nie. Dlt raak vera! die stygende 
voedselprysc en die lnkorting 
van openbare dienste. 

Marie het op 26 Julie sy 
kabinet saamgestel en was dus 
slegs vyt weke in die kussings. 
Dit is die t iende kabinet in 
Frankryk wat bedank bet 
sedert die oorlog - d .w.s. die 
gemiddelde lewensduurte \'an 'n 
regering was vier maande! 

Die Franse president het Son
dag vir Paul Radamier , 'n voor
mallge premier, gevra om 'n 
nuwe kabinet saam te stel. Hy 
hct egter n ie hiervoor kana 
gesien nie, waarop die Republi
keinse Ieier, Robert Schuman, 
weer met die taak belas is -
nadat hy dit bietjie meer as 'n 
maand gelede neergele bet. 

Politiek e waarnemers meen 
dat die end van die partystelsel 
nou baie na by is in F rankryk, 
en dat De Gaulle met sy volks
beweging die s taat binnekort 
sal oorneem. 

Die K.G. het gewag gema.ak 
van die feit dat dit die eerste 
keer in sewe jaar is dat 'n lid 
van die H .N.P . en hy self saam 
by een geleentheid optree. 
Daar was 'n gedagte dat die 

WAARSKUWINO 

Misdaad 
Neem Toe 

O.B. uitgeskakel moes word en , Vyf jaar lank bet daardie 
dat daar geen ooreenkomste man u \·ertel hoe ons skakel 
met hom aangegaan moes word met Smuts en nou is daardie 
nie, maar dit is aileen omdat man 'n betaalde amptenaar \ 'an 
daar 'n ooreenkoms in die P aarl 1 Die Suiderstem en maak by 
was dat die setel verower i!l. propaganda vir die Smuts-party. 
Wat die O.B. betref, bet spr. So is die volk vyf jaar lank 
gese, by soek \'riende en nie \'flr<let-1. As u nou weer boor 
vyan<le nie. dat bierdie of daa rdie Afrikaner

Daar was 'n aansicnlike toe
name In mlsdaad gedurende die 
afgelope jaar. Altcsaam is daar 
1,019,912 persone vcrvolg, wa t 
78,000 meer is as die voorat
gaa.ndc jaar. 

NET EEN MAAT 

, U moet die Ossewabramlwag 
nie met twee mate meet nie en 
niemand bet die reg om e ise te 
stel wat by nie bereid is om self 
ook uit te voer nie," bet die 

Slegs tlen pcrsent van die K.G. verklaar. 
ernstlge misdade wat in die Spr. wil, terwille van die lcs 
Unie gepleeg is, is nog nlc op- wat daaruit spreek, verwys na 
gelos nle. Na berekening is iets wat onlangs in Kaapstad 
daar 89 pcrsone ult elke 1,000 plaasgevind bet, nl. die gcval 
lede van die bevolklng vervolg. van mnr. Ettiene Malan wat as 
Dertlg jaar gelede was dit nle redakteur van die mondstuk van 
eers die helfte soveel nie. Die die H.N.P. oorgestap bet na die 
st:ierkte van die polislcmag is Verenigde Party. Spr. noem dit 
tans die hoogste wat dit nog slegs om een rede: dat mens 
sedert Unie was boewel daar ,. !esse moet leer uit die foute wat 
meer as 1,000 vakatures vi r kon- gemaak is. ,Daa1•dle meneer het 
stabele is. meer twis en verdeeldheid 

h>ier - of <l it dr. 1\lalan, mnr. 
Havenga of wie ookal is -
gesk akel bet of omgekoop is, 
ontbou dan d ie stel wat u afge
trap bet . As iemand teen 
Ieie rR sldmler, draai jou rug op 
hom," bet die K.G. ges6. 

Die helldronk op die eregaste 
van die aand, dr. en mev. Van 
Rensburg, is deur genl. adv. J . 
de Vos ingestel wat gese bet 
dat die K.G. nuwe gedagtes in 
die boesem van die volk ingedra 
het wat geen ander Ieier nog 
ooit gedoen of gewaag bet nie. 

Hfgenl. Max Smuts bet die 
O.B.-vroue bedank en geluk
gewens vir wat hulle gedoen het 
om die aand 'n sukses te maak. 
A& seremonlemeester het opge
tree mnr. P. E. Loubser. 


