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Propaganda
Fonds 

Duisende Hernu 
Vryheidsgelofte 

~a aanleldlng ~·an die berig 
in Die O.B. ' 'erlede week dat Dit was 'n skouspelagtige 
d ie tyd nou aangebreek bet toneel toe 100 lede ,·an die 
om die mondl!tuk van 008 Boerejeug Saterdagaand by 
propaganda 8 terk te maak, ill geleentheid \'8D \'ryheidsdag

d ie volgende bydrae ontvang: 

Mev. A. C. Junghan11, Exner

laan, Vredehoek, £2 211. Od. 

viering in die Paarl met bran
dende fakkels, aangesteek 
deur 'n fakkeldraer, in for
masie aangetree bet om die 
plegtige oomblik in te lui. 

Hierdie skouspel, saam met 
die reuse-Yryhcidsvlam wat 
30 voet hoog in die lug opge
lek bet, was een wat di,e 1,000 
aanwesiges nie gou sal ver
geet nie. 

,.Vryheidsdag is 'n Afrikaner
fccsdag sodat ons getrou sal bly 
aan ons vryheidsideaal en dit 
brandend sal hou. Ons doen 
dit ell{e jnar en nie net elke 
vyf jaar nlc sodnt vriend en 

P d V S A B h t 
vyande kan weet dat ons nog 

' 
a an . .. e 0 0 r aan ons !deale glo en ons daar-

voor beywer,'' hct dr. Erika 
Theron, Hoofvrou van Wes
Kaapland, die betekenis van 
die Majubnfees aangestip. 

N . A · E . p t ' s -" Ons moet dwarsdeur die jaar le an en ar Y e brandwag staan om daardie 
ideanl waarvoor ons staan te 

' ~~r~~~~~:~. t~e~e~~ ~~s~~a~fe~~~ • v vra !;Oms of dlt nog die mocite 
~,Die Oe!'ewahramlwag wil aan Ad • t werd is om hicrdic ideaal na 

die Afrikanen:olk teruggee wat sy eie v ors er te street omdat ons geslag nie 
is. Ons wil geen Duitse st.elsel bier • die vervulling daarvan sal sien 

nie. \\"at sal getwur bet as ons 
oorplant nie, maar ons wil waaragtig , 00rvude1'!1 diesl'lfde houding 
nie sien dat die Britse stelsel - ingt'nt'em het? Ons moet die 
waaraan sonuni~c mense reeds verknog geraak het - hier bestendig word 

1 
peill aanl diedaho~f ~d.~tn ~ie stad~t gt>loor b~ om die i:.leaal '·oor te 

'· B k kl h 1 d S w P aas, n IS 1 me no 1g .,it 1•n on thou dat ons slegs een 
nie,"' het genl. ·John Vorster van ra pan ver aar toe y ver e e ater- om hom £15,000 jaarlik!l u• ra ... e in die gt'skietlPnis is. 
dagaand 'n Vryhei·dsdagfunksie in die P aarl toegespreek het waar 'n ska rc beta,U nie; ~n kan ons 'n rub- Dit is ons tank om deur ons 
· I 000 nen .,.. op die Skouterrein saamgedrom het. GenJ. Vorster bet dit berstempel v~r 3/6 Iaat maak. dade te toon dat ons ons vryhcid 
'an ' I !:'>. . • f d' d S 'd Af 'k ' Ons glo dat d•e volk oud genoeg waardlg is. 'n Volk is nie sy ook ~elaak dat daar mense IS wat maak aso Ie pa van Ul • r1 a n is om vir hom •n Ieier te kies d' h . .._. vryheid waar 1g as y me sy 
prhaall>ad of die pad van een polit iek e party is en dat daar op 9 Maart en te ver,~·ag dat hy ons sa~ .lei taal in f.'re hou nic C'l1 omsicn 

et ·d1'e volk op rockelose wyse ae-eksperimenteer word. volgens d•e sedes en tradiSieS na die minder bevooregtes in sy 
lll ~ van ons volk. gcledere en sy Iandsbodem nie. 

,Ek praat nie met u as die E IE TAAK RUBBERSTEMPEL vm S/6 ,Wat ons wil he, is wat ons Die vergaderlng bet plaasge-
verslaande kandidaat van Brak- eie is. Ek lees u voor uit die vind onder voorsittcrskap van 
pan nie, maar as 'n onver- ,Laat dit duidelik wees: Die ,Die partylose gesagstaat is werk van dr. G. D. Scholtz, genl. w. Marsh, Waggenl. Max 
slaandc offisier van dif.' Osscwa- Ossewnbrandwag is nie in die dikwels die voorwerp waaroor ondcr-redakteur van Die Trans- Smuts het die gelofte gelces, 
brandwag. Na alles wat die af- lewe geroep om 'n politieke par- moeilikheld ontstaan en mense valer - dis 'n werk waarmee terwyl ds. J. A. Pienaar van 
gelopc jare gcbeur het, selfs in ty te wees n ie. Nog mfnder is hy sy doktorsgraad ver~ry het. 

1 
Ceres die godsdiens gelei het. 

die oombliklte van my diepstc, die O.B. gestig om 'n kultuUJ"- Op bladsy 41. Ices ons. m ver· Genl. John Vorstcr het die vry-
vernedcring in 'n onontsmette vereniging te wees of op eko- b~nd met . d1e Repubhck v~n heidsvlam aangcsteek waarna 
kaffersel, was ek nooit spyt vir nomiese gebied op te tree. die OranJe Vrysta~t: ,D1c elke aanwesige •n stuk bout op 
die stap wat ek gedoen bet om Daan·oor was die F.A.K. en die gcvolg was dat d1e repu- die vlam gegooi het en 'n gelde-
deel te he in die stlgtlng van die Rl'ddingsdaadbond reeds daar. (vervolg op bl. 8, kol. 4) like of!crgawe gestort hct. 
Osscwabrandwag nie omdat ek Die O.B. bet gekom om 'n eindf' 
glo nnn die Ieier ~·n die !deale te maak aan die skeldtaal en 
van die Beweging," het gcnl, die rnagtelo~~e gemaal in die 
Vorster onder groot tocjuiging meule ~·an Simson. D ie Ossewa
ges~. brnndwag se dat jou broer, 

,Ek Is my bewus daarvan dat jou melk>-Afr ikaner, nie nood
daar mcnse is wat aanspraak wendig sleg is omdat by aan 'n 
maak daarop dat hulle bewyse ander politieke party behoort 
het dat die Ieier nie tc vertrou nie. 
is nic. \\'aurom dan nil' mt•t die ,\Vaarvoor staan die Ossewa
,bew~se' v·oor die dag kom nie, brnndwag en wat is sy houding 
en word daar net roelceloos met teenoor ander groepe? Ek kan 
dif' volk se gevoel g'espeel?" dit nie beter formulcer nie as 

Met • vcrwysing na Brakpan dat die Ossewabrandwag 'n 
het spr. gese dat mensc gevra republikeinse volksbeweging is 
het wat wect 'n O.B.-offisier vir die instandhouding van die 
nou van die politick. Maar bulle Afrikanerdom en die daarstel
het ver4te1•t clat dit hierdie ling van 'n partylose gesagstaat, 
mensf' is wat die 11pitwerk vi r nasionaal en sosiaal van aard. 
die ou Nao;ionale t>nrty gedoen ,Ons het gedurende die oorlog 
bf't. ' in opstand gekom teen die on-

Die Ossewabrandwag is in die reg wat daar aan die Afrika
lewc gcroep om 'n kanaal te gee nervolk gepleeg is en teen die 
aan die volksgevoel wat in 1938 idee dat die Afrikaner onder 
opgespring bet. Geen politieke gepJoeg moet word. Ons sal dit 
party of bcstaandc organisasie nie duld nie en as dieselfde 
kon aan die doc! bcantwoord omstnndighede hom weer voor
het nie en sclfs die Eerste doen, sal ons dieselfde doen," 
Minister het in 1941 op Win- het spr. onder luide toejuiging 
burg die O.B. toegejuig. v·erklaar. 

MEV. M. STEYN 
VIER 84e 

VERJAARDAG 
Mev. Cprc•s.) M. T. Steyn het 

verledc Saterdag hnar 84e ver
jaardag aan huise van haar 
dogter, mev. dr .• J. S. du Tolt 
van Seepunt, herdenk. Enlcelc 
honderde gaste hct die ver
jaardagvicring bygcwoon en 
treffende hulde nan die volks
moedcr gebring. 

By nierdic geleentheid het die 
Eerste Minister silwerware wat 
voorheen uan mev. Steyn 
behoort hct, maar sedcrt die 
Engelsc oorlog uit die hande 
v:m die Steyn-familic geraak 
bet, aan haar terug gegee. Dit 
is onlangs in die huts van die 
Goewerneur-generaal gcvind. 

GENL. JOliN VORSTER 

se hullc. kan nie met ons saam
wcrk omdat ons 'n diktatuur 
sou voorstaan. On!il wil geen 
Duitse stelsel hier oorpla nt n ie, 
maar ons wil ook n le slen dnt 
die Brit11e 11telsel in Suid
Afrika bestendlg word nie. Ons 
glo aan 'n verantwoordelike 
staatshoof. As jy 'n rubberstem-

Sta a tma k ers 
'N GEDEELTE VAN DIE OFF IS/ERE VAN GEBIED 

E WAT DIEN OP DIE STAF VAN DIE 
GEBIEDSGEN ERAAL 

STAANDE (v.l.n,r,): Genl. J. W. Vorster (Carolina); 
hfgenl. J. H. Richter (Uniale hoofwaggeneraal); 
genl. J. J. Got,ws (Heidelberg); gebic!U>genl. J. G. 
S. Opperman; genl. I. M. Prinsloo (Bethal); die 
K.G., dr. Hans van Rensburg; genl. D. J. Erlank 

i 
(Johannesburg); hfkomdt. J. L. M. Venter (Pot-

. chefstroom); hfkomdt. M. J. le Roux (Los berg); 
• hfkomdt. D. Schoeman (Potchefstroom); 
• hfkomdte. C. Badenhorst (Johannesburg); genl. 
f I. W. Hartman (Krugersdorp) ,· h/Twmdt. Z. Eloff 

I 
(Krugersdorp). 

VOOR (sittende, v.l.n.r): Genl. J. D. Heroldt 
(Springs); genl. Barry Grobler (Stafhoof); 
hfgenl. John Vorstcr (Rand); hfgenl., prof. F. J. 
Labuschagne (Wes-Transvaal); genle. K. Malan 
(Gebied E); hfkomdt. A. II. Stcenkamp ( Ermelo); 
komdte. M. C. Erasmus (Krugersdorp); komdt. 
A. M. Mostert (Balfour); hfkomdte. A. Roscher 
(Rand); hfkomdte JJ!. A. Gouws (Heidelberg). 
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TWEELING LAAT 
VLAM WEER BRAND 

Geen Yskas Kan ldeaal 
Ses-en-twintig Februarie was vanjaar werklik in aile 

opsigte vir Tweeling en sy Afrikanergemeenskap 'n 
Amajuba, berig ons korrespondent. 

Van Republiek Vernietig 
Die Brandwagte het gedu

rende die middag in die Koffie
huis van mev. W. Dreyer byme
kaar gekom en is daar deur die 
O.B.-vroue getrakteer. Hoof
komdt. D. F. Meyer bet ook ver
slag gedoen van die offisiers
Iaertrek te Kroonstad en daarop 
gewys dat indien die H.N.P. 
werklik gemeen het dat blank 
Suid-Afrika in gevaar is, bulle 
samewerking sou gesoek het en 
nie die O.B. gelyk wou stel met 
die status van kleurlinge nie. 
Hul op trede bewys vir ons slegs 
hoe d ie partydiktatuur werk. 
Ons vrees dat indien ons die 
H.N.P. nou help in hul strewe 
na aileen bestaansreg, ons geen 
respek vir ons volk, ons self en 
ons leiers meer het nie, het spr. 
gese. 

gebied bedreig word deur die 
tradisionele vyand wat reeds 
stelling ingeneem het. D ie vlam 
is aangesteek deur komdt. F. 
Oosthuizen. 

BESWADDER 

'n Welkome reen bet die ver
rigtinge onderbreek wat daarna 
voortgesit is in die saal waar 
hfkomdt. Pitaut van Bethlehem 
op treffende wyse die verskil 
verduidelik het tussen die par-· 
tystelsel en wat die O.B. wil. 
Treffend was die voorstelling 
van die worsteling van die par
tyleiers om op die boonste sport 
te kom en dan nie om te gee 
hoe bulle mekaar beswadder nie 
om net bulle doel te bereik, ter
wyl die O.B. mekaar die hand 
gee en mekaar ophelp om bo-op 
die sport te kom. 

, Die ideaal van vr yheid en strewe na ' n ete Boererepubliek is glad 
nie dood nie. Geen yskas kan dit doodkry n ie. Dis intiem saamgeweef 
in die patroon van ons hele volksvcrlede soos ' n goue draad. Dit is 'n 
geheiligde id~aal en le ten grondslag van ons hele volksbestaan. Ons kan 
nie anders as republikeins wees nie," het mnr. B. C. Schutte, ' n oud-poli
tieke gevangene van Potchefstroom, op 19 Februarie by Mooi Eiland, 
Parys verklaar by gcleentheid van ' n Vryheidsdagfunksie. 

FAKKELS 

Om agtuur het alma! op die 
terrein saamgekom waar die 
vuur aangesteek sou word. Hier 
is fakkeldraers opgestel en die 
verrigtinge is volgens program 
afgehandel. Dit bet begin met 
skriflesing deur oudl. G. P. 
Kemp en 'n baie ernstige volks
toespraal{ is deur mnr. F. J. 
Le!!sing gehou waarin by die 
slag van Amajuba bebandel bet. 
Hy het die aanwesiges gewaar
sku dat die vryheid van ons volk 
op godsdienstige en ekonomiese 

Hfkomdt. Meyer het alma! 
hartlik bedank vir hul aarl
wesigheid en oudl. G. P. Kemp 
het die verrigtinge' met gebe-d 
afgesluit. 

Tweeling het ook op 26 Feb
ruarie die geleentheid gehad om 
die nuwe gebou van die Twee
ling Ko-operatiewe H andelsver
eniging waarvoor 11 jaar 
gewerk .is, in diens te neem. 

<Berig deur mev. A. M. S. Pie
ters, Posbus 1, Tweeling.) 

BESKERM! 
MOTOR-Assuransie by-

Die republikeinse ideaal bly 'n 
lonkende ster in die verskiet en 
die stryd om dit te verwesenlik 
moet voortgaan, a! geskied dit 
ook strompelend en bebloed in 
die donker nag. Spr. het die 
stryd sedert 1938 toe die gees 
van .,ek is my broer se hoeder" 
die land beetgepak het, geskets. 
Sedert 1940 het die swakheid 
van partybelang voor volks
belang weer sy verskyning 
gemaak. Vera! 1941 staan diep 
in spr. se gebeue ing'egraveer 
vanwee die sogenaamde volks
vergadering op Bloemfontein en 
die uitroeping van die soge
naamde volksleier. .,Hier het 
die diktatuur van die party by 
ons nasionale Afrikanerdom sy 
beslag gelny. Hoe kon die 
beraadslaging van die Eenheids
komitee ooit suksesvol wees? 
Hulle wou dan 'n · republiek 
soos ons dit wil he. H ulle ·wou 
die vollt verhef bo die party. 
Hulle het da n d ie idee van 'n 
gesagstaat, Christelik en nasio
naal, voorgestaan. Daar in was 
geen plek vir pa rtydiktatuur 
n ie, en geen waarborg dat die 
sogenaamde volksleier president 
sou word nie. Waar wou u 'n 
mooier samevatting uit die hand 
van deskundiges gehad het as 
in daardie gewraakte omsend
brief 1/41? En wat was die des
tydse beswaar daarteen? Die 
aankondiging en p ropagering 
daarvan was {lie alleenreg van 
d ie party en die partyleier!" 

C: A ~IT.&~£ . - ~ --- - -- ---. ,.,, ., •ca•x• 
S UID·A FRIKAA NSE NASIONALE 

TRUST EN ASSURANS1 E HPY., BPI<. 
BROOD VAN S~~TE 

1.'akke dwarsd.eor clle UDle. 
In die stryd wat daarop 

gevolg het, het mede-republi
keine dikwels in party-ver-

BEROEMD en WELBEKEND 
oor die 66 jaar vir 

BESTE W AARDE 

in 

I{LAVIERE 
VLEUELKLA.VIER E 

HUIS- EN KERKORRELS 

sowel as aile 

ander soor te MUSIEKINSTRUMENTE en Toebehore. 
GRAMMOFONE, Plate, ens. DRAADLOOSTOESTELLE 

BLAD- en BOEKMUSIEK in grootste verskeidenheid 

Spesiale A.fdeling: 

WAPENS 
PATRONE, Jagbenodigdhede, VERKYKERS, Weerglase 

Sakmesse, Valle vir Ongedierte, Jagmesse, ens. 
• 

Nuwe afdeling vir 

• 

YSKASTE • ELEKTRIESE STOWE • Elekwiese Ar tikels 

R. MULLER (Eiens.J BPK. 
Hoek van Kasteel- en Burgstraat - Posbus 133 - KAAPSTAD 

blindheid ons brood van smarte I geen pa r tye wie se bela nge 
laat eet toe ons moes verneem: gedien moes word nie. Sy rege
.,E k verklaar jou eed van trou r ing was geen slawe van pa r ty
aan jou volk en ideaal ongeldig, k oukusse n ie. H ulle k on die 
want jy is verlei"; .,jou Ieier la nd regeer volgens {lie lig wat 
skakel met Smuts en die Storm- hulle ontvang het s onder om 
jaers is rampokkers". Maar deur die koukus gedwing te 
tog, ons ore was gedurig gespits word om d ie iand te verraai ter 
en gedurig is die geroep gehoor: wille van die volgende stembus. 
Kom oor en help ons. Dit was 
flou maar tog onmiskenbaar die 
roepstem van 'n volk. 

Op versoek van die K.G. het 
ons by die A.P. aangesluit. Ons 
het gehuiwer want ons het 
wars gestaan teen partypoli· 
tiek. Maar ons bet hierdie 
offer gebring. Daar voor is die 
republiek wat offers vra. En OJ: 
26 Mei het ons weer die Vier
kleur uitgebaal. Het u toe 
gedink aan die O.B., A.P. of 
H.N.P.? Het u nie ook op u 
kniee geval en God gesmeek orr. 
ons krag te gee en groot genoeg 
te maak om hierdie geskenk uit 
sy hand tot hell van die volk uit 
te buit? 

GEEN GRIL 

Die ideaal van die Afrikaner 
volk is nie die grit van 'n paar 
heeth oofde of opstokers nie. Net 
soos ons voorsate b et ons 
pat riotiese liefde vir ons eie. 
Die e nigste werklike e ie staats
vorm bier by ons is 'n Republiek 
met 'n president. Daarom is 
arbeid gedryf deur liefde heer
Iik. 

Volg u leiers ter wille van hul 
persoon? het spr. gevra. Geluk
l{ig het ons in ons volksgeledere 
nog leiers wat nie verleiers is 
nie. Lei die K.G. ons reg? Vir 
ons is die antwoord duidelik. As 
ons se ons volg die Ieiding van 
die K.G. dan is ons ryk en hy 
is ryk, want dan lei hy ons om

.dat beide hy en ons dienaars is 
aangevuur deur dieselfde ideaal 
Ons volg hom omdat h y die 
doel wat ons nastreef s o du i<le
lik dien en by ons insk er p. Ons 
volg hom omdat h y 'n groter 
dienaar is as ons self. So 'n 
leier vergader, sy roede verjaag 
nie, d it wit besinning bring. 

KRUGE R-VOOR.BEELD 

So 'n Ieier was Paul Kruger 
Hy het hom nie deur party· 
skappe laat bind nie. Selfs s~ 

verslane opponent het hy in sy 
kabinet opgeneem. Da a r wa!' 

MAKSDIUMPRYSE vir her
stelwer){ aan m otors sal eers
da.ags deur die regering aange
kond ig word. D ie pryskont ro
leur b et onlangs opdrag gegeP 
da t d ie pryse van herstelwerk 
ondersoek word. 

D ie aankondiging van dif' 
regering is deur m otorklubs ver
welkom omdat dit blyk dat baie 
garages buitensporige pryse vir 
herstelwerk vra . 

* 
Sowat 8,000,000 bale lusern is 

vernietig as gevolg van 'n brand 
wat naby Upington uitgebreek 
het. Die verlies word op baie 
duisende ponde geskat, maar 
daar word verklaar dat dit nie 
'n skaarste sal veroorsaak nie. 

I 

Dit' is die Republiek wat ons 
verlang. Daarom, vriende, sit 
u skouer aan die wiel. In 1881 
het genl. Piet Joubert met on
verbiddelike vasberadenheid en 
met 'n geloofsoog die taak aan
gepak en die klein Gideons
bende het met biddende harte 
Amajuba bestorm. Is ons daar
van oortuig dat ons nie weer 
na aan 'n Majuba staan nie? 
Daarom doen wat dte hand vind 
om te doen. 

Die verrigtinge is gelei deur 
hfkomdt. G. Prinsloo terwyl 'n 
orkes onder Ieiding van mnr. 
Keyser van Parys musiek ver
skaf het. Daar is ook vleis 
gebraai. 

Groot 
Se 

Marico 
Fees 

Generaalskap F9 bet op 26 
Februar ie Vryheidsdag te Groot 
1\l arieo gevier. Die opkoms was 
goed, hoewel die ongunst ige 
weer, s om m ige tuis gehou bet. 

Onder Ieiding van genl. P. M. 
van Niekerk en Wagkomdt. C. 
J. E ksteen, het a! die verrigtinge 
goed van stapel geloop. 

As spreker het Hfgenl. J . F. 
Marais van Pretoria opgetree. 

Onder sy inspirerende toe
SJilraak het al die aanwesiges 
nuwe moed geskep, om met 

GEl\'L. J. F. MARAIS. 

meer vasberadenheid die stryd 
van die O.B. in bierdie tyd van 
politieke Chaos voort te sit. 

Uit die toespraak van genl. 
Marais, hct dit nog meer dui
delik geblyk, dat ons volk, slegs 
deur selfrespek, eerbaarheid en 
vertroue in die Opperwese gered 
kan word en deur geen kruisie 
nie. 

Presies om nege uur is die 
Vryheidsvuur aangesteek. Die 
verrigtinge was reeds afgedaan 
toe die vlamme nog steeds hoog 
geslaan het. - <Ingestuur deur 
komdte. A. M. C. van Niekerk, 
P.K. Kuilfontein, oor Zeerust.) 
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WAAROM E.K LID VAN 
DIE. A. P. KAN WE.E.S 
Onderstaande is 'n afskrif van 'n brief geskryf deur 

mnr. D. W. R. Hertzog van Pretoria aan 'n vriend waarin 
by rekenskap gee van die O.B. se hooding ten opsigte van 
die Afrikanerparty. Omdat hierdie saak in kringe buite die 
O.B. vry algemeen onverstaanbaar voorkom, kan publisering 
daarvan van nut wees vir diegene wat eerlik ondersoek 
instel: 

Goewermcntslaan 760, 
Pretoria. 

9 Februarie 1949 

Beste Vriend, 
Jy vra my hoedat radikalcs so 

begaan kan raak oor die regte 
van gekleurdes. 

Jou vraag is natuurlik abstrak 
gestel, maar ek vermoed dat dit 
in concreto Ices: ,Hoe is dit dat 
jy (julie), wat as Brandwagte 
die aktiwisme aanhang, met 
opcnlike en verklaarde rcgverdi
ging van die heerscrsvolk 
gedagte, tog die A.P. onder
steun tcrwyl Jaasgenoemdc nie 
bereid is om naturellcverteen
woordiging in die parlemcnt af 
te skaf met 'n meerderhcid van 
'n paar lede nic ?" As ek jou 
vraag verkcerd verstaan het, 
help my reg, maar as ek dit reg 
verstaan het, is die antwoorde 
velerlei, alma! natuurlik beter 
gestel in 'n gesprek dan in 'n 
brief wat maar haastig bcwoord 
en bedink word. Ewcnwel: 

(a) As mens Hewers bofbal 
speel as kricket, maar jy 
word nou verplig om krieket 
te speel, dan kan jy nie bof
bal-tegniek onveranderd toe
pas nie. Elke spel hct sy 
eic tegniek: Die durwende 
aktiwisme een metode; die 
versigtige demokrasie 'n 
ander. Wat by die een van
~elfsprekcnd is, is by die 
ander onvanpas en selfs gc
vaarlik. 

AFRIKANERSKAP 

(b) Ons is in die A.P. o.a. omdat 
gee~ ander party 'n ,nazi-

DESPATCH VIER 
VRYHEIDSDAG 

Die Ossewabrandwag van 
Uitellhage en Despatch · bet 
Vryheidsdag op 26 Februarie 
berdenk by die Vroue- en Kin
dermonument te Punnels-~'lill 

waar die vlam weer hoog ge
brand bet. 

Genl. P. M. du Plessis het by 
hierdie geleentheid 'n pragtige 
en bcsiclende toespraak gelewer. 
Hy het gewys op ons dapper 
voorgeslag en die vertroue in 
God waarmee genl. Piet Joubert 
Amajuba bestorm het. Hy het 
dit betreur dat daar vandag so 
min van 'n republiek gehoor 
word. Die stryd van die manne 

' en vroue en kinders gedurende 
die afgelope oorlogsjare was nie 
tevergeefs nie en ons sal die 
stryd voortsit vir 'n vrye en 
partylose republiek. - (Kor.) 

l}esmette" Brandwag soos ek 
binne sy heiligdom wil toe
Iaat nie. Havenga, wat 
sells teenoor wyle genl. 
Hertzog die demokrasie ver
dedig bet, bet geoordeel dat 
goeie Afrikanerskap · darem 
voldoende opweeg teen 'n 
slegte demokratiese verlede 
of bede. Van ons kant 
weer: As mens graag 'n 
mooi nuwe buis wil bou, 
slaap mens nogtans nie 
intussen in die reen nie. 
Jy huur maar wat jy kan 
kry. Hoewel ons en die 
H.N.P. 'n republiek bcgcer, 
neem ons en, let wei ook 
hulle, tog intusscn dee! aan 
die Regering van sy Majes
tcit se vrygewes Suid
Afrika. Mens gaan nie op 
'n hongerstaking net omdat 
jy nie dadelik die beste 
brood kan kry nie. 

(c) Vir die demokratiese parle
mentere stryd aanvaar jy 
die beste Icier wat jy vir 
daardie doe! kan vind. AI 
sou• dit gebeur dat jy op 'n 
spesifieke punt van hom 
verskil, dan volg jy hom 
nogtans omdat jy glo in dis
sipline teenoor eiewysheid. 
Jy beoordeel immers 'n 
Ieier, 'n saak, 'n party, 'n 
plaas, 'n besigheidsproposi
sie, of wat ookal, in sy 
geheel. Jy verwerp jou Ieier 
of party eers as hy, as 
geheel beoordecl, misluk; 
nie net omdat jy op een of 
ander punt van hom toeval
Jig verskil nie. 

GESO~'DE BELEID 

(d) In die onderbawige geval is 
die beleid van mnr. Haven
ga toevallig boonop gesonde 
beleid vir 'n demokratiese 
bewind wat die parlemen
tere demokrasie as die hoog• 
ste goed sien en dit tot in 
lengte van dae behoue w il 
sien. Die argumente vir 
hierdie Jaaste stelling is 
reeds so volledig behandel in 
,Die Vaderland" en deur 
mnr. Havenga self dat ek 
jou nie wil verveel deur dit 
te herhaal nie. 

Noudat ek daarna kyk vrces 
ek dat ek my in elk geval bietjie 
daaraan versondig het om die 
ooglopende te beklemtoon, maar 
hoewel ou nuus vir· Brandwagte 
kry ons houding maar min 
publisiteit elders. Soos jy weet 
is die H.N.P. se koerante selfs 
vir ons advertensies gesluit, om 
van die Sappe se blaaie nie eens 
te praat nie. Ek dink jy sal, 
na bostaande, instem dat my 
houding, sekerlik nie onver-

(vervolg in volgende kolom) 
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VERSEK:E SKAPPY 
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sekerlngsdlens aanbled - lewens
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KAKAMAS 
LAAT VLAM 

BRAND 
Die manne- en Vroue-l{om

mando's van Kakamas bet van
jaar weer Amajubafees gevier 
by die koppies bokant die ou 
Skietbaan. Om 6 urn. is die 
vlaghysing uitgevoer onder t~e
sig van Veldk. A. J. Burger, 
waarna Komdt. G. F. J. van 
Rensburg met 'n paar woorde die 
verrigtinge geopen verklaar bet. 

Komdte. E. J. van Rcnsburg 
e~ haar offisiere het allerhandc 
!&kernye te kocp aangebied en 
ook die Boerejeug het 'n afson
derlike tafel gehad. 

Deurdat die lug oortrek was 
met swaar donderwolke en dit 
geskyn het asof 'n storm enige 
oomblik kon Iosbrcek, was die 
opkoms nie bevredigend nie. 
Nogtans was d it verblydend om 
onder die aanwesiges verskillen
de personc te sien wat nie lede 
van die O.B. is nie. 

'n Skaap wat Brandwag 
Stadler geskenk het is cpge
veil en het £12 behaal. Die 
J eug hct £3 ingcsamel en die 
totale insameling het byna 
£32 beloop. 

Teen 8 uur die aand het 'n 
hewige stofstorm gewoed maar 
komdt. v. Rensburg het die 
Skriflesing en gebed waargc
ncem en nadat aile aanwesiges 
'n stukkie hout op die Majuba
vuur gewerp het en die Gelofte 
gelees is, is die verrigtinge ge
sluit. - (Korr.) 

Vrugtefees 
Op 

Constantia 
Die jaarlil{se vrugtefees ten 

beboewe van O.B.-dagfonds 

op die plaas Welgelee van 

mnr. en mev. J. R. Lategan, 

vind plaas op Saterdagmiddag, 

19 1\laart. 
Diegene wat te\'Ore komdte. 

Lategan se vrugtcfees byge

woon bet, sal ongetwyfeld 

woor alma! daar wees saam 

met hul vriende. 

(vcrvolg van vorige kolom) 

klaarbaar is nie. Maar soos ek 
gese hct, moet ons eendag weer 
gesels oor die dinge want daar 
is nogal baie andere wat net
soos ek maar ons bes doen om 
ons ronde vorm so goed as 
moontlik in die demokratiese 
vierkant te laat pas. As ons 
dan hier of daar bictjie potsier
lik vertoon moet jy maar ont
hou die toestande is nie van ons 
eie keuse nie. Die waarheid, 
oor staatsvorm en staatsbeleid 
netsoos oor enigiets anders, is 
lets wat mens moet bely soos 
jy hom self sien en nie soos 
andere hom sien nie. Ook al is 
die andere dalk reg en jy ver
keerd. Gelukkig kan ons dit 
doen binnc die A.P. hoewel die 
H.N.P. ons nie wit toclaat tensy 
ons ons eie eerlike oortuigings 

KOFFIEFONTEIN 
ALWEER Is Medisyne 
WERKLUSTIG N d kl•k ~ 

Saterdagaand, 26 Februarie 
het die Kommando van Koffi~ 
fontein vergadcr op die plans 
Lentelus waar die vryheids
vlam op 'n koppie aanges teek 
is deur lmmdt. J. Immelman. 

Veldkt. H. du Toit was ver
antwoordelik vir die verrigtinge 
van die aand en het hom deeglik 
van sy taak gewyt. Nadat hy 
Psalm 94 gelees het, het die 
kommandant 'n kragtige gebed 
gedoen en is die gcwone prose
dure gevolg wat afgesluit is 
met die sing van ,Die Stem." 

'n Baie aangename atmosfe-er 
het daar gehcers sodat niemand 
Jus gevoel het om dadelik. na 
afloop van die vcrrigtinge huis
waarts te keer nie. O.B.-liedere 
is gesing en daarna is serste. 
J. Theron gevra om kortliks 
verslag te doen van die offi
sierslaertrek te Kroonstad van 
15 Februaric. 

Die lede het eenparig die 
gevoel openbaar om hulle neer 
te Je by die besluit van daardie 
vergadering. 

Daarna is wenke aan die hand 
gedoen om dadelik te begin met 
die insameling van geld vir 8 
Augustus want, almal is met 
nuwe moed besiel en voel 'n 
behoefte tot aktiwiteit. 

<Ingestuur.) 

oo saa 1 f 
Die Natuurwetenskap 

•e nee! 

L j 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 
DIE JONGSTE WETEN· 

SKAPLIKE METODES 
Met Verbasende Ultf!llae 
GEEN MEDISYNE! 
GEEN OEFENINGE! 

Ole Bardnekklpte Kwale swt1 
Ole weteuoltap bet uou uft~v1nd dat 
todra 'n beomette Uggaamodeel ekonu· 
gemaak word van ey glf of on.wwer· 
bede, die elekte verdwyn. Deur die 
toepaaslng van ons wetenekapllke me· 
todee bet dlt nou •n makltltl> taM 

reword. 

Dlt maak ule eaak boe ematlg of _,. 
boudeud u kwaal Ia nle - eelfe aJ II 
dlt aa ebronlee of ongeneesllk beetem· 
pel. Daar Is boop v1r u. Geen medl· 
e:vne of oereutuge beoodlg ole. U 1181 
onder geeu verpltgtlng etaan nle. Bkryl 
&an one en veretrek volledlge bMoD· 

derbede tu verband met u l<wa.al. 

THE SCIENTIFIC 
HEALTH INSTITUTE 
POIIbD8 1SS6 - KAAPSTAD 
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ONS HELP HULLE WAT ONS HELP. 

.ADVERTEERDERS HELP ONS. 
DIE 

Versigtige verpakking 
verseker 

veilige aflewering 
Dit is O NSEKER 

Moenie goedere los verpak nic. 

Mocnie swak kartondose vir 
swaar goed gcbruik nie. 

Moenie breekbare goed onbe
skerm vcrpak nie . 

Dit is VEILIG 

Maak aile ruimtes styf vol. 

Gcbruik stewigc houcrs wat die 
inhoud sal steun en bcskerm. 

Draai elke stuk apart toe met 'n 
beskerming van strooi of papicr. 

afswecr nie. Hierdie bouding ONTHOU TOG OM U VRAGBRIEWE TE !:!.2,!l; 
van mnr. Havenga is in sigself As u pakkie die moeite werd is om te versen~. is dit die moeite werd 
al vold.oende rede om hom te om veilig versend te word. Pak sorgvuldig, bmd goed vas en adresseer 
ondersteun ook in dinge waar- volledig en duidelik. Ons sal die res doen. 
van ons dalk van hom mag ver- Die Spoorwee behoort aan u-eise word met u geld betaal 
skU. As daar net een man is Hierdie is die eerste in 'n reeks wenke, gep/aas deur die Suid-Ajrikaa11se 
wat jou sy huis blnnenooi kan 

1 

Spoorweif, en gemik op die vei/ige vervfler en snelle ajfewering van 
Jy nle binnekant gaan moleste goedere. 

maak nle! L-------------------------------------------------~ 
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DIE VERKIESING 
Teen die tyd dat ons blad op meeste plekke gelees word, 

sal die uitslag van die verkiesing waarskynlik reeds bekend 
wees. Op die oomblik van ons skrywe is daar nog geen 
aanduiding van hoe die stryd uitgewys sal word nie. Wat 
ons wei weet is dat 'n baie groot dee! van die Afrikaans
nasionale volksdeel hierdie keer buitestanders was en dat 
baie O.B.-lede hul in daardie geledere bevind het. Die redes 
waarom dit so was, is voldoende uiteengesit in hierdie blad 
wie se taak dit was om die beskuldigings te weerle dat 
,die man wat sy stem weerhou die man is wat sy nasie 
vermoor''. Ons het afdoende genoeg aangetoon dat die 
stryd nie 'n AFRIKANER-stryd was nie, want goeie 
Afrikaners soos more. l\lax Smuts, I<' rancis Robertson en 
Macbiel E loff is met opset uitgesluit van aktiewe deelname. 
Gevolglik het duisende O.B.-lede dit as 'n suiwer H .N.P.
verkiesing beskou en dus ook hul stemme weerhou. 

Aan die ander kant was daar wei 'n aantal O.B.-lede 
wat te kenne gegee het dat hulle ten spyte van dr. Malan 
se vyandskap tog gaan stem. Hulle het geglo dat hulle hul 
volk daardeur dien. Vir hierdie selflose poging vir die 
soveelste maal, verdien hulle die bewondering van die hele 
volk. Hulle is gocie O.B.-lede en hulle sal dit bly. Waar van 
sekere kant dikwels gepraat is van ,bevele om nie te stem 
nie," mag hierdie mense onder die indruk verkeer dat 
hulle ondissipliner gehandel h.et. Dit is nie so nie. Daar 
was geen bevel of opdrag aan O.B.-lede om nie te stem nic~ 
Op Wellington het die K.G. baie uitdruklik gese dat dit 'n 
gewetensa.ak is en die O.B. niemand se gewete gaan dwing 
ole. Wei het offisiere op verskeie plekke hul standpunt 
uitgespreek by wyse van besluite, maar opdragte was daar 
nie. Lede wat gaan stem bet, het dus die volste uymoedig
beid om hul plek binne die Beweging te hou en niemand sal 
bulle da.aroor verwyt nie. Intdendeel, ons respek teer bulle 
vir hul selfloosbeid. 

VERSTAANBARE TAAL 

Aan die anderkant het die O.B.'s wat buite stemming 
gebly het, ook volgens hul gewete gehandel. llulle was 
oortuig van die noodsa.aklikheid om die H.N.P.-lciding na . 

frnstige Aanklag, Teen 
Sowjet-KOnsulaat 

Die Russiese konsulaat in Pretor ia is sonder twyfel die middelpunt 
van die Kommunistie~;e propagandaveldtog in die Unie en Suidelike Afrika. 
Daar gaan ook elke maand 'n hood skapper m et geheime dokumen te na 
Moskou, bet die Minister van Eko nomiese Sake, mnr. Eric Louw, O}l 

Middelhurg (Transvaal) verlede week vcrklaar . 

Die duisende propagandabil
jette wat tans in die Belgiese 
Kongo versprei word, het bulle 
oorsprong in die Russiese kon
sulaat in Pretoria, het hy gese. 
Besware word al 'n gcruime tyd 
ingedien teen die bcdrywighede 
van die konsulaat. Die polisie 
beskik oor die inligting dat die 
propaganda van d ie Kommuniste 
die afgelope maande geweldig 
toegeneem het. Dlt kom hoof
saaklik uit die kantoor van die 
Russiese konsulaatgencraal in 
Pretoria. 

Die handelsbctrekkings tussen 
die Unie en Rusland regverdig 
geen diplomaticke vcrteen
woordiging nie. In Suid-Afrika 
Is geen Russiese burgers wat 
beske·rming nodig het nie. Tog 
is die personeel van die konsu
laat buitensporig groot vir d ie 
werk wat gedoen word. 

BAlE E R NSTIG 

Die toestand i11 ba ie ernstig. 
Die Russiese metodt> om deur 
m iddel van sy k onsula te die 
onskendbaarheid van vriend
skapsba.nde tt> ondermyn is baic 
beke nd. \Va t In Kanada gebeur 

bet ka n ook in Suid-Afr ika 
gebeur. 

Mnr. Louw het veldm. Smuts 
verwyt dat hy verantwoordelik 
is vir die Russiese konsulaat in 
Suid-Afrika. 

I n Durban hct mnr. Louw sy 
verklaring oor die .Russicse 
konsulaat gekwalifiseer en gesc 
dat hy ,.persoonlik min daaraan 
twyfel dat die Russiese kon
sulaat ook die hoofkwartier is 
van die Kommunistiese propa
ganda in ,Afrika, Suid van die 
ewenaar." Volgens 'n ondersoel( 
wat die poli!iie ingestel bet , blyk 
dat d ie literatuur wat in :\lidde
Afrika , ·er ..,prei word, bul oor 
sprong in P retoria b l}t. 

Die Russiese konsul het in 
antwoord op die beskuldiging 
van mnr. Louw vcrklaar dat 
die vcrklaring nie met die feite 
strook nie. H y b et toegegee 
dat <lie pt>r soneel uit v~1'tien 
lede bestaan en dat Suid-.Afriku 
gt>durt> nde diE" eerste b t>lftt> van 
1947 (jongste syfers) n ik" 
na Rusland uitgevoer bet nie. 
In dieseltdt> tydpe rk is goedc•re 
te r waurde van £20,000 u it Ru'\
la nd ingevoer . 

Korreksie 
Artikel 

A.). van 

Vir 
Van 
Rooy 

I n ons uitgawe ntn 28 Ft>bru
arie bet 'n artikel van A. J. van 
ROOJ Yt>n.kyn oor d it> '\.'ran.~tstuk 
van 'n nuwe wetgewendt' hoof
stud en !ltelsel in oorc>E'n!item
ming met ons volkstradio;ic>. On
gev<>f'lr in die m iddel bt>t ' n baie 
.,teurende reek s tlrukfoute die 
gang van d ie nrtikel ht'elte
mul verwar . Ons JJIIIU'l b it>rby 
die korr ekte paragrp.we sodut 
le>'K'r& wat hul blaaie bewaar, 
dit kan k or rigeer: 

S OOS IN ENGELA.."'D 

\Vanneer 'n nuwe>ling lid word, 
moet hy vooraf leer hoe mens in 
Engela nd mank, want a ile }>nr
lementere gebruike kom van 
daardie land. (\\'as dit i.p.v. 
Engeland, Holla nd, Duitsland of 
Frankryk ~ou dit 'n \"REE~IDE 
ste lsel van 'n \'REE:\IDE land 
gewees bet.) 

agt jaar van toegewings tot besinning te bring in die eolgs te I 
~I wat politici ve~staan, ~aamlik ste~e. Hull~ was oor- GEEN NUWE WETTE 
tmg dat samewerkmg - d1e grondbegmsel van d1e O.B. - • 

In Kaapstad leef die uitlands
Engelse tradisie, soos ook deur 
Rhodes uitge>leef, bt'trcklik onge
steurd voort. Hier en 'daar is 
daar 'n vertalinkie> soos ,.Sweep" 
vir ,;Whip", maar verder kry 
ons agbare Volksraadslede die 
ruimstc gel<'entheid om die beste 
Britse trarlisies uit te lewe op 
die beste Brltse mnnier. 

in gevaar gestel word deur hierdie gedurige uitskakeling TEEN RQQIES 
van Afrikanerkragte op grond van persoonlike vetes uit 
die verlede. Daar moes halt geroep word voordat hierdie 
proses van verbrokkeling te ver ontwikkel en naderhand Net soos Die O.B. 'n t yd gelede berig het, skryf Die 
duursame beslag kan kry. Of hulle ges1aag het in hul doel, 
sal die uitslae more en oormore wel bewys. Burger, hooforgaan van die regering na aanleiding van die 

Maar wat die uitslag ook al mag wees, vir diegene wat · toes))raak van min. Louw, dat optrede teen die Kommuniste 
die Ieiding op hulle geneem het om die 'Yolk se welsyn by wa.arskynlik inhou dat geen nuwe wetgewing ingedien sal 

,.VREE:\ID E STELSELS" 

die stembus te verdedig, behoort dit nou duidelik te wees word nie maar dat daar kragtens bestaande wette opgetree 
sal word teen persone wat blank en ole-blank teen meka.ar dat daar nie voortgcgaan kan word met 'n beleid van uit

skakeling van Afrikanerkragte in 'n stryd waartoe aile 
blankes opgeroep word nie. Teen so 'n beleid is die verset oprui. 

Volksrandslede wat hullesclf 
hier go<>d tuisgemaak het, prnat 
graag van ,.vrccmde stclsels", 
maar dit is nou duidelik dat 
hullc wcorde aileen met die 
groot!ltc \·ersigtigheid aa~anr 
kan word. Onthou moet word 
dat ,,vrt>emd" baie maklik kan 
betekt>n ,,·rcemd aan die B rit
se tradision<>le parlementi're in
r igting en gebru ike." 

besig om a.an te groei. Ons het immers te doen met vlees 
en bloed en as jy aanhou om die deur in 'n man se gesig 
toe te klap, sal hy naderhand van daardie deur wegbly. 

Ons wil dus hoop dat dit die la.aste maal sal wees dat 
O.B.'s voor die moeilike keuse gestel sal word om tegelyker
tyd VIR hul volk maar TEEN bul Beweging te s tem - vir 
'n party op wie se vaandel aan die een kant volksbelange 
maar a.an die ander kant uitwissing van die republikeinse 
O.B. geskrywe staan. Dit was van begin af 'n onhoudbare 
keuse, maar die onhoudba.arheid het hom in die afgelope 
verkiesing storker as ooit vertoon. 

Moskou Se Arm 
Min. Eric Louw het in een van sy verkiesingstoesprake 

verlede week die slapendes in die land tot beroering geskok 
toe hy die Russiese konsulaat van ondermynende bedrywig
heid beskuldig het. Hy het beweer dat hierdie verteen
woordigers van Moskou die middelpunt is van kommunistiese 
propaganda in Suidelike Afrika en dat hulle selfs tot in die 
Belgiese Kongo opereer. Hy het verder verklaar dat daar 
gereelde boodskappe tussen Moskou en Pretoria gcneem 
word. 

Dit is 'n baie ernstige beskuldiging, maar dit onder
streep slegs wat Die O.B. al vir die afgelope ja re beweer. 
Getuienis uit alle dele \'aD die "ereld dui daarop dat Rus
siese diplomatieke verteenwoordiging en spioenasie vervleg 
is en dat solank jy die een duld jy die ander toelaat. 

Maar aangcsien dit nie meer Die O.B. aileen is wat hier-
. die stelling handhaaf nie, en 'n kabinetsminister stawende 
feite gcnoem het, kan die vraag gestel word: wat gaan die 
regering doen daaromtrent? Gaan dit bly by 'n blote 
verkiesingstoespraak of ga.an die regering ooreenkomstig die 
feitc handel ? 

As dit waar is dat die Russiese konsulaat die skakel is 
t ussen Moskou en kommunistiese ondergrawing in Afrika, 

( vervolg in .volgende kolom> 

<vcrvolg van vorige kolom) 

dan sou dit 'n misdaad teen
oor Afrika en sy inwoners 
wees indien hierdie skakel 'n 
dag Ianger voortbcstaan. Dit 
is wei waar dat genl. Smuts 
in die eerste plaas verant
woordelik is vir hierdie 
skakel, en ons het indertyd 
en daarna teen hierdie stap 
gewaarsku. Maar die kwaad 
wat genl. Smuts aangerig het 
moet ongedaan gemaak word 
hoe gouer hoe beter, en tans 
rus da.ardie verantwoordelik· 
heid op die huidige regering. 

Die indruk wat Die Burger 
in 'n hoofartikel skep as sou 
daar eers ,bewyse" gevind 
moet word voordat die kon
sulaat gesluit kan word, moet 
verwerp word. Diplomatieke 
verteenwoordiging is 'n voor
reg en die feit dat dit een
ma.al toegestaan is, verskaf 
geen servituut aan die 
betrokke staat nie. Die 
wereld het oorgenoeg bewyse 
van Moskou se wil en vermoe 
om nie-kommunistiese Iande 
te ondergrawe, en die blote 
feit dat die Unie na tien 
maande van nasionale bewind 
nog met hierdie ondergrawer 
se verteenwoordigers sit, is 'n 
versuim teenoor die volk wat 
op 26 Mei verlede jaar teen 
die invoerder van die rooi 
revolusie se voorpos gestem 
het. • 

Ons wil dus vertroo dat die 
eerste wat die volk weer van 
die Russiese konsulaat sal 
verneem, 'n aankondiging sal 
wees dat hy geslult is. 

Die blad verklaar dat krag
tens 'n mag wat 20 jaar gelede 
van die parlement gekry is, kan 
die Minister van Justisie per
sone se bew<'gings beperk en 
hulle verbied om in sekere 
gebiede te bly. Daar hoef geen 
hofgeding te wees nie. Die 
beperking kan enige tydperk 
duur en 'n distrik waar die per
soon moet bly, kan voorgcskryf 
word. Verbanne persone kan 
hulle nie te>en die bevel versit 
nie. 

\Vaar agitators uit die buitl•
land kom, ka n b ulle gt>dcport ee>r 
word. Die blad meen dat 
sodanige optrede daarop sal uit
loop dat dit die kommunistiese 
organisasie sal ontwrig. 

Die berig lui ten slotte dat die 
regering goed op hoogte is met 
die bedrywighede van kom
muniste in die land, ,ook van 
nuwe inl<om elinge." 

Dit> vrnag kom op wa t , nu we 
inkomelingt>" in die lund nog 
maak indien bulle bul met kom 
m unistiese bedrywighede ophou? 
I<; d it nie die plig van d ie rt>ge
r ing om sulke rooi immigran te 
sonder meer uit te s it in plans 
van net d op te hou nie? 

Die Kaapse Parlementshuis 
het dan ook nie vir die Afrika
ncr di<' rocm verwerf, w::t buite 
~·erwcrf is nie. Met die uitbreek 
van die Anglo-Boere-oorlog was 
die ministerie Schreiner aan 
bewind - daargcstcl deur die 
Afr ika nerbond. Vir die Boere
rcpublieke het dit nie vc(') bete
lten nie. Hierdie r<'gering het 
so 'n rukkie 'n weifclende be
staan gevoer; daarna he>t daar 
Vt>rde>eldheid gekom. Die rege· 
ring het geval en is vervang 
deur 'n Jingoregt>ring wat die 
Britse tradisic bcter kon uitlewe. 
Op,·allend dat dit' Afrikaner in 
d ie'ielfde gebou in 19U en 1989 
-, d ie twee oorloe wat op die 
Anglo-Boere-oorlog ge>volg bet 
ook maar wet>r ann d ie k ortste 
end getrek bet. 

W EG VAN R H ODES 

Nee, as ons moet besluit 
waar die gcbou vir die wet
gewende gcsag opg~rig moet 
word - vee! Hewer in die 
stad van Kruger!! Ons wil 

~ Adverteer,ders hou wegkom van Rhodes af! 
daarvan dat ll rncl- Indien daar ' n nuwe Volks

raadsgcbou i n Pretor ia opger ig 
ding ntoct rnaak word, m ot>t dit ingerig word in 
van lutl adt•crten· ooreenstC'mming m t>t d ie eie 

Suid-Afrik~umse tradisiC'. D it 
sie in ,Die 0.8." moet so eie we>es aan hierdie 

! la nd as wa t Westminster aa n 

-------------• Engela nd Is. 
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,BEKLADDING" EN 
,, BEVELE VAN 80" 

)fur. Chris ~·an RysW)·k, Dt'nne
sigst raat, Stellt>nbosch, hkr;)f: 

In die jongste uitgnwe van 
u blad verskyn o.n. twt'c briewc 
wat 'n mens aan die guide reNs 
van die Spreukc-bo<·k herinner 
nl., om nie aile mcnse van 'n 
antwoord op hul rt'de tc bedicn 
nie. 

Hierdie twec vriendc, mnr. 
Stassen van Pretoria en mnr. 
Coetzee van Lichtenburg, ver
kecr egter in so 'n politieke duis
ternis dat 'n mens uit simpatie 
verplig vocl om bulle van 'n 
paar tereg'\\'Y!<ings te bedien. 

Mnr. Stasst'n by voorbeeld kla 
oor die .,bekladding·• van die H. 
N.P. in u blod. Sou mnr. Stas
sen al dnaraan gedink het dat 
.,bckladding" ook 'n ander betc
kenis hct as die geykte term 
wat van p:lrtypolitieke platvorms 
gebesig word? .,Bekladding" 
beteken eintlik om iemand agter 
sy rug tc probcer swart smeer. 
'n Voorb1•cld h:ervan is die Vry
mc~selaarsbricwc- en skakelsto
ries waarvan ons so veel vcr
neem het dat selfs mnr. Stassen 
dit nog behoort te onthou. 

\Vat mnr. Stassen dus .,beklad
ding" in u blad noem, sou 'n 
normaaldcnkende mens eintlik 
'n ander term voor kan gebruik 
nl. ,.waarhcid wat seermaak.'' 
Dit pynig omdat wat gcse word, 
m!"t vcrs en kapitel bewys word 
en mnr. Stassen gevolglik' nic 
andcrs kan as om die prik van 
die waarbeid tc vocl nie, want 
hy is .,•n nougesctte Ieser van 
u blad." 

Mnr. Stassen weet van 'n paar 
Stormjaers .,wat hecltcmal koud 
en onverskillig teenoor Afrika
ncr-bewegings geword hct." Ja, 
mnr. Stassen ek stem met u 
saam. Dit is uiters traiies 
dat van hierdie mann!\ wat 
alles veil gehad het vir 'n 
Suid-Afrikaanse republiek en 'n 
verenigde Afrikaansc nasie, nou 
hecltemal .,koud en onver!<killig 
teenoor Afrikaner-bcwegings ge
word bet." Kan u bil•rdil• man
ne dit kwalik nl'em mnr. S tn-;
sen, as hull!' met afslm tt> rug
deins van 'n t!•rrl'in waar met 
bul b riligst.- id!'a)(, bollemakie
sie geslaan word '! or moet ek 
u dalk dnaraan hl'rimwr dnt die· 
seUde \'olJ,..,Ieil'r., wat in 1938 
die ramp van 'n volkskeurinr; 
wou trotseer J;ewer as om met 
die Engi'IS{' cn ,Jo~•· <,aam te 
werk €'n bul rl'puhlikcin.,e idt>aal 
pryo; t.- 11;1'1', gN•n twee dekade• 
later nil', met bul Cf'n band om 
die nck van :\tile<, Cadman en 
die and••r om J, ~o ... sel se nek 
sit, en daardil• Stormjaers en bul 
bew~>ging'! verguis om<lat bulle 
'n rl'publiltl'inM' idt•aal propa
ll;l'l'r ? Vir lemand wat Die O.B. 
so .,nou~cs<'t" soos u lees, bc
hoort dlt nic moeilik tc wccs om 
vas te st<'i wat die oorsaak van 
bale mense se misnoii met Afri
kaanse bewegi ngs is nie. 
Vi~ mnr. Coctzec van Lich

tenburg voel 'n mens Ius om te 
_ se: .. ~ty volk vergaan omdat 

bulle sonder kennis is." Van 
sy brief lei ek egter af dat hy 
ook een van d!e O.B.'s was wat 
die voete van koud geword het 
toe hy 'n kruitreuk in sy ncus 
gekry bet. Ek necm jou nic 
kwalik nie mnr. Coetzce. Daar 
was meer O.B .'s wat die veilige 
skadu'van Tafelbcrg verkics bet 
bo die geledere van die O.B. na 
daar 'n paar bommc gcbars bet. 
Hierdie O.B.'s hct toe sklclik 
mos o~tdck dat hul bcwcging 
'n rampokkerbcndc is. Nee, soos 
ek gese het, nccm ck jou dit nic 
kwalik dat jy volgens plan tc
rug geval het nie. Wat ck jou 
egter wei oor kwalik neem, is 
jou skreiendc onkundc omtrent 
die .,bevcle van bo." I s bevele 
dan nou goed wat van onder af 
moet kom, mnr. Coctzee? Selfs 
die H.N.P. sc bcvclc !tom .,bo" 
van Kccromstraat af. J.\laar bet 
jy nou :ll danraan ged inlt d ut 
dat die H .N.P. ~>Y ,bev€'le van 
bo" nie soos •lie O.B . tot sy eie 
mense bl'l>Crk n i€'. Nee, by 
gaan vel.'l V('lrder . H y beveel sy 
bondgenoot watter kandidate b y 
m ol't nominel'r e n beveel d ie 
O.B . om n ie vir ' n r epubliek 
propagand a te maak nie, om
<lat Brit<,e en Semitiese vriende 
daardeur aan<,toot mag neem. 
As ek jy is, praat ek liewer 
nooit weer van ,,bevele van bo'' 
nic. 

Nog net cen puntjie waar ek 
jou ook moet reghelp, mnr. Coet
zce. Jy wil wcet waarom die 
O.B. nic vir adv. Swart as A.K.G. 
van die Vrystaat aanstel nie. 
Ecnvoudig omdat adv. Swart nie 
mecr lid van die O.B . is nie. 
Die H .N.P . bet hom deu r , 11(>

vl'i€' va n bo" gebied om die O.B. 
te Jx>dank. Maar meer nog: 
dink jy adv. Swart sal vir 'n 
republiek propaganda m!lak as 
hy A.K.G. van die Vrystaat is? 
Die Adjunk-Kommandant-genc
raal moet besHs iemand wees 
wat nie sal skroom om die O.B.
ideanl tc propageer nie. J y sal 
nie 'n fout maak om ,.D ie O.B." 
tc Ices nie. Daarin sal jy 'n 
'>Piossing vind vir die meeste van 
iou tergende partypolitieke pro
blcme. 

'n N uwe metode van voor
militere opleiding is deur die 
'\Iinistcr van Verdediging in die 
vooruitsig gestel. Dit sal 
bestaan uit 'n vrywillige kursus 
vir seuns net nadat hulle die 
'!!kool verlaat het. Dit sal 'n 
jaar duur. Besondcrhcde word 
nog uitgewerk. 

* 
Die regering sal genoodsaak 

wecs om wetgcwing in te dien 
om apartheid op bussc toe te 
pas indicn die eicnaars n ie 
bcreid is om dit te doen nie. So 
hct mnr. Paul Sauer, Minister 
van Vervocr, tydens 'n ver
kiesingstocspraak vcrk laar . 

DIE KIESKEURIGE )IAN 
GAAN VIR SY KLERE NA 

omdat hy weet 
d~t hy waarde vir 

sy geld kry. 

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

GENEEM. 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPST AD 

[
SoosOns Lesers l WAARDERING VIR VRA VERSKONING 

bit Sien SWELLENDAM :\t:nr. J .• J. E!.t•· rb ui:wn, Hal-
gr.) nstrnat 21, Kluksdorp, 

1\-t:ev. A. B ad enhorst, R iversdal, skrl f: 
&k ryf as volg na aanleiding 

LEIER NODIG WAT van die Vryheidsdagviering 
te Swcllcndam: 

Graag wil ek langs hierdie 
weg verskonlng vra vir my 
gedrag op 26 .Mci II. toe ek 'n 
opdrag van Hoofkommandant 
Frans Breedt om vir kandidaat 
Jan Wilkens t<' stem, veronag
saam hrt. Ek het toe nic 
gestem nie. Ek was bitter spyt 
om teen 'n O.B.-offisicr sc bevPl 
te handel, maar uit ondervinding 
van die vorige verkiesing wou 
ek die H.N.P. se woord nie 
mcer neem nie. My voorstel 
nan mnr. \Vilkens was: Ek en 
my vrou sal vir u stem mits u 
cendag wanncer u party weer 
teen die O.B. diskrimineer, u 
stem daartecn sal Jaat boor, of 
ns ek u ecndag daaraan her
inner u ten minste skaam sal 
kry. Hy het my beloof hy sal 
dit doen. En ck het tot vandag 
toe nog niks van hom gehoor 
nic. Of hy al skaam gekry hct 
wcct ek nie, want Jaas toe ck 
hom gesien het, hct hy nie na 
my gekyk nie ... want dit was 
toe nic stcmdag nic! 

KAN SAAMSNOER 
l\t:nr. E. Adler, l\la rble H a ll, 

!;kryf : 

Mede-offisiere en Brandwagte, 
pas op vir sluipmoord en ont
hou ons leuse : My Broer se 
Hoeder. 

Die H.N.P. wil ons as stem
vee gebruik. E k stem nic vir 
my vyande nie want dan stem 
ek teen m y B roer . 

Wat het van die vccrtig of 
mcer eerbare L.V.'s se oorccn
koms geword? Hct ccn van 
bulle a! ecn woord gcrcp teen 
die diskr iminasic van hul 
Leier ? Ek is gehecl en a! 
goedgesind tecnoor ons rcgerlng 
maar laak die houdlng van dr. 
Malan en sy Jafhartigc aanval 
op die O.B. en ons gclicfde K.G. 

Dr. Malan was die man wat 
sy vinger vir genl. Smuts gewys 
bet met die woordc : .,Vat aan 
die O.B. en jy vat aan my," e n 
net daarna, na hy die g roeiende 
sterkte van die O.B. gcsien het 
en bang gcword hct vir sy leier
skap, toe stap hy oor die vloer 
van die Huis met vcrklarings 
teen sy mcdc-Arrikancrs, iets 
wat genl. Smuts in sy leeftyd 

I 

ANDER BRIEWE OP' 
Bladsy 6 

nog nie gcdocn hct nie. Nou 
is dr. Malan weer bang vir die 
gccsdrif van die Afrikancrparty 
want oom Klasie sc beleid is 
aannccmlik vir Engelsman sowcl 
as Afr ikaner. Oom K lasic lei 
met gesonde verstand. Hy is 
gcbore as Ieier v ir 'n. volk en 
wil nic vcrdcel en beers n ie. 

Dr. Malan is besig om van ons 
tc probeer Sappc maak, maar 
dis tevergeefs. Ons sal die stryd 
tot die bittcrc einde stry. Die 
O.B. is saamgesnocr met 
Brocderliefde en ons sal nic 
buislike twis kry nie, want ons 
ken net saamstaan en liefde 
vir ons mede-Afrikaner. 

D ie O.B. Ieiding se harte bloci 
vir samewerking onder aile 
N asionaliste, Afrikaner-groepc 
en P artye maar dis dr. Malan 
wat altyd met die twisappcl te 
voorskyn kom. 

Wat vir my en duiscndc 
ander onverstaanbaar is, is dat 
dr. Malan na alle seksics sc 
stemme vry maar vir die A.P. 
wil hy dikteer , en dit nadat by 
op die A.P. en O.B. sc rugge 
ingekom hct. 

Ek is vandag al 'n ou man 
maar ek is trots op my loop
baan. Vir my volk het ck gely 
maar my sienswyse gee ek nie 
prys nie. Ek kon nie saam met 
my geliefde Ieier , wyle genl. 
H ertzog, met samesmclting 
saamstem nic en hct nic gcsmelt 
nie. 

Brooders ons moct mocdhou 
en ons God bid vir 'n Icier wat 
Engelsman e n Afrikaner kan 
saamsnoer as een Suid-Afr ika
ner ; dan, en dan aileen sal 
ou Suid-Afrika scevier. 

'N Al\lERIKAA~SE SUPER
F ORTRESS bet vir die eerste 
keer in dit' geskiedenis 'n 
ononderbroke , ·lug om die 
wi'r t'lld voltooi. Die reis van 
23,000 myl bet vier dae geduur. 
Dil' gemiddelde snelheid van die 
vliegtuig was 239 myl per uur. 
Die vliegtulg is vier keer deur 
vliegtuie t yde ns die reis van 
brnnd11tof in die lug voorsien. 
Amt>rika meen dat b ierdie vlug 
'n bewys is dat die Amerikaanse 
lugmag enige plek op die wereld 
kan bombardeer. 

Kyk tog die grotc opoffcring! 
Dit Is die gedagte wat deur jou 
flits. 

Ten spyte van die ondraaglikc 
hitte, was die generaalskap van 
Swellendam goed verteenwoor
dii. en die allerliefste terrein 
is gekics vir die gedenkwaar
dige dag. 'n Mens staan vcr
stom vir die moed en ywer van 
die mans, en die onmisbare 
moeders en dogters. 

Om die terrein te bercik moes 
die vragmotors en motor karrc 
oor 'n gevaarlike damwal ry, 
net 'n paar duim tc vee! na die 
een ka nt en dan . . . . Jy ver
wondcr jou om ou dames en 
here stadig daaroor te sicn ry. 
Sommige motors en vragmotors 
was swaar gelaai, nic eens tc 
praat van die tamaai vrag bout 
vir ons groot vlam vir die aand 
nie, selfs 'n masjicn om elek
trisitcit tc verskaf, en dit alles 
oor die dam wal; ja banke, 
blokke, tafels, roosters, ketels, 
potte en al die lckkcrnye, te vee! 
om op tc noem, en daardie goed 
het nic uit die lug neergedaal 
nie. Ook bewonder jy die moe
dcrs wat tcenwoordig was met 
k lein ou kindertji<'S, hoc onge
ricflik dit ook vir bulle was. 
D ie werk wat daar verrig is 
onder d ie drukkcnde weer sal 
beloon word. yYic kan help om 
vir sulkc getroue helpers die 
grootste respek te koester, en 
met eerbicd te se: Danldc Here, 

(vcrvolg in volgende kolom) 

=== == -= = 
;;;;;;;;:;; 

=== 

=== 

<vervolg van vorigc kolom) 

vir sulke mense wat nie die pad 
gekies het van ~ massa nie, 
maar wei die weg waar ver
volging, veragting en beswad
dering vir bulle wag, want 
aileen uit sulkcs kan mensc 
gebore word, met gecstelike 
wysheid en deursettlngsvermoi:. 

Aan diegenc wat verantwoor
delik was vir die organisasic en 
wat gecn moeite ontsien het nic, 
vir bulle haal ons hoed af. 

D1e Vriendelike Sigaret 

=-
~ ---------------=== --"!L. 

Hoe aangenaam is dit tog o m tydens die mid· 

daguur te ontspan en sommer le kker rustig aan 

tafel t e gesels e n daarna die aangename, koel 

s m aak van 'n Komma ndo-sigaret to genlet. 

O m elke genot af te rond, rook 

die Stad Rond' 

• 
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SOOS ONS LESERS DIT SIEN \lere Praat Van 
Veg Vir Vryheid 

Van Hul Land 

BaJalloudellke Keunlacewtup: 
(Verlowlng, huwellk, geboorte, atertgeval, In memort&m, gelukweoalng, 
ena.) lei. per woord; minimum 2/6 per plaalng. VooruJtbeta&lbaa.r. VIr 

herhallnga 2:1 Pit. ataJa&. (v~volg van bladsy 5) 
llalldelaadvertenstea: 

Eerote plaalng, 2d. per woord. VIr herhallnga 26 ~t. &tatac. 
llltel<encetd op .,Die O.B." (venQ1l weeld.lka): 12/6 per jaa.r ot 6/8 per 

8 maande. Vooruttbetaalbaar. Stuur advertenategetd, beetelllnp. liD Jntekengeld 
II& TOOBSLA.O (EDM8,) BPK., Poalnla Hll, ~tad. 

DR. MALAN NIE 
ONNOSEL 

VRYHEI DSDAG EN 
GETROUHEID 

BENODIG 

OROFSi\llD: Jong getroude man. 
Uitstekende kennls v&n grofsmid· en 
aweiswerk. Tree in verbinding met 
hoofkomdt F. J. van Rooyen, Bus 38, 
Pearston. 9/3/4e . 

ALGEMEEN 

AANDAG! Neem asseblieC ftennl~ 
dat ek vanar April •,. Markagentskap 
begin - Munisipale Mark, Ultenhage. 

B 
Adresseer u produkte -- en · wees 

UTH 
verseker van beste resullate en onmid· 
delllke uttbetallngs. - :N. S. JWlllngan. 

9/3/49 TK 

BOERMEEL 
BOERi\lEEL op ons bekende steen

meule gemaal, 21/7 per 100 lb. ; 
gesifle meet, 24/9; wltbroodmeel, 26/51 
en meelblom, 28/1; plus bankkommissle, 
per 100 lb. sak. K.M.B. - i\llsslon 
Store, Elim, K.P. 

BOME PLANTE EN SAAD 
Vars, grsert1flseerde Australlese 

Bruin en Vroel! Kaapse Plat Ulesaad, 
9/6; Silver King-uiesaad, 9/6; Cha'll· 
tenay-wortelsaad, 10/·; Detroit-beet, 
5/6, per pond posvry. - Premiers, 
P.K. Schoemanshoek. 

ORONNTJo;SAAU EN UTESAAU: 
Vars en goewerments gesertifiseerd. 
Chantenay, 6/ 6, Detroit en Egiptlese 
Plat Beet 5/6, Oreenceast Saaderte 
1/·, Vroel! Kaapse Plat Ul, Copper 
King (laat ulesoort), alma! 8/· lb 
Posvry. Handelsnavrae verwelkom. -
Kango Saadkwekers, Posbus 107, 
Oudtahoorn. 16/2/TK 

'1\IEDISYNE 
GRl'~HAARWONDER Iaat u jonk 

lyk. Hou u hare frls, gesond, natuur
llk en vry van skilfers. Geen kleur
stoC. Gewaarbarg of geld terug. 1>/· 
posvry. Geld met bestelllng. Kwale, 
slektes behandel. - Boeregeneesmlddels, 
Posbus 4272, Johannesburg. 

(Nr. 2) 2/3/TK 

MEUBELS 
1\IEUBELS. - Beter meubels teen 

bllllker pryse. Babawaentjles, stool· 
karretjles, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. oeen 
Kata.logus. Meld waarin u belangstel. 
-VlSSER-:MEUBELS, Langstraat 291, 
Koopstad, 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radio-lngenleurs, Stasieweg, PAROW, 
verkoop en herstel Radio's en Elektrlese 
Toestelle. Gereglstreerde Elektrlaltelts· 
aannemero. Foon 9-8431>. 

VIr die beste en duldellkste luld
sprekerdlenste op entge plek, asook vir 
versterkers, luldaprekers, mlkrofone en 
parte - groot en klelnhandel - ekryf 
aan: P. D. Sl\IUTS BADIO (EIENS.) 
BPK., Hootstraat 287, Paarl. Foon 755. 

15/9/48 

TE KOOP 

BEESTE: Opreggeteetde Jerseybeeste 
uit die beste bloed en melk-rekords. 
Koeie en verse. - Zeeman, Robertson. 

1/12/TK 

GEDROOGDE VRUGTE. - Barry
merk gedroogde vrugte posgeld betaald 
In Unle, In 5 en 10 pond·klsstes. Appel
ringe 3-Diamant, 2/1; Perskes, 3· 
Diamant, 2/1: Pere, 3·Diamant, 2/1; 
VyeL 4-Dia.ma.nt, 2/3; Prulmedante, 
60/oo, 1/8%; Rosyne, 3-Diamant. 
10%d.; Tros-Rosyne, 4-Diamant, 1/3; 
Okkerneute, 2/3; Amandels, 1/9; per 
pond. Volledlge Pryslya verkrygbaar 
van Robertson-Randelaverenlglng, Poe
bua 7, Robertson. 24/\1/TK 

SOUT vir dadellke aCiewerlng In 
goele sM<ke. Brandwagte, om 'n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrlendellke ondersteunlng deur van my 
soul te bestel. Speslale Al 80/-; 
Sneeuwit No. 1 70/·; Wit No. 2 
60/· per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenhetd gewaarborg. Adres: 
Komdte. i\lev. i\lartle Venter, Possak 
No. X4, Arbeldsloon, Bloemfontein. 

19/1/TK 

SrEEN!IIA.A.KMASIIE:NE. - .,Kleine 
Wonder" vir die maak van atandaard 
crootte aementstene van 9 dm. x 4 5/16 
dm. x 3 dm. teen £30, oC £20 aonder 
.-oetstUk. Luukse modelle teen £11 
elutra. v.o.a. Hopefleldataaie. Ran· 
delsnavrae word verwelkom. Om be· 
aonderhede en Uluatraalea akryf ftn: 
Kleine wonder SteenmaaJiene (B.A.) 
&genlakappe, Poabua 18, Hopefleld, 
K.P. 18/8/T.K 

G.A. FICHARDT 
Bpk. 

HANDELAARS 
BLOEMFONTEIN 

lndiers Die 
Sondebokke 

Dit is veral lndierhandelaars 
wat die afgelope twee jaar in 
Durban vervolg is omdat bulle 
prsybebeer veronagsaam bet, 
blykens getuienis wat aan die 
kommissie van ondersoek na die 
onluste in Durban, gelewer is. 
Die vervolgings was as volg : 
lndiers 257, blankes 78, Naturel
le 27 en Sjinese 1. 

A.V.B.O.B. 
Lykbesorgers, G~steenmakers, 

Berrafnisversekeraan 

BloemfontelD -

1M Takke 

Pretoria 

PLUIMVEE 
Die Beete Flnna om u PLUil\IVEE, 
EIEBS en ander PRODUK"J:E aan 

te etuu Ia: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
(Edma.) Bpk. 

MOBEMA.BK (Poebua '7186) NewtoW11 

WAPENS E~ AMMUNISIE 
van aile soorte 

Groot voorraad .22-Gewere 

* Manie de Villiers, 
Plaza-Toiletsalon, 

Voortrekkerweg 102A - PAROW 
Telefoon 98-9161 

28/8/TK 

RADIOTRONICS 
(A. Perold en P. Brink) 

Vir herstel en koop van 
ELEKTRIESE APPARAAT 

<Onderneem ook yskasherstel
werk, ankerontwikkeling en IIi 

van kabels in huise en 
fabrieke) 

Hoofstraat BELL VILLE 
Foon 9'J-911f. 

DAMESHOEDE, 

~lnr, J. P. Stassen, Bus 1872, Hfkomdt. H. C. Luttingb, Mark~ 
Pretoria, skryf: straat 82, )fiddelburg, Tvl., 

slcryf: 
Dit is met dank en volle in-

stemming dat·ek die brief gelees 
het van mnr. L. van den Berg, 
Aliwal Noord (na ek meen 'n 
ou vriend van my vroeer van 
Aberdeen). Ek is te meer bly 
om as uitsondering 'n O.B.
vriend te kry wat dit waag om 
'n selfstandige opinie uit te 
spreek. Ook wil ek dank aan u 
betuig dat u sy brief opgeneem 
het daar ek in my vorige brief 
van 22 deser gese het dat dit 
my skyn of u nie briewe van 
andersdenkende toelaat nie. Ek 
vra om verskoning. 

Tereg se hy dat die provin
siale verkiesing om meer as net 
setels gaan en dat elke nasio
naal-voelende Afrikaner sy stem 
behoort uit te bring. 

Ons het weer die voorreg ge
had om nieteenstaande die volk-
skeuring wat hoofsaaklik ver
oorsaak is deur die oortreding 
van die negende gebod (jy mag 
nie valse g;.etuienis teen j<111 naas
te spreek nie) tog nog op Mid
delburg rondom die Vryheids
vuur te staan. Ons kon weer 
'n stukkie bout neem en op die 
vuur gooi waarmee ons die be
tofte van goeietrou bevestig het. 

Dit was op 26 Februarie en 
ons het ook die voorreg gehad 
om Gebiedsleier, hfgenl. H. M. 
van der Westhuysen met sy eg
genote by ons te he. Ons kon 
ook na sy rede luister waarin 
hy ons die verband gegee het 
tussen die slag van Bronkhorst
spruit en Majuba. 

U verweer egter op sy brief is 
'n misleiding en op valse ver
onderstellings gegrond. 'n 
Mens behoort werklik kinderlik Op 27 Februarie (Sondag) is 
dom te wees om nie te weet dat ons, soos dit elke O.B. betaam, 
ons nie die Smuts-houvas op die kerk-toe. Daarna is ons gevra 
kieser~ kan breek nie tensy elke om die gesondheid van oom Her
nasionaal-voelende Afrikaner sy man en tant Annie van Niekerk 
stem teen hom uitbring. Skaam te drink. Hulle het bulle goue 
u u nie om te wil voorgee as bruilof gevier. Albei is voor
'n sekerheid dat dr. Malan of beeldige brandwagte. Mnr. Van 
enige nasionalis we~klik so der Westhuysen het die heil
onnosel is om dit nie op bulle dronk ingestel waarna ek ook 
tien vingers te kan aftel nie? 'n paar woorde gese het. Die 
Verde~ is dit 'n onderskatting bejaarde egpaar is 'n voorbeeld 
van die gesonde verstand van van trou. Hulle is nog trou 
die Brandwagte, en 'n ander aan die belofte van 50 jaar ge
vorm van vrymesselaarsbriewe. lede. Dit het my laat dink aan 

Daar is 'n gesegde van 'n oog die fees van die vorige dag. 
om 'n oog en 'n tand om 'n tand. Om getrou te wees is die adcl 
U en die O.B.-leiding dryf die van 'n volk. 
wraak-motief darem te ver, en Mense wat in God glo kan 
eis minstens tien tande en tien 
oe vir elkeen wat u misgun 
was. Omdat teen twee O.B.
A.P.-kandidate beswaar gemaak 
is, doen u nou u uiterste om 
tien tot vyftien nasionaliste die 
onderspit te laat delf. Vllord 
die wraakneming nie te ver 
gedryf nie? 

Die O.B.-leiding het besluit 
om nie deel te neem aan die 
eleksie nie. Hulle sal nie hulle 
fondse en organisasie daarvoor 
gebruik nie, maar waarom moet 
u nou tot vervelings toe druk 
op die gewone lede uitoefen om 
nie volgens bulle eie reine 
gewete te handel nie? Om van 
.,omvattende volkseenheid en 
samewerking" in u blad te lees 

nie anders as om getrou te wees 
nie. Maar hoe dikwels het ek 
al gesien dat man en vrou 
mekaar voor God trou sweer 
en wat word daarvan in ons 
dae? Die eed word 'n meineed 
en dit is laster. 

Afrikaners, afstammelinge van 
geslagte wat God geken het, ek 
vra u in Gods naam om terug 
te keer na die God van die voor
geslagtc. Dan sal u weer die 
betekenis kan verstaan van 'n 
eed wat u voor God afgele het. 
Getrouheid is Goddelik, ontrou
heid is Satanies. - <Verkort, 
Red.) 

Neal .Blaney, parlementslid vir 
Oos-Donegal in Eire, bet op 'n 
vergadering in sy kiesafdeling 
gese dat as daar nie met kon
stitusionele middele in geslaag 
wo~:d om die verdeling tussen 
Eire en Noord-lerlaml af te 
skaf nie, ,ons, van hierdie 
geslag, sal moet doen wat 
vorige geslagte gedoen bet -
daarop uit te gaan en te veg 
om afskaffing van die grens." 

Die geleentheid vir bierdie 
verklaring was 'n stryddag van 
De Valera se party. 

'n Ander lid van die party, 
Patrie ~fcGin, bet gese: ,As die 
dag aanbreek dat dit nodig is, 
sal die manne en vroue van 
bierdie party bulle plekke 
inneem in die gevegslinie om 
die verlore ses distrikte te 
berstel." 

KOM EET IN DIE 
VRIENDSKAPSENTRUM 
Die ywerige komdte mev. 

Jeppe is nog elke Woensdag in 
die Vricndskapsentrum, Groote 
Kerkgebou 605, waar sy die 
beerlikste etes teen baie billike 
prys verskaf. Hierdie diens 
geskied met baie groot opoffe
ring en vriende wor<l dringen<l 
versoelc om bul ondersteuning 
te gee-veral diegene wat in elk 
geval in die stad moet eet. D ie 
Vriendskapsentrum bied ook 
gereeld aan tee en koffie asook 
toiletware en sigarette. 

(vervolg van bl. 7, li;ol. 5) 

breed en H duim lank) bo
mekaar. 

Korporale : Twee wit strepies. 
Rangteken word op linker
bars van rok gedra. 

Duitse-sis is teen 3/3 per jaart 
verkrygbaar by Boerejeughoof
kwartier, Posbus 1059, Pretor ia 
(kontant met bestelling). 

Offisiere (d.w.s. Assistent veld
kornettes en boer) van die 
dogters-afdeling kan nadere be
sonderbede van bulle drag by 
Boerejeug-boofkwartier op aan
vraag kry. Die drag hierbo 
beskryf is slegs vir Boeredogters 
(manskappe) en is die enigste 
erkende drag vir sulke persone. 

is 'n spotterny met die idee 
waarvoor daardie woorde staan. Bloemfontein Begin 

Met Huisfunksies 

• 
BY 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 

Die eerste van 'n reeks baie gesellige huisfunksies is 
Woensdagaand, 23 Februarie, ten huise van komdte. M. M. 
du Plooy, van die spoorwegkommando, gehou. Nieteen· 
staande reenerige weer was die opkoms van offisiere en 
Brandwagte bevredigend en bet van die staanspoor 'n baie 

I aangename gees gebeers. 

Telefoon 2-7071 Groote Kerkgebou KAAPSTAD ·· 

-11 

Genl. Strachan het die gaste 
welkom geheet en daarna bet 
Hf/komdt. Ferreira 'n kort 
openingswoord gespreek waarin 
hy die Brandwagte gemaan het 
om kalm te bly wyl die storm 
woed. Hierna het die dames die 
heerlikste verversings bedien en 
kon almal deelneem aan alle 
soorte van vermaak. Aan die 
einde het genl. Frans van der 
Walt die dames be0ank vir die 
gesellige aand en die offisiere 
gemaan om van Vryheidsdag 'n 
groot sukses te maak. Die mooi 
sommetjie van £10 is ingesamel. 

Deventer van Bainsvlei 'n' baie 
geslaagde kommandofunlcsie ge
hou wat ook goeie ondersteu
ning geniet het. By hierdie 
geleentheid het oud-hoofkomdt. 
Visser 'n inspirerende toespraak 
gehou en sy geloof in die voort
bestaan van die O.B. op tref
fende wyse betuig. Hoofkomdt. 
Vale Ferreira het die politieke 
situasie behandel en die aan
wesiges gemaan om trou te 
staan en nie bulle ewewig in 
die verwarrin~ kwyt te raak nie. 

&RILLE 
Bring u oogarta 1e voonkrtf vir brUle oa ooa. 

GOEDe WJCRK TEEN BU,LTKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker--Apteek 
Kerk.Iaan, KAAPST AD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
BMoek ON of akryf om Beeondel'llede. 

Hierdie is die voorloper van 
baie dergelike funksies wat die 
offisiere van Bloemfontein in 
die vooruitsig stel. Nie alleen 
word handige sommetjies met 
sulke geleenthede ingesamel nie, 
maar dit bied ook die beste 
geleentheid aan lede om mekaar 
te ontmoet en sosiaal saam te 
verkeer. 

Op Saterdag die 19de het 

Ten einde kwaadwillige 

propaganda in die buiteland 
teen Suid-Afrika teen te werk, 
sal daar eersdaags sowat 12 
pers-attaehes, behalwe die 

huidige drie, in die buiteland 

aangestel word. Hulle sal bulle 

komdt. Venter en komdte. Van toespits op voorligting. 

• 
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t Van 
Vryheid 
ul Land 
rll'ltwnt<,] id \' i r 
:in·. h<'t op 'n 
r 1\i(';,afdel ing 

IIi(• nwt Iron
•((• i 11 g-l'slaag 
rtf (') i llg" 1 U S SPJl 

N'la ml af te 
van hierdi<" 

·t doen wat 
;t•dO('II lwt -
a n •·n It" n•g 
n di(• g-rl'ns." 
I 'ir h i.-rdie 

;,I l'yddag- \'an 

·~. an dit• pa rty, 
J.:l'~t· : ,.As d it• 

l dil nodig i.,, 
~u ' l'OUl' van 
hull•• pll'ld<t' 
,.,.l',::~linic· om 

di ... trildt' It' 

IN DIE 
•SENTRUM 

lmnHih· nw,·. 
\\ot•r..,da~ in 

utrum. (;roott' 
waar -.y clit• 
•n hait• hillilit' 
Hierdie di••ns 

K:·oot opoffe
.\'onl drin~;• ·nd 

ondt•rstt•uniiiK 
e:11• wut ill l'll< 
mol'l t•r!. ))if' 
11 hit•d ool< 
n lwffie a.,ool< 
Hl'tlt'. 

!. 7. ko!. 51 

nim Ia nit • bo-

<.'e wit strPpies. 
l"· I op linli<'l'
::;edra. 

n :l /3 per jaart 
!3c~..~~·cjcughooi-

W::i!l, Pretoria 
tdhngJ. 
,\.,...i-.tc•nt \'l'ld
H~I·) \'tlll d i t• 
. :on 11 a lit·n• ht•
hullt• drag by 
al'lit•t· op a a n-

drag hicrbo 
r Do•·rrdogtcrs 
is dit.• enigste 
~ult,., ! •t r~one. 

0 

~gitJnl 
D 

~es 

li..,fll!lk ... ic-. b 
omdtt•. :u. )[. 
>u. ~il'tcen-

offi ... i(' rc en 
spoor 'n baie 

in~\'ll'i 'n h:1 il' 
ndofunksi<' ge
cic· onrl• rstt·u-

By hiL·rdtl' 
tUd-hooflwmdt. 
>nd<' toespr<1ak 
,f in dtt• \'OOI'l

Q.B. op lrd-
;. IIoofltomd t. 
l dil· politi t•ltc 

('fl dit• aan
om trou tt• 

lie cwewi;: in 
·yt te mal; nit·. 

l<waadwiil:g-c 

die b11ilt'land 

lccn t<' wcrk. 

l~s sowat 1:! 

lt'halwe d:l' 

<l!e buiteland 

~ulle sal lllllle 

;tin g-. 
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BY\'OEGSEL TOT 'DIE O.B. VAN WOE NSDAG, 9 MAART 1949 

Boe(ej eug 
Van Die 

Dr a By Tot Su kses 
W e ll i ngton-Laertrel< 

Sa:t.•rdag, 19 Fd>ntnri<', was van d:t' onmisbare Idnd \'lU1 O.B. s<' houding \'it· dit' 

Hiervan En Daarvan 
i BY BOEREJEUG
HOOFK\f/ARTIER 

wat dt.•ur elk<' afd('iln~ of pN
sor.c \'ir bogenot•mdt• fonds in
bt.tanl word. ~o ,.al ons <'ike 

I nHland I1an sien watt1•r afddangs 

1 
Elder:; op hierdie blad het w<·rl< vir die fond~ l'll hot. vcf'l 

ons 'n \'O!ir·dige bcskrywing met I l'llte afdeling ing-('~am<'l h<'L 
fotf's rn i\lustrasies van ons Ons sal dan ool< allyd op hoogte 
Uniform gepubliscer. Die Uni- hly van die stl·rl<t•.' \'an die fonds. 
fo r m v;• n die scuns kos slcg-s Di<' lys sal vanaf 23 Fl"bruarie 
£4. 12. 6. l'n l<an by ons Hoof- maandclilts in DIE BOERE
kwartier be$tl'l word. Ons wil JEtJG geplaas worr!. 

graag die aandag .van Bocrej('U~· Ons doen •11 bcroep op di<' 
led<' daarop vest1g dat daar n Ooms t•n Tannies om ool< so H(

gl·oot stormloop sal wecs teen t·n-lO(' ·11 pnar penn ies a f tc lo 1y p 
die cindc van die jaar wannN·r t•n nan BOEREJEUC:-iltONU
almal uniforms wi! aanskaf om 1\·IENTLARR-FONDS. Posbus 
n~ die Pretoria-laNtrl"k te gaan. Hll, Kuapstad te stuur. Hoe 
D1l mag WI'CS dnt u dlt me. he- lylt dit nwt 'n paar ?-pondc·rs? 
tyds kan liry nie. Beste! dus 
so gou as moontlik en Ycorkom 
moontlike \·ertraging. 

s21 onthou. \'rot•g-\'~Ol!g die mot.·~ lu:sl!t<'r en ons is daar W<'<'S, . moes led<' ~an di<' t~er i_nteken op ons t?niale blad 
oggend h~t S<'lllls t.•n dogters sekPr van llat hulle gehoor sal Bot•rt•Jcug ook di!' \\"ag by- V U l,; R SLAG. D1t \·ersl<yn 

VERJAARDAG
KETTING 

n Jag wat sclfs eli<' Bo<'r('j<"ug clie O.B. n·rte!. Janee, hull\' l lwmend<> verkiesing gaan I U kau ook by ons Hoofkwar-

fluks gl'\\'<'rk om rlif.' snal in gee n;~n di<' plcidooi. I staan om dit:> het:'lhoof<il:-:•·s maandeEks en die intel,en~;<"ld . 
gen:<'dh~id t<• brin~ en om ool' .Di~ Bocrt'jeug van .Paarl en on~ler bchet·r . te hou Hull<· l.is slcgs 316 per jaar. Ons ltcnd•g ":e<'r ~ar. dat .~"~ 
dtc onm1sbare koffw hyr!erhttnd \\ clhngton was ool< m bcheer (dac heNhoofdl~esl mol's ll'iilt V(•rJ:lnrdag-lt••tttng weer :;a! 'cr-
t.- h~ wann<'er d:l' c·t·r~tf.' ltw:·- van die ltol'ldrank-~afel <:n vir dif.' fris tmape gesltril< ht•t sltyn ,·~naf :?0 April. Bo~rejeng-
gar.gt>rs hul!e opwagting hy moes net lelik bc.ntstaan om want hullc het niks gl'flof.'n led• mot·l ni• te last wag om 
die groot O.B.-la•:rtr<'ltktr.g tc die oorvcrhitte kelP af te kot"l. ni<". bchahn Cl'n swaap \\' <lt BOEREJEUG- hnllt· nanw · ~·n adrcsse aan ons 
\\"l·llington maa~. \\·annecr die rnc:lk (by die buitPitnr.t pro beer \'( rgadning MON U M ENTLAER- te stuur ni<'. 'n \"ri:ndelik_e. be-

By dte opcnmg- rnoes l\\'('1' g-motmen~c s•~ tafclsl opge- hou lwt. ro('p word ook op dtc OfftslerP 
!cdc \'an Paar!se BoN<'jPug ,:j,. raak hct. was dit ool< d ie Die r-ani wa~ stomp\'OI en dtP FONDS 1949 gc:doPn om ons htCI'mec behulp-
\·lag hys. Die Bot:'rt•jcug- Boerejeug wut mocs inspring Boen·jeug- lll't gewillip;lik hull•• ( 16-Desember-Fonds) saam tc wct>s dcur die name en 
kleingOl·tl was n<'t uocnig om om w('er ll' gnan haal, of pleldte v11· drc grootnll'nsc af~ I verjaarclag"-r!atums van Boerc-
lmopies, jaarboclte c·n 0.13.- wanncer danws-Offisicr~ huis- gestnan. \Vnnnt·!'r die \'loo•r ·n . , jeug-INil' nnn ons tr .stuu r. Ont-
sllryfblokll<' tc verl<oop vir lot· gcbring mocs word. Selfs bietjie lwud en hard was. hl'l l~ Kaapland ;s <iaar rt·r~ls n I hou dat on;l adrf.'s nou posbus 
Gehiecl.shtloflnvartier. En wns tlk• O.B.-blaasorlws, wanraan dil' Bo•·r('jeug ook dadrlil< hegm g.~maak om fond~r-. 1n l<' 1411, Kattpstnd, is. 
hu lk> n ir groots op hu t tnnlt n paar Boercjcug-l<"dc be- weer plannc gemaak en g1:-sorg :;anwl sodat a lmal m <Ia· ?:<'-
n ie. Dit was 'n \\'<•ctyw••ring' hoort. verstaan die lmns om dat dnar motor- lmssings is 0111 lef.'n theid gestcl !tan word om cl it:' 
oor wic die meest(• !tan V<'r met die l<operpypies en bees- ondt•r tt• slt. So Jwt d if.' Boen•- laertrl'kldn~ by die Voortrcli-
lwop. wile tc wocl. om nie <'ers te grool mate wrantwoorddilt k('rmonume:1t aan die <'indt· ,·an BRIEWE-KOLOM 
Die Borr,•s('uns en -clogt(·r~ prnut van bierbottels oopmaal< jcug ge\\'l'r l< (' ll was vir 'n baie hierdic jaar. by te woon. Dil' 

het dtl' tot.•Spl·al<t' noul<eurig nie. \'ir die sultscs \'Un die O.B.- Redalude \'an DIE BOERE
gc,·olg L'n hullc hl•t I\omdl Getlurl'nde d i<' nand to(' die lacrtrelddng. 

1 
JECG het verlof gekry om 'n 

Ben Piennnr sov('cl li<'Wf'l' K.l;.. dr. van Rensburg. aan <Ingestuur d~;ur A. Viljocn. l'rltcnnings!ys in DIE BOERE-
gcl<ry toe• hy dit• grootmense die publiek verduidelilt wat die Paarl.l JEliG tc plaas van al die fonrl~t· 

BOEREJEUG-NUUS 
BELL VILLE HOU 
GESELLIGE 
BYEENKOMS 

Die Bo,-re jC"ng ''an Bellville 

;,es tt· maak, maar hulle betn!ur 
d;c feit dat daar so w('inig b<'
lnng:>t<'lling van die kant , ·nn 
die plaa~li ke grcot-O.B.-offi.>i<:re 
g't't('C;Il IS, 

wa:; ontan:;s gl's•·lltg bycen by VOLKSPELE TE 
d ie huis van J KomdtC'. A. 

Cloetc. Dit: strnmlwid wat ge- GOODWOOD 
woonl'k aan die b~gin van so 'n 
bycenkoms hcers. hct spoeclig" 

BOEREJEUG
UNIFORM 

As gevolg \'IUt gcbrel< aan 
plaasruimtc \'('I'Hityn ons bricwe
kolom \\'l'!'l' volg'l'nde kccr. 
Skrywc maar in die tusscntyd. 

ogi<'s. \'oor nwt twcc koord
jies. 

·!. \'oor..,koot : 
('l \'olgl•ns afbl'l'lding D. 
( b :'IIateriaal : \\'il Iinne. 
<c Lengtc :? dt:im bol<ant 

il•ngte \'an role 
3. l\ l ant!'l : 

cal Volgens afbeeltling C. 
c 1>1 l\fateriaal : Enige donker

blou matcriaal wat mald1k 
clrapeer. 
blou . 

Vo<'ring c!onl<cr-

vcrdwyn toe ons ,.mnsels" begin I Gooclwood sc Boer eseuns h et 
:;peel het, en 'n \Tolii<l' gcC's het hul .,16-0cscmhcr-fonds" geopNI 
gch<'crs. met die mooi bcdragpte van by ~

~fj 
Ro.ngtokon 

't i (- -=-~Koordj l e 
~~~---

Ons hct 'n nangl'nam<• aand 
dcurgcbring en ll'l<i<<'l' gt•lag vir 
\'ddknt. du Toit S(' lwmtel'C to
l1L'f'lsp:.:l en il[arit• Tr<'doux St" 
:::rappe. En \\ ic 1<0:'1 'n mooier 
duo sit!g as illarie en L mp:es? 
Ons is bedien mt.t he••rliltc Iwrk, 
tc··· en koeldranl:l', Tc• gou wns 
d it t:•u om huis-toe ll" g.1nn. Kn
<i<lt ons ";r Jaas di<' Dm:l'l'jl't:<:"
IH·d hartlik saamgt:'sing het, 
is ons weer uitcen. 

na £:!. 0. 0. Die geld is ingcsamcl 
by wysc \·nn 'n \'Oikspcle-aand. 

Drag Alles v::;s dt cglik ,·ooraf ge
rc:'t. d'e saal b.:~preek, \'CrYer
s!ng~' \·oorbcrf.'i <"11 uitncd:gings
kaartjies ann d .e O.B.-ledc gc
pJ.·. Die san! w:1.s weer g"pak 
mrt ~p!·lcrs cn soos d!e \'Orige 
l'et'r het C'll baie goeic ond,·r
,.:teu:lir.g \'>J.n lEi! p!a~slike X.J. 
B.-1:-de gduy. B:J.!~ teleurstc:l- I·~. 
it. r:d was d n s'.\'••1< cpltcms "·ar: 
die O.B.-ouc1·.; L'n vriende aan 
wic Sp"s;:::.l<' 1t tncdigings gc
Huu~ v:a.s. Daar was cnge\·cer I 3. 
'n goe:( 100 buttestaunders teen-

van 

Sll•ttteh;lt•enteken. 

die Boereseuns-afdel i ng 
Bocrescun. Ondcroffrsier 

I ll·~\ a~, 
,.j 

~~·"13 

SMAAKLIKE ETE 
N KAAPSTAD woord:g. On:; s:tl werldik meer 

onderstcuning v. n dit• O.B.-lcant 
Dit· Doercjeug, Kanpslati-Scn- I waardf.'er. Onthou. dif.' Boerc

traal, hl't op 25 Ft•bnaaric 'n jNtg van vandarr ~~ d:e Osscwa
dint't• in die f{omiteclt:t.l11l'l' \'1\11 hrandwag \'(1 ' 1 mort.•. 
die Groote Kt•rltgebou !!• hou 
'l'&IIP Oom~ en 'fannit'S h<·t hulh 
cp\vagting g"'Inaal-: <,n '"·:.:• v<'r
ras om so 'n st~1aal:l kc c·tc· t(' PAARL AAN 
1,an g,.nil't. Vt•rol dit> h('( rlil~~ D 1 E WE R K 
gcbraa.dC" skaapvll•is, wat 
sddsaamhC:d in Kaapstad 
h ct groot byntl :.;1 vir~d. 

is. 

:-Jn afh1op \'Hn dit• dine" i~ daar 
volkspcle gl'sp<'t'l en l'ocldrnr.l< 
is bcd.en. o;.: dog-t••rs het rr.oo: 

Di(• Bo<'rejeug ,·an clit• Pa~ul 

hN aan die begin van dte jaar 
IJ,,;Iuit om \·an allc moor.tli:tc 
l<Hl1SP gebruik te maal< om 
fon<bt• \'Jr d .e Bc;,•rcj•·ug-

rU!kertJirs ••n na. lc!wrrk \'Cr- ~!o:mmcnther-fow's 111 t•· 
kocp. Dil' Doe:t ·jc~,;g was ver- sanwl. Bulle !s r('ec's hard 
ra j tee hullv cr.~d c!t da:. hullt• h•·:::i~ ,:a~nne.. en hoop om 
r.!·~ rn:nd('r nl<' ~~. £7. 0. 0. ::!Jtocn B"<·reic:Jg-ledc van die Paarl 
\·an d:(' dill•~'-' ingc amrl hct. sc• rt.•t:;l<oste en s<>!fs hull<· unr-

forrns l<' bctaal. Bulle dOI"II 'n 
Ons bedan!t gra:!t; at dif.' OHC'I'S bt•rot•Jl op die· publick om hull" 

en \Ticnd(' \\'lll ~o hartlil( m c-c- o:Hll'rsteuniag tc gee wal\r 
gewcrl< hrt om du· aa:1d ' n suk-·1 mo•mtlil<. 

Boerekleingocd. 

1. Bt·o••i< : Groen-ltal< ~" l<ort- 5 . ...;!iof'nr- : Bruin ::;1·:oe::e met 
brol'~t. m<'t . brc;; < 2 
bruin lyfban'd. 

d1:ir.1 • !rr:1g J,,,kie sokki<'s. 

Hl·mp : Groen-ltnl:ie ht'mp 
twee sakke met ltlarrp•· : 
op~croldc moue· : lie\(; I, 

boordjit• ; sl\OtJCrlissiNI. 
na ... : Donlrel·grocn dus met 

1 G. Kt·n~ekt•n'> : 
f<!l \\-apen aan opsl~ankant 

''''" hoed gl·l'a. 
Cbl Slcutelstct:n word op hc:c:e 

I:ante ,.~n di•· lh-r.l!->sl.:r:!ag 
gcdra. 

O.B.-wnpen as dnsspeld I 7. Ran:::tekeno; : 
<vir st.•uns ho 12 janrl. 

~t'lulot•l< : Vir die I<lein-
goell 6 tot 12 jaar : 
Donkcrgrocn k o r t p u n t 
nel<dof.'k ond<·r dte hc·mi.s-
l<rna~ gc•dra. Punle voor 
aanmclcnar t;-elmoop t'n 
ondt·r lyfband ingest(•l'!c 
Swart hou t. nl'IHioekringf.'
tji!', ongevcer ~ duim wyd 

•l. J{opstul< : Brci'rnnd Kaltie· 
gro!'n ho(•oJ met regtcrkant 
opgcslann. m,•t ·n vol

Sersant : Dric Wit strep:f.',; 
(\'-'it materiaal. , lk , duim 
brc·.:J en 1 ~ duim lank l 1 

homcka.ar. I 
Korporaal : Twet~ wit strq>le~ 

bo-mckaar gedrn: 
Rangtel<cns word op linkl' l 

mou (ho-a r m) \'an h<!ntp gl'drn. 
Die volledige uniform vir diP 1 

sPuns-afdeiing (uitg,·sondc·rd dit• 1 

nC'ltdot•l< vir die kleingocd I is I 
lct•n £1.12.6 by Bocrc:eug-hoof
l<wu:tlcr. Posbus 1v5~. Pr!'toria. I. 

struisveer wnar\'an 1 dmr.1 I -•nkry;;~aar. 1Icld assculit'f dw 
uitst<'ek mate. <Ko~tant met bt;;t('lling. • 

A r R 0 It 

~ 

Sl eutol ctcontok~n 

D 

Ccl Lengle: Tot by heupe. 
\dl \\'oni voor vasgemaak 

mt·t haltltws l'n o;:;iPs. 
li:lppil' : 
C:t) \'olgf.'zW afhcdding 13. 
<bt Mntcritlal: \\'it Iinne. 

.1. Sl<orm• : 

Drag van die Boeredogte rs-afdel i ng 
Bocrcdogters en Bouck:e;ngced 

I. Holt : \ olg•·n~ af~1eeldin:; A 

' 

(a) :lla!l'l'iaal : • 1 I Donke:
L!ou Dutls<·-~is tr.o·t klc·in 
ontwerpi<• in wit. l:!i 

Donk~rblou \'Ot ri111 vir ro!c 
! b \ t•r<,it• ri 11J.: om hal... ('It 

nl·it;, ... : '\Y!t l\~~~;!c\ 

c '-~> L .. 't~t:=ft· 'an ro~-i : Or ctt~.1 

l:nir!'kyf. I'ie::--.:;oe.l !c~·.\r•tl 

lw:-t•·r. 
t d) Rolt kom agtcr oop : 

vn.:.;g-t~tn~al<. nlcl hald<ie~ Pit 

Plathak s\'.'art toc·rygskocne. 
H. [{OU'ie : 

\\"lt sokkit·~ ~on<i<"r stn·pc. 
• f{(•ntdwa., : 

< ~, • \\"apt·n as hors~pl'ld 
t b I Sle<.:tl'!steentrltf'n op ,·oor
s!,oo•.~ak 

X. f{anl.(ll'l•en., : 
~··rsante : DriP w1t stn·pies 

c wit matcriaal. Pllt : duim 

i n :n ·olg op bl. 6, Ito!. 5) 
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, Die Hemel Help As 
Ons Dit Meen" 

Sow jet Trek 1 Pad 
Kop In Vir " 
Buitewereld 

van 
Aan 

S.A. Behoort 
Een Party" 

Nie 

'n Kommentator in die Ca1>e Times som die politieke 
toestand in Suid-Afrika na aanleidin~ van die politieke 
gekyf, as volg op: ,Suid-Afrika sal van non af totdat die 
wrkiesing verby is net politiek eet, slaap en praat. Dit is 
ongelukkig - maar dit is Suid-Afrika. 

.,Van nou af tot 9 Maart sal 
ons mekaar uitskel vir skurke, 
renegate en al die beledigende 
byname wat daar in ons .Engelse 
en Afrikaanse woordeskat is. 

.. Ons wcct dat dit slcgs ons 
ldein manier tydens vcrkie
singstyd is en dat onder dit 
niles ons wcrklik nie so sleg 
van die ander persoon dink 
nie. 

.,Ongelukkig verstaan die 
buitewereld nie ons skynbaar 
kranksinnigc redcnering nie : 
bulle vcn.taan dit glad nic. 
Hullc dink dat ons meen ons 
moct crnstig opgcncem word. 
As ons b, bewu:n die Heroel 
on,." 

'N SPEL 

G(llukl,ig vir die Engelsman 
wat geskool is in die partystel
t.el, net'lm by die drukte ''an 
partytwis op as 'n spel, en ver
geet b y dus weer wat gese of 
gedoen i'! na die verkiesing of 
na die debat in die volksraad. 

Ons Afrikanc>rs daartenteen, 
wat bierdie stelsel nie verstaan 
nie, net>ro die partypolitiek op 
a<; 'n saak van lc>we of dood. Na 
die verkiesing is ons nog maar 
"ir mt>knar ,hanskakies," 
,,·olk•werraaiers" en ,Nazi's" en 
weier ons sells partymaal om 
saam in een kerk te sit. 

Geen wontler dat die Engelse 
vir ons lag kry nie! 

Die berskommeling in die 
Sowjet-regering, wunrdeur 1\'lolo
tof 1111 min ister van buitelandse 
sake dcur Wisjinski, die luid
rugtige Rus van die V.V.O., 
vervung is, word deur waar
nemer!! in al die Iande druk 
be~>prel"k. Gl"l"n '·erklaring kan 
nog vir di<' omspannery ge,;nd 
word ni(', bebalwe dat dit moont
lik 'n aanduiding ' 'an 'n ver
skerping van die ,,koue oorlog" 
kan wecs. 

Molotof is nie gelikwideer nie, 
maar sal Stalin nou bystaan as 
adjunk-premicr. Saam met hom 
is ook die minister van buite·
landse handel, Mikojan, van sy 
verantwoordelikhcdc losgemaak. 
Sy plek word nou geneem deur 
Mensjikof. 

Daar word op gcwys dat die 
Sowjet in die verlede sy groot 
koppe soveel moontlik van die 
buitewereld afgesonder hct, en 
dat daar tans blykbaar tot bier
die gewoonte teruggckccr word. 

AMBASSADEUR DIEN KLAG 
IN TEEN PARTYPOLITIEK 
Die ,betreurenswaardige en skadelike gebruike" van 

die partytwiste in die Soid-Afrikaanse politiek, is die 
afgelope week <leur mnr. Charles te Water, die Unie se 
Buitengewone Ambassa<leor, betreor toe hy na 'n besoek aan 
Europa en Amerika teroggekeer het. Hy bet dit beskryf 
as oiters skadelik vir die belange van Suid-Afrika. 

Mnr. Te \Vater het vcrwys na 
die beswaddcring van die Unic 
in die buitcland en vervolg: 
,In hierdie mocilikc, in werklilt
hcid g'evaarlike, toestand wat 
die ccn regering na die ander 
patrioties probcer bestry en 
regstel het, bet ons nou onge
lukkig ons huishoude like party
twist~ laat indring, met on\ t"r
skoonbare kortsigtigheid t"n 
gehrek aan w)·sbeid, t>n tot die 
'reugdt> van ons bC'swadderaar~o 
en die uiterste teleurstelling 
,jm on<; \'l'iende. Ons huis 
~ttaan voor sy vyande verdeel. 

.,In oomblikke van delikate 
besprcking en onderhandcling 1 

oor sake van die uiterste nasio- I 
nale bclang, ondernccm in 
be lang van ons voorspocd en I 
die ontwikkcling van ons land, 
en toe die tekcns gunstig was, 
bet hierdie on\'erstaanbare op- f 
trede, hierdie uitvoer ,·an wat 
die mins aangenaroe en mees 
ongesonde in ons volk11lewe i!;, 
bulle uitdagend op die voor
grond gestel. Die rooeilikhede 
en sorgt> van roy taak, wat 
nooit maklik \\'as nie, is daar
dc>ur ongevraag ver.erger. 

,Dit skyn my dus reg te 
wees om by my terugkeer in 
Auld-Afrika die aandag op 
hit>rdie betreurenswaardige en 

Geskiedkundige 
Vlag Aan K.G. 

Oorhandig 
. 

Die \'ryheidsdagviering te Amajoba waar die Kom
mandant-generaal, dr. Hans van Rensburg, aanwesig was, 
was 'n groot sukses en <lie vryheidsvuur het weer op· die 
kruiu van Amajuba gebrand. Brandwagte het reed<> vanaf 
Vrydag begin kamp opslaan. Onder holle was ook ds. S. J . 
Stander. Gent. Piet Badenhorst van Harrismith was in 
bevel van die verrigtinge. 

Die vrouc van Ccbied D het 
bulle baie knap gedra en gedu
rende die verrigtingc £90 ingcsa
mel. 

lecnthc!d het gcnl. R. Meyer 'n 
geskiedkundige vl ~ g aan die 
K.G. oorhandig. 

Ccdurende die annd is die V<'r
r'gtinge p!egtig van st&pel gc
atuur en twee vure, cen aan die 
voPt van d 1c berg en ccn op 
die kruin, het om ncge-uur hoog 
opgevlam. 

,Skadelike 
Gebruike" 
~okadelike gebruike te ' estig 
en te pleit dat dit vir ultyd 
uit on!! politieke strydp('rk 
geweer word sodat dit geen 
\'erdere skadelike rol in ons 
reeds te komplekse politieke 
lewe in ons la nd kan speel 
nie." 

UITGESKOP 
OMDAT HY 
0.8. WAS 

'n Verklarinlt' dat hy uit die 
senaat geweer is omdat by lid 
is van die Ossewabrandwag, is 
op 26 }'ebruarie deur oud-sen. 
Naas RaubC'nheimer gedoen by 
geleentbeid van 'n Vryheidsdag
funksie te Pretoria. 

Die amptelike vcrrlgtinge het 
Saterdagmorc b!'gm met 'n 
\'lcgparade. 'n Flinl<e ercwag 
het die K.C. en mcv. dr. van 
Rensburg om twaalfuur ingcwag. 
Cedurende die middag hct die 
offisiersvergadcring plansgcvind 
by wclke gclcentheid di<• K.G. 
d!c woord gevoer hct. Offi
>.iere hct vrylik aan dhl h!'sprf'
lt:nge de€'lgeneem en daar is gc
vo(') dat die O.B. nic uan <lie 
provinsiale \'erl{il'sing kan dcel
nl'cm nie. 

Sondag het ds. Stander die Oud-&m. I. v. W. Raubenbe imer 
biduur gclei en ook die dicns 

Die fecsgangers is die middag 
tocgespreek deur ds. S. J. Stan
d('r en die K.G. By hierdic ge-

, .. 

waargcneem. - <Korr.) D ie O.B. hct baie min vriende. 

(Vfrantwoordelikheid vir alle poll· I In ver~iesingstye w.il h:ulle o':'s 
tlfke berlgle en kommentaar In hlerdle stem he, maar bulle IS me bere1d 
ultgawe word, tensy anders vermeld I om die broederhand b!ywend 
R'lnvaar deur N. G. S. v&~~ der Walt, • • ~ 
Groote Kcrk-gebou 703, Kaapatad.) aan te b1ed me, bet by geSI'. 

; .. DIE O.B." word gedruk deur Pro 
Ecclellla·Drukkery Beperk, Slellen· 
bosch, vir dte elfnaars en UJtgewera: 
VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote 
Kerkgebou 703, Posbua 1411, 
Kerkpletn, Kaapstad. 

ScdPrt 1939 het spr. probcer 
om jong Afrikaners wat gclntcr
neer was, uit die kampe te kry. 

(vervolg in volgendc kolom> 

(vervolg van bladsy 1 ) offer a~> hlunk Suid-Afrika in 
gevaar i., nic '.'" 

blick gcdurende sy bcstaan 
gevrywaar was van die nade
lige invloedc wat na dit skyn, 
die demokrasic nou ecnmaal 
met hom mccbring, nl. die par
tystclscl. . . . Van al die prag
tige trekkc wat die Vrystaatse 
Rcpublick gcopenbaar hct, was 
hicrdic afwesighcid van poli
tieke partye seker die mooiste.' 
Dit is wat ons nan u wll tcrug
gee. Moet dan nic u onkunde 
so openbaar dcur te sc ons wil 
iets vreemds bier oorplant nie," 
het gcnl. Vorster gcsc. 

ONS HOUDING 

Aan die Engclssprck<'ndes 
word ons dikwcls as 'n gogga 
voorgehou. Ons is bcrcid om 
met bulle saam tc wcrk op 'n 
basis van Suid-Afrika ccrstc. 

Teenoor die nic-blankcs in die 
land is ons hooding dat die tra
disionele skcidslyn tussen die 
rassc gehandhaaf moct word. 
Dit mag nooit uitgewis word 
nic. -

Wat is ons houding teenoor 
die Afrikanerparty? l\lnr. 
Havenga bet by roeer a~> een 
geleentheid gese <lat by nie dil' 
o.n. se ideologic onderskr)f nil' 
<'n ons bet hom nie kwnlik 
gcneem nie. Maar omdat ons 
a lbt•i glo dat nie die A.P. of die 
O.B. die einddoel is nie, maar 
die volk, daaroro kan ons tt>r 
wille vnn die volk saamwerk. 

Ons hct die verkiesing va., 
1948 vcrdecld tegemoet gegaan 
en ons het gt>juig omdat ons ons 
deel kon bydra. Maar die vete 
teen die 0 B. is weer uitgchaal. 
Die A.P. was vcrplig om sy kan
didatc terug tc trek omdat die
gene wat lid van die O.B. is, 
nie aannl'cmlik was vir die 
bondgcnoot nic. 

Daar moet t.>gter onthou word 
dnt die pad van Suid-Afrika nie 
'n pri\'unt pad iH nic>, of die pad 
van N>n ))UJ'ty nllt>en nie - dis 
die pad van die hele volk. 

WIT~IAN 

,.In 1948 het bulle my kwalik 
geneem omdat ck dcelnccm aan 
die verkiesing en nou word ek 
weer kwalik gcnecm omdat ek 
nie wi! deelneem aan die vcr
kiesing nie. 

,Op 25 Fcbruarie het min. J. 
G. Strydom op Alberton vcr
klaar dat hierdie stryd ,gccn 
provinsiale stryd tussen die 
H.N.P. en V.P. (is) nie, maar 
dit gaan om die l<•w!' van die 
witman.' Laat dit dus duidelik 
wees, dit gann nie oor die 
H.N.P. of O.B. se beginsels nie," 
bet genl. Vorster gestl. , 1\lanr 
as clit dan so i~>, is hierdie, O.B.
offisiere, wat die H.:S.P. ook in 
die Paarl nie wou aannuu ac; 
A.P.-kandidatt> nie, dan 11ie ook 
aanneerolik vir die stryd om 
!ewe en dood van die " itmnn 
nie? Uit die weie ring kun net 
twee gevolgtrekkings gemaak 
word: die O.B.-offisil're is nie 
wit nie, wat 'n geklike gevolg
trl'kking is, of bulle is te tdeg 
om deel te neero nan die stryd 
van die witman - so sleg dat 
gl'l'n witman _vir bulle knn stem 
nic. 

,Ons bet waaragtig nie so 'n 
insinuasie ve rdien nie. Tot> 
na11ionule Suicl-Afriku in gevaur 
was geclurende die oorlog, het 
ons nie gebuiwer om ons self 
in die bresse te gooi nie, hoc
\'l'el tc> meer sal ons dan n ie 

<vervolg van vorige kolcml 
Die vraag wl\t hy homself stel 
is: Wat hct ek gesondig? 

Die O.B. strcef na 'n Repu
bllek ni<' net vir 'n dec! van die 
volk nie, maar vir die hcle volk. 
EllteC!'I wat se: ,Suid-Afrika 
cerstc," sal ons verwclkom in 
hicrdic strycl. Spr. vcrhcug 
hom daarin de.t die vryhcids
feel:l tcr wlllc van die Republielt 
vandag landswyd gcvier word. 

Op 9 Maart sal daar koppc 
getcl word om tc kyk wic staan 
by die H.N.P. <'n wlc by die 
V.P., en mense wil si!'n of bulle 
aileen kan staan. ,Ek gee nie 
oro hoe stl'rk m l'nse op bulle 
bene staan nie, maar elke Afri
kaner is nodig om Suid-Afrika 
te red. \\'uarom word undc•r 
Afrikaners tlan so in die gl'sig 
geslaan? 

.,Die Transvalcr se dat bulle 
nic met die O.B. kan saamwcrk 
nie omdat ons Nasionaai
Sosialisties sou wecs. Is dit 
waar? TwC'C bC'wegings wat uit
gesproke Nasionaai-Sosiali"'tie'> 
is, die Xuwe Orcle en Grl!l
hemde, werk hartlik saam met 
die H .:S.P. Die argument gaan 
d us nie op nie. 

,Daar is net een re><le, en 
dit is 'n blinde haat tt>l'n 
hi(lrdie organisasie en sy 
!<Pier, Hans van Rensburg. 
.,Daarom hcrhaal ek dat hicr-

di<' verkiesing niks andcrs as 
'n ~ptclkrY' is en my kop sal 
seer sekerlik nic onder daardic 
koppe wees wat getel word nie. 
Die rcgcrlng is nie op die spcl 
nic want ccn dee! van die rcge
ring, mnr. Havenga, neem nic 
dec! ann die verkiesing nie en 
volgens die gebruike van die 
Britse parlementere stelsel sou 
by reeds uitgeskop gewees bet 
as die reg<'ring in gevaar was, 
en hy sit nog in die regering 
sclfs sondcr 'n vcrwyt van 
H.N.P.-kant. 

,Duar is 'n kanker in ons 
\'Oik~>lc>we - die idee naamlik 
dat jy kan ldaarkom son<ler 
jou mNlt'-Afrikaner - en 
claardie lutnker moet diep uit
gesny word op 9 ~lnart. 
,)fensc> moet dit a<, 'n feit aan-

vaar dat dil' Ossewnhrandwag 
gekom bet om fe hly en dnt hy 
nie sal onthind nie omclat sy 
beginst>ls voortgedra worcl in die 
hart \'an die 'olk. Ons wil die 
land skoon mauk \·an wat 
vreerod i'l. \'r;\heid le ni l'l in 
die &kree van hoc>ra of die hys 
\'an 'n \'lag nit-, maar om jou
self te wees binne dit wat jou 
eie is. Ons het geen keuse nic 
as om die stryd tot die eindc 
voort te sit omdat ons bcginscl 
reg is en ons Icier groot," h<'t 
spr. onder oorwcldigcndc toc
juiging vcrklaar. 

MOE.T NIE. 
DE.E.LNE.E.M AAN 
PARTYPOLITIE.K 

\Vaarskuwings aan studentc 
dat dit vir bulle onwenslik is om 
nan die partypolitick dec! tc 
neem, is die afgelope week uit
gespreck deur die prinsipaal van 
die Universiteit van Witwaters
rand sowel as die prinsipaal van 
di(• Univcr~>it,.it van Kaapstad. 

By die opening van die uni
vcrsiteit het mnr. H. R. Raikes 
(\Vitwntcrsrand) verklaar dat 
lit omnnpas is vir studente en 
loscntc van 'n universitcit om 

toesprakc ter ondcrsteuning van 
cnige poJiti,,ke party te hou. 
Buiteknnt die universiteit kan 
die student sy eie mening 
omtrent sa•{e he, het hy gcse. 

Dr. T. n. Davie <Kaapstadl 
hct verklanr dat hy politickc 
grocr!' in die universitcit ont
moedig. Polltickc bcsprekings 
lei nltyd tot bots~nde teorie, het 
hy g!'sc. 

Die' 1\lini!!fl•r van Po'>- en 
l'elegrufie hPt nnngl'kondig dat 
daar 'n kcmmissic van onder
sock :mngf'stcl is om die griewe 
van amptenarc in sy dcparte
ment tc ondCr$o~k. 
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