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Geregistreer aan <lie Hoofposkantoor as ·'n Nuusblad. REPUBLIEK AL UITWEG 
NOU- UIT KR.ISIS 

Die uitspraak v an die Hooggeregshof onderstreep die onhoudbare 

j posisie waat·in ·die regering al dieper e n dieper verwik1<eld raak ten aan

sien van sy kleurwetgewing. W elwil1ende onders teuners van die •·egering 

b eskryf self al die pos isie as ' n gemors. 

• Jrg. 11. Kaapstacl, 3 September 1952 • Pry ... 3d. Nr. 40. 

Toe die regering van dr. kwessie op die voorgrond, b et ' gering aangeraai om eers die 
!\-!alan aan bewind gekom het die Ossewabran<lwag gewaar- republiek tot stand te bring 
en aangekondig het dat hy 1 s ku dat dit verkeerd is; <lat op grondslag van 'n nuwe re
die republiek op die agter- I <lie kar voor die penl gespan publikeinse grondwet en om 
groml gaan skuif en die Kleur- I word. Die O.B. h et ilie re- daarna die kleurkwessie aan 

O.B.'S STEM NOU ALMAL 
WEER SAAM OOR BELEID 

te pak. 
I Na hierdie goeie raad wou die 
regering nic luister nie. Hy 
wou Engelse stemme vang met 

I ~Y kleurbeleid en hierdie Engel
' se stemme wou hy nie met 'n 
I republiek afskrik nle. 

TAKTIEK l\fiSLUK 
Hierdie ,taktiek" van die re-

I 
gering het geblyk 'n hopelose 
mislukking te wees. Inst~de 

Die pad is deur die Laertre k in Bloemfontein nou oopae.maak vir I \~;)s vir bevest!ging, maar toe dat by E~gelse ste~e geYang 
" . . . . . . . e d1e Laertrek die volgende dag he! met sy kleurbele1d het hy 

repuhhkeine In die Nas10nale Party om hul gew1g by die O ssewabrandwag 1 moes begin, was daar nog meer <lmsende Engelse stemme ver-
in te werp in die stryd Otn 'n republiek ntet ' n volkseie re«erin"stelsel. I mense sonder reg van sitting loor as gevol~ va~ die sogenaam-

w d l · Af ·k d' d .-o) • A b • in die saal aanwesig as die <le , onkonshtus ionele optrecle" aar aar )ate r1 · aners was wat weens Ie soaenaain e Int Ite re or«ani· . . . - · . 
• • • • • • e • b 

1 
vonge dag o~ die Grootraad. \\at cli': regermg met sy kleur-

sasievorm me by d1e bewegutg won aanshut nie, en dte poste kommandant- 1 Nadat die voorsitter verduide- wetgewm'! gepaa_r he!- _Dit het 
"eneraal en adj·unk-kommandant-"eneraal op voorstel van Inyself nou verval lik het dat hy slegs diegene kon s~lfs gelei tot <he shgtmg van 
'0 e; h · " h toelaat wat in besit van geloof • <lie Torch Commando waarin 
het kan huUe non soveel "eredehker hul kraote · y ons 1nwerp· et mnr. l . 5 

· • 
' • ~ b A ' bnewe was, het dr. Van Rens-1 mak en w!lde Engelse saamge-

J, A. Smith vet1.ede Donderdag op Goodwood gese toe hy sy waarnemende burg beswaar gemaak, en ver- : rr============::;, 
leierskap forme el n eergele het \'OOr 'n vol saal' geesdriftige offisiere. Die I sock _dat hy die redes vir sy b~- 1 
Suidelike heheerraadsleier dr. F. D. du Toit van Zyl was ook teenwoordi<Y I dank~ng a~n alma!. tcenwoor~Ig 1 

' ' e voorle. D1e voors1tter het m-
0111 verslag te doen van die verrigtings van die Laertrek en Grootraad. gewillig dat hy dit doen, maar 

1\fnr. Smith het o-ese dat alle O.B.'s nou weer saamstem oor die 1 be~~~~toon dat di~ dll:n nie die I 
'0 offisiele Laertrek IS me. Daar-

partylose repuhlikeinse heleid van die Ossewabrandwag en dat met op het dr. van Rensburg sy toe-
die omskepping van Die 0.8'.-hlad tot die republikeinse mondstuk spraak gehou. 1 

van die Afrikanerdom, die hrug non gesl aau word na 'n meer om- TERUG NA PARTY 

vattende repuhlikeinse beweging. Dr. Van Rensburg het gese 
Dit beteken nie dat ons met ons me<le-Afrikaners in van die reorganisasie wat op dat hy dit as sy taak beskow 

die Nasionale Party wil baklei, soos die afgetrede Jeier sy bevel uitgevoer moes gewees om di~ O.B. weer_ ~erug te lei 
ons beskuldig bet nie, maar clat waar die nolitieke party het, en aangetoon dat 'n groot na d1e partypohtiek omd~t 

, • · . , . . . . . , · .· . dee! van die land nie betyds hullc dan terug sal wees m 
neens partypobbeke oorwegmgs dik\\els gedwmg word om 't . d d' die boesem van hulle volk Hy , • • , • • cr . • • • u1 voermg aan aar 1e reorga- . . 
~ bele1<l ~ut . te ,o_er. of te \erkondJ,... wat stQ d1g IS ~et I nisasiebevel gegee het nie on- het d1e O.B.-blad beskuldig 

die repubbkemse ngting soos ten opstgte van ekonormese danks die feit dat die datum dat hy nie hicrdie Ieiding aan
en militere vaskoppeling aan Brittanje, daa r kan die Osse- met 'n maand verleng is. Ge- vaar het nie, maar voortgegaan 
wabrandwag as ongebonde beweging die suiwere koers I volglik kon slegs 'n deel van die het om die Nasionale Party en 
verkon<lig en ilie voorberei<lingswerk doen vir die koms I offisiere tot d ie sitting toegelaat die partystelsel aan te val. 
van die republiek. word. D r. Van Zyl het hierop ge-

Die vergadering is met gebed meer verder met ons kon saam- VOORSITTER SE REf:LI.NG antwoord e~ ges_e _dat die blad 
geopen deur mnr. Hennie du I gaan nie, wil ons nou liewer . . maar n et die le1dmg volg wat 
Toit en is gelei deur mnr. J. de onthou wat hy vir die O.B. in D•e voorsi~ter hct verklaar dr. Van Rensburg al die jare 

• • • 1 • dat hy net diegene kan toelaat self gcgee het H h t Vilhers Truter wat d1e Laertrek d1e verlede gedoen het. Hy het . . · Y e ons ge-
' . . wie se name op d1e lys verskyn leer om on d' t beskryf het as ,.die grootste , 'n wonderhke stryd gevoer. Ons ' . . s r~g op. ~~ par y-

triomf van die Ossewabrand- het aile republikcine nodig en I pohtiek tc ~raa1 en v1r d1e party-
wag." Onder Ieiding van • mnr. spr. hoop dat die beslpite wat I lose repubhek te strY_. V~n~ag 
S. Harris is verskillende Jiedere I daar geneem is, daartoe sal lei volg ons nog ~rd1e . lerdmg, 
gesing. Op die verhoog was dat ons alma! mekaar weer voor en by kan ons me kwahk neem 
ook die Gebiedsvrou, mev. C. op die pad sal vind. nie, want ons glo wat by vir 
Lombard. ons gese bet. Die beskuldigings 

UITSPRAAK TEEN 
REGERING 

Drie regters van die Kaap
se Hooggeregshof hct verlede 
Vrydag uitspraak gegee dat 
die Wet op die Hoe Hof van 
die Parlement ongeldig is, 
van nul en gener waarde is, 
en nie die krag van 'n wet 
besit nie. Hulle is regter
president J. E. de Villiers, 
rcgter C. Newton Thompson 
en regter G. Steyn. 

Die regering se prokureurs 
het kennis van appel na die 
Appelhof in Bloemfontein ge
gec. 

Dieselfde Kleurlingkiesers 
wat 'n suksesvolle aansoek by 
die Appclhof gedoen het dat 
die Wet op die Verteenwoor
diging van Kleurlinge angel
dig verklaar moet word, het 
by die Hooggeregshof aan
soek gedoen om die Wet op 
die Hoe Hof van die Parle
ment insgelyks onwettig te 
verklaar. 

Hulle aansoek het geslaag . Dr. F. D. du Toit . van Zyl, DEUR OOP :-vat hy. teen die blad inbring, j 
Suidelike Beheerraadsleier, was , ~Inr. Smith het gese llat al 1 l iS presws dieselfde wat dr. l 1.!::::============ ::::!..1 
eerste aan die woord en het 1 <lie skommelinge wat in die af- Malan altyd_ teen _hom (dr. Van snoer is en tot stry<l teen die 
volledige verslag gedoen van gelope maande pla·l!>geviml bet Rensburg) mgebrmg het. Af "k ( b . 

1 • • r1 aners en y name <lie re-
die toestand waarin die Osse- daartoe gelei bet <lut llie pad Wat d1e blad betref het dr. gering) besiel is. 
wabrandwag hom sedert 1941 I nou oopgemaak is. '\\'aar ander 1 Van Zyl daarop gcwys dat dit I En gepaard hiermee verklaa 
bevind het tot op die jongs~e welwillemle mens~ bC~\~-;~ar ge- dr. Van Rensburg. se plig w~s die howe van die land die rege~ 
laertrek. In verband met die maak het teen clie m1htere or- om t?e daar verskille opgedmk ring se kleurwetgewing en k _ 
geskil ~et dr. Van ~ensburg ~nisasi_e ,·an die O.B. en <los I h~t, ~~ die eer~te instansie 'n soliderende wetgewing onwe~7 
oor bele1d het spr. gese dat die , mtgeslmt was om saam te werk direksJevcr_gadermg byeen te en van nul en gener waardc g 
Grootraad verlcde jaar eersgc- in die republikeinse rigting, roep om d1e saaj{ in kamera te · 
noemde se houding in verband kan hulle dit nou clocn, aange- skik. Dr. Van Rensburg het WAT NOU? 
met eenwording goedgekeur het, sien die K.G.- en A.K.G.-slmp ~elf op die direksie gesit, maar Wat staan' die regering nou te 
aangesien die O.B. hom steeds I nou afgeskaf is. Spr. was per- m plaas van dit te doen het hy doen? 
t~n gun~te van ee~\~Ording van soonli~ ver~ntwoord~lik vir die blad in die openbaar gaan Indien <lie regering konstitu-
d~e nasionale pohheke partye daard1e bes_lmt \'an die Groot- aanval. I sioneel en wettig wil handel, 
mtg~spreek he_t, maar ~erselfde~- raad wat d1e ~olgende da~ ~n;et LAERTREK GEOPEN het by net een uitweg: Hy moet 
tyd 1s eenpang beslmt dat d1e enkel~ aanpassmgs deur dJC mt- , . . die raacl van die Ossewabran<l-
O.B. voortgaan op sy eie pad. gebre1~e Laertrek eenparig aan- l\ll'OR. J. A. S~fiTH N~ d1e teepo_use het d1e. a~n- wag aanvaar en eers 'n republiek 

vaar IS. \Veens verwarrendc . . . . wesiges wat me reg op s1ttmg uitl'oep. 
A.K.G. berigte in die pers is spr ver- dit Wil se diegene wat geloofs- gehad het nie op versoek van I D' k t't . I . . . 

Toe dr Van Rensburg bedank plig om 'n juiste weeraa~ve te briewe besit hct. Hierteen het die voorsitter 'die saal verlaat d tIed. ons 
1
1 usionte e posJsJe IS 

· ' " ~ • d t d' b I a 1e par emen met 'n ge-het die adjunk-K.G., mnr. J. A. gee van die gebeure. 1 n groep aar eenwoor _1g e- waarna die \amptelike Laertrek t· wone meerderheid 'in die V<>lk _ 
Smith, die Ieiding met groot .,Die koerante het die indruk swaar gemaak en aangedrmg dat geopen is. Onmiddellik <laarna raad en in die Senaat d. s 
huiwering. aanvaar. maar hy probeer skep dat daar twee stry- bulle e:kcn mo~s wor~ hoewel het n_tnr. Ka~ie Behre~1s gevra het om Haar Majesteit sei~~~~ 
het met die grootste getrouheid 1 dende ooroepe binnc die Groot- hulle me aan d1e vereistes vol- 1 clat d1c beslmte wat lhe Groot- Af n, K . k k 

• • 1 ., d . D V R . . r,_..aansc onm ry om te 
sl:' pl~gie mtgevoer en 'n reorga- raad ~n Laertrek was van wie oen me. r. an ensbu_rg mad_ aan c~1e Laer!rek nr goe~- skep in die Republiek van Suid-
msasie beveel soos deur die kon- somm1ge - en dit nogal die het hom met hulle_ vereen~_elwig, keurm~ wll voorle <leur al <lie Afrika. Die reg het die arle
stitusie voorgeskryf, volgens meerderheid - by wyse van en toe. die voorsJtter rcl!l dat aanwesiges aanvaar moet word, ment. Trouens, niemand P min-
besluit van die Laertrek van pro•es uitgestap" het Dit is hulle die saal moet verlaat, het met ander woorde dat diegene d d M 1 h t . . "" ·· · d . ' er as r . a an e m 1949 m 
1950. In die Noorde het baie ver van die waarheid. Daar r. Van Rensburg_ saam met I wat bmte was toegelaat moes die Volksraad verklaar dat die 
nie daaraan voldoen nie maar was twee groepe maar die ver- ~ hulle mtgestap. D1e Grootraad word om ook <laaraan deel te E · k f . · · . ' . . . ' het daa 0 . ·u· b · D' . . . mp1re- on erens1e van eerste 
metemm na die Laertrek ge- sk1l bet me m !-ta.ndpunte gele . r ~ sy SJ mg egm en neem. 1e verngtmge Is daar- ministers van die Stat b d _ 
kom en sitting geeis Spr wou I nie maar ·.·n wettigheid van sit- d•e bedan. kmg van dr. Van Rens- op deur die voorsitter vir enkele Ia d t h . Lo d e ~n s 
nie dat hulle in vya~dskap· daar tin~ 'n Groot deel van die burg behandel. \Vat die toe- minute opgcskort ten einde die n e hwat d' ~ m n ebn yg~-

. · k b t f h t If • I . woon e , 1e reg weer evestJg Ulteen gaan nie, en hy het 'n 
1 
mense wat na die Grootraad en 1 oms e rc . e spr .. se n ICiers geleentheid te gee om een- het. 

uitweg probeer vind Die groot- Laertrek opgekom het vera! voorstel mgedwn dat die K.G.- stemmigheid te bereik Na. her- n· - t li 
· ' en A KG ska f k f d' tt· d · 1e regermg moe eenvouc g 

ste gros mense voel dan ook uit <lie noordelike gebietle, het · · ·· . P a ges. a . en Ie 1 va 1_ng van ie sitting bet die van (lie reg gebruik maak en 
innerlik verlig dat daar so· 'n geen reg "·an sittin. " ""chad nie gesag van die orgamsas1e oor-~ wetbge LaCTtrek eenparig toe- ·n ab1. k 't 

· " " ' d d • ' "·! · d . repu IC Ul roep. u1tweg gevind is. En wat meer' maar h et omler leiding van dr. gc ra wor aan n vera em e gestem om die ander offisiere 
is, alma! wat daar was is ver- ! Van Rensburg aangeclring om . Grootraad, n;-et opdrag ~m die b~nnc te laat op grondslag van , !\"U\VE GROND\\'ET 
antwQordelik vir wat in die toe- : toegelaat te word. Voor die ' O.B.-doelstellings kragt1g te <l1e Grootraa<lsvoorstelle, soos 
koms gaan voortvloei uit die . Grootraad begin het. ,het spr. , bevorder. aangepas. Laasgenoemdes is 
besl,uite. . 'n . uiteensett~n-g gegee v~ _die . Hierdie voors~elle is deur die I <leur <lie hele Laertrek sta.a.nde 

\\ aar dr. Van Rensburg me O.B. se posJs!e na aanle1dmg • Grootraad na d1e Lacrtrek ver- , (Vervolg op bladsy 4 kolom 4) 

Sodra Suid-Afrika 'n repu
bliek word verdwyn clie Koning
skap en verval die Koningin as 
(Vervolg op bladsy 4, kolom 1) 



BLADSY TWEE DIE O.B., WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 1952 

•DIE o j.wo~~AG~~;~;ER 1952 I [:~~:~~:,~~!~,'.'''''Q;*~'''~P~~] 
By g eleentheid van 'n offisiersa a.mtrek op Goodwood Jlerheu" van die ~~~~~ Deur Sybrand ]!II ' punt aan te haal en te weerle 

verlede ~onderda~ bet mnr. J. A. Sm1th, wa t .waargene.em " , . ! I nie; die positiewe waarheid om-
bet as le1er van d1e Ossew~?r~nd\~a~ s edert d1e bedankmg I Laertrek ueg:;:=:=:: :=======: :;;:;;::::::::::::::: trent.die gebeurtenisse in Bloem-
van dr. Van Rensburg vroeer m d1e Jaar, formeel sy waar- Lede van die Osi$ewabrandwag word tot 'n aller-republikeinse fontem, wat in Die O.B. gepu-
nemende leierskap neergele nadat hy s elf die voorstel by wat die Grootraad en Laertrek blad wat die weg tnoet voorbe- bliseer word, doen dit doeltref
die Grootraad ingedien bet dat die poste kommandant-gene- in Bloemfontein bygcstaan het, rei vir die totstandkoming van fender. Ek wil net aan die ~asi?
raal en adjunk-kommandant-generaa l afgeskaf moet word. bet verhcug tcruggekcer na 'n nuwe en omvangryke - en I nale Part~ s~ koerante hierdie 
Die Grootraad bet hom dadelik gekies as lid van die ver- bulle huise. Ek kan daarvan bowe-al nie-partypolitieke repu- vr.aa~ stel. Dm~ hull~ dat sulke 
kleinde nuwc Grootraad waarvan prof. D. J. van Rooy die getuig, want ek was self op die blikcinse beweging. !'rusleidend~ be~Igte vir .o.B.-Ie.de 

. . . . . . Laertrek en ek het met talle Ek dink dat Laergangers aile n aanspormg IS om d1e NasJO-
VQOrsltter sou wees. Toe d1e verngtmge op d1e Laertrck Laergangers gesels na afloop . nale Party in sy verkiesingstryd 
die volgende dag die onverwagte en blve wending neem het "an d1·e verr1·gt1·nge. rede het om verheug. te wees t d t ? 

• • • J ' . • oor wat op Bloemfontem plaas- e on ers eun . 
~nr. Sm1th dadel~k aangeb1.ed om teru~ te staan te~ emde . Myns insiens .is d~e. rede vir gevind het. En om as gelowiges 
d1e beheerraadsle1er van d1e Noorde n plek op d1e raad d1e blydskap dnelcd1g. die Allcrhoogste daarvoor te 
te g ee. Hierdie stap was in ooreenstemming met die self- Eerstens, omdat die eenheid dank. 

Hy roer die Prosa'iese 
Gees 

verloenende houding wat hy dwarsdeur die maande van 1 van die Ossewabrandwag be-
krisis binne die Ossewabrandwag· ingeneem het. Dit was waar is. Jllieg w die Salj 
vir hom prakties byna onmoontlik om die Ieiding op hom Dit het op een stadium gelyk 

Ek wil graag 'n brosjurc uit 
die pen van mnr. Johan Schoe
man van Broedcrstroom, Trans
vaal by my lesers aanbeveel. 
Mnr. Schocman is 'n baie uitge
sproke skrywcr. Hy is 'n soeker 
na waarheid en 'n kampvegter 
vir geregtigheid. Hy skryf ge
woonlik oor buitelandse sowel as 
binnclandse aangcleenthede van 
'n politieke aard, en hy stel sy 
standpunt ondubbelsinnig en 
onbevreesd, net soos sy oortui
ging hom lei. Mnr. Sehoeman het 
die slag om sy lesers nugter 
wakker te prikkel. 

asof dr. Hans van Rensburg se 
tc neem toe die voorsitter hom daarmee belas het, maar uittrcde as K.G. van die O.B. 
toe hy dit eenmaal aanvaar het, het hy met die vaste gepaard sou gaan met •n skeu
voorneme om sonder aansien van persoon volledig korrek ring in die O.B. Maar dit het 
tc handel, die teuels oorgeneem. In hierdie gees het hy nie gebeur nie. Daar is inteen
twee maal na die Noorde gery om die mense daar t e beweeg dec! eenparig besluit om die 
om die reorganisasie uit te voer wat bulle sitting op die postc K.G. en A.K.G. af te skaf 
Grootraad en Laertrek sou gee. Toe hieraan nie betyds en die hele Laertrek kon in 'n 
u'itvoering gegee is nie weens agterdog en teenkanting, het goeie gees afskeid neem van die 

· voormalige Ieier. 
hy die tydperk met nog 'n maand verleng, en van die Ek het verskeie Laergangers 
Laertrek was uiteindelik selfs van sy trouste ondersteuners baie aa.ngedaan boor se: God 
uitgesluit, sowel in Kaapland as die Noordelike provinsies. het 'n doe! met die Osscwabrand-

Tereg kon mnr. Smit h dan ook Donderdaga and verklaar wag andcrs sou ons nie vandag 
dat die verskil t ussen diegene wat binne en buite die I op so 'n wondcrbaarlike wyse 
'r aa dsaal was, nie in standpunt gele bet n ie, soos die open- ~ekaar se hande hou vas het 
bar e l>ers wou voorgee, m aar slegs in die feit van wettigheid me. 
of nie. Buite het ook talle van sy eie ondersteuners gest aan Tw~edens, omdat vyandskB:P 

. . . . . ' vir die toekoms UJtgeskakel IS 
wat m somnu~e ~evall~ weens ver ! ragm g van off•s•e.re en die kameraadskap van die 
bokant. hulle me die nod1ge g'eloofsb riewe ontvan g het m e. verlede herbevestig is. vanaf 

Hoe ster k die a a nwesiges by die Lacr t r ek onder hierdie die Limpopo tot in Tafelbaai 
eerlike en ordelike optr ede van die waarnemende Ieier kan aile O.B.-lede nou weer hul 
gekom bet , blyk uit die feit dat etlike van diegene wat lied uitjubel: 
hom die kwaaiste t eengestaan het, na die verga<lering na .. so staan ons vasberade 
hom gekom bet - sommige snikkende - om h om van en gee mekaar die hand 
hul g oeie gesindheid te ver seker met die belofte dat hulle I In di~ Ossew~brandwag 
ha r der sal ga an werk as ooit voor heen. Vtr die vryhe1d van ons 

land." 

STEEDS OP VOORPUNT I 0 .8 .-doelstellings 

Die warm Afrikanerhart het nog altyd met die grootste gehandlwaf 
waardering aan 'n J . A. Smith gedink. Sy hele !ewe was 
gekcnmerk deur opofferende diens aan sy volk waarin hy 
maar net altyd g~gee het sonder om ooit iets terug te 
verwag of te ontvang. Bo dit alles staan uit sy onwrik
bare geloof aan die saak van sy volk. Op grond van hierdie 
geloof bet hy as skoolseun gerebelleer teen sy vreemde 
koningin toe ouer Afrikaner s in diens van daardie koningin 
die wapen teen hul republikeinse broers in die T r ansvaal 
en Vrystaat opgeneem het. Op grond van h ierdie geloof 
washy eerste om na die Hertzog-krisis in 1912 t e organiseer 
vir die Nasionale Party wat die vryheidst r yd moes voortsit. 
Maar hy was ook van die eerste om uiteindelik die vrugte
loosheid te besef van hierdie stryd solank ons met die 
vyand se wapens veg, en daar om het hy die Ossewabrand
wag in Kaapland gestig. Selfs toe die beweging as gevolg 
van groot teenslae agteruit gegaan het, het J. A. Smith 
nie sy geloof verloor nie. Inteendeel sy geloof is nog weer 
bevestig deur die verdere voorstel wat hy self op die Groot
raad ingedien het en wat die Laertrek aanvaar het, dat 
die Ossewabrandwag nou moet afstuur op die skepping 
van 'n nuwe en groter nie-partypolitieke republikeinse 
beweging. En Donderdagaand het hy daardie geloof van 
hom opnuut bevestig toe hy met soveel gloed en oortuiging 
sy offisiere verseker het van die noodsaaklikheid om voort 
te marsjeer en van die sekerheid dat die republikeinse pad 
na vore weer breed sal saamloop. 

Die spontane hulde-toeroep van die aanwesiges aan die 
einde van sy toespraak sal ook verteenwoordigend wees van 
die waardering wat daar dwarsdeur die land gevoel word 
vir hierdie eerlike en harde republikeinse stryder wat in 
die laat-middag van sy lewe geen posisie of rykdom kan 
toon as beloning vir sy stryd nie, maar wat nog steeds 
gereed staan om te dien waar sy volksplig hom roep sonder 
om te vra na prys of resultaat. 

Waar hy nou sy waarnemende leierskap neerle, beteken 
dit nog nie dat mnr. Smith vir die republikeinse stryd 
verlore is nie. Sy vurige geloof en die vertroue wat daar 
in hom gestel word, is daarvoor die w.aarborg. 

En derdens, omdat die ideale 
en doclstcllings van die Osse
wabrandwag suiwer gehandhaaf 
is en omdat ondcrneem is deur 
alma! gcsamentlik, om dit krag
tig te bevorder in die toekoms. 

Die Ossewabrandwag gaan 
voort om te veg vir die Repu
bliek waaruit die partystclsel 
geban sal wces en waarin die 
hervormings, wat die O.B. sedert 
sy ontstaan bepleit, opgeneem 
sal word. En voorts is onder
neem dat ons blad omgebou sal 

(Vervolg van vorige kolom) 
die Nasionale bewind. 

Met die stelligheid van 'n 
wysgeer word die bewering 
tot twee maal herhaal dat 
die (rcpublikeinse) Ossewa
brandwag se wapen ,.'n 
arend en kroon" is! Dit 
moet glo as ,bewys" dien 
van die vreemde karakter 
van hierdie organisasie van 
'n volk wat nog nooit 'n 
kroon in sy geskiedenis ge
ken het anders as simbool 
van onderdrukking nie! Ver
dere ,.bewysc" van die on
hebbelikheid van hierdie 
Afrikanervolksbeweging is 
die ,.feit" d at dit gebore is 
- nie in Bloemfontein , soos 
die geskiedenis d it on t hou 
nie - maar op Dewetsdorp 
waar ' n stadsklerk glo een
maal 'n born onder sy raads
lede sou laa t ontplof het. 
Blykbaar kon die Argus hom 
nie 'n der gelike .,Guy Faw
kes-insident" in die Vry-
staa t se hoofsta d herinner 

So Ll·g Hulle Voor i w.aaraan . h y ons kon koppel 
me, s odat hy dus ewe ge-

l 

rieflik die geboorteplek van 
Die Cape Argus van 21 Augustus verlustig hom by die bcwegin~ verskuif na die 
b · d' lfl'k 'd · .. d' 0 b d plek waar d1t sy propaganda voor aat m 1e ,se 1 w1 as1e van 1e ssewa ran wag, beter sal pas 

wat ~eu.r sy politi~ke kor:esponden t v~orspel is. As h ierdie l As die bl~d sulke frat se 
voorhgtmg wat d1e blad m sy amptelike kolomtne gee ten m oet uithaal om maar net 
opsigte van 'n organisasie wat a l veertien jaar la nk rondom agterdog te wek t een die 
hom is, as p roef moet dien van wat dcur die Engelse pers formele aangeleenthede van 
in ons land aan hul Iesers opgedis word, dan kan mens die Beweging dan hoef mens 
verstaan waarom die Engelse a n ti-Indiers van Natal eerder n.atu~rlik nie g r?ter nouket;t
onder die pr o-Indier-v lerk van L onden wil gaan inkru ip nghe1d ten ~ps1gte van dw 
as om 'n stem uit t e b ring vir die anti-l ndier-maatreels van O.B. se ~ele1d by hom t e 

• verwag rue, en daarom laat 
(Vervolg in volgende kolom ons dit maar daar . 

.!. 

Maar nou moct ek ongclukkig 
weer die vlieg in die apteker se 
salf aanVI'YS. Toe ons wat op 
Bloemfontein was by ons huise 
kom en die Nasionale Party se 
koerante oopmaak en lees wat 
hulle te berig het oor die ge
beurtenisse op die Grootraad en 
die Laertrek, was ons nie ver
heug nie, maar verbaas en gru
welik vererg. Die berigte het 'n 
totaal verkcerde indruk gegee 
van wat op Bloemfontein plaas
gevind het. 

As mens moet oordeel na die 
berigte in die Nasionale Party 
se koerantc sal jy tot die ge
volgtrekking moct kom dat die 
Ossewabrandwag op Bloemfon
tein besluit het om maar tou 
op te gooi; om af te wyk van 
sy party lose koers; en om onder 
die kombers van die Nasionale 
Party in tc kruip. 

Ek wect nie waarom die Na

Ek dink dit is die vernaamstc 
doe! van ntnr. Schoeman se ge
skrifte - om die selftevredenes 
en die onnadenkendes wakker 
tc skud en hul prosa;·ese gees 
in beroering te bring. Dit is 'n 
baie belangrike bydrae tot die 
geestelike omwentcling wat in 
ons tyd moet plaasvind - in
dien ons geslag 'n christelike of 
wcsterse toekoms wil verseker. 

sionale Party sc koerante wat Rid,der van die Pen 
gewoond is om soos die graf te 
swyg oor die Ossewabrandwag, In my kinderjare het ek graag 
nou skielik weer berigte wat verhale gelees van die ridders 
kolomme lank is oor die O.B. van ouds wat op vurigc perde 
gepubliseer het nie. Hulle kon en met skerp swaarde die land 
maar liewer hul doodswygbclcid deurkruis het om die weerloses 
gehandhaaf bet in plaas van en die veronregtes te red uit die 
die misleidende berigtc op te ; kloue van wredc drake. Ek be
dis. Blykbaar het hierdie koe- · skou mnr. Schoeman as 'n mo
rante dr. Hans van Rensburg se derne ridder van die pen wat in 
toespraak, waarin hy die redes die bresse tree vir Waarhcid en 
vir sy bedanking as K.G. van Geregtigheid teen die moderne 
die O.B. en sy aansluiting by drake van misleiding, korrupsie, 
die Nasionalc Party uiteengesit eie-belang, geveinsdheid, ens. 
het, aangegryp om die indruk Mnr. Schocman se jongste 
by hulle lesers te skep dat dit brosjure noem hy: ,.Small Es
nou die weg is wat d ie O.B. says on Big Subjects." Dit is 
voortaan gaan inslaan. verkrygbaar by die skrywer, 

E nigeen wat die moeite wil Posbus 1, Broederstroom, Preto
d'ben om die eenparige besluite ria; en dit kos een sjieling per 
wat deur die vergrote Laertrek eksemplaar (posvry) of sikspens 
aangeneem is, noukeurig te lees elk vir vyftig of meer. 
sal baie gou tot die oortuiging Die brosjure bevat o.m. 'n 
kom dat dit hoegenaamd nie die artikel oor die huidige konsti
geval is nie. tusionele krisis; 'n eproep van 

Is M is Ieiding ' n 
Aansporing tot S tezm? 

die skrywer aan genl. Smuts 
(in sy leeftyd) en aan die ge
wete van die we reid; veldm. 
Herman Goering sc laastc brief 

Die Vaderland, wat bckend aan Churchill; 'n memorandum 
staan as mnr. N. C. Havcnga se aan dr. Malan oor hulp aan 
koerant, en wat hom blykbaar Duitsland; ens. 
op die voorpunt stel van die vy- Ten slotte wil ck net se dat 
andiggesindes teen die Ossewa- sowel die kapitalistiese as die 
brandwag hct waarlikwaar in partypoliticke pers nie publisi
'n hoofartikel van 26 Augustus teit aan mnr. Schoeman en sy 
geskryf: .,Op 'n geringe min- geskrifte gee nie. Hy moet 
derheid na, het die beweging I maar op sy eentjie sy boodskap 
(dit is die Ossewabrandwagl be- arlewer. 
sluit om sy volmondigc steun 
aan die Nasionale Party tc gee." Aan 111 \' Lesers 

Dit is nie waar nie. Daar is J Ek kry dikwels briewe van 
glad nie..sodanige besluit geneem lesers wat nic onderteken is 
nie nog op die Grootraad, nie. Lescrs moet tog asseblief 
nog op die Laertrek. Trouens, hul naam onderaan hul bydraes 
?aar .is ni~ eers so 'n voorstel l t~ken. Ek moet weet van wie 
mged1en me. d1e bydraes kom, selfs al publi-

Ek is nie voornemens om die seer ek dit onder 'n slmilnaam. 
misleidcnde berigte punt vir Dankie. 

EMPIRE-LANDE. MOE.T 
RE.PUBLIE.K KE.E.R 

Die konferensie van die Natalse United Front, wat ver
Jede week in Pietermaritzburg gehou is, bet eenparig besluit 
dat 'n oonvinuing in die volgende verkiesing die onmiddellike 
doelwit is van die United Front in Natal. Die Front bestaan 
uit die Verenigde Party, Arbeidersparty, Torch Commando 
en Defenders of t he Constitution. 

Die besluit word beskou as 'n 
oorwinning van die Verenigde 
Party oor die res van die Front. 
Dit beteken d a.t die sogenaamde 
.,wilde" elem ent in Natal wa: 

praatjies gema.ak bet oor af· 
skeiding van die Unie en sell" 
oor rebeJlie beteuel is en dat 
bulle voortaan oortollige stoom 

(Vervolg op bladsy 4, kol. 2) 
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NUWE ·rREIN LOOP TWEEI EisENHowER noEN 
WYSE UITLATING K E E R VI N N I G E R 0 P N ET Op die jaarkongres mn die American Legion, het , E EN s p 

0 0 
R Dnight Eisenhower, Republikein'oe kandidaat ,·ir die Amer.i

kaanse pre!>ident!.kap, Yoor 15,000 oud-gt"diendes wat hom 

met toe-juiging en gee-.driftige geskreeu begroet het, , ·er-. . . I klaar dat die Yerenigde State met ,.koue finaliteit" aan 
·n l'iuw«' "oort spoorvervoer wat ' n algdwlt• ·l'<'wolu:-.Ie" te Wl'l'f! gaan . . . ~ . . . . . . 

l · 11' - l'kl d · 1 . . k I d S' 'd d•e SowJet-ume moet ~e dat by che Rus!->Iese IJOSISie rn >ruig e.n gewt> < •ge moont 1 · 1e l' 111 lOU \-' II' tutg,tre ·tl' an e 8008 m - 1

0 E A ... 't bl 1 1 . 
• · • , • • · • · ~ os- uropa en s•e noot as ywe•H sa aanvaar me. 

Afnka. gaan lut"r<he maand 111 Diutsland aan dt«' \H'reld openhaar gemaak 1 \ 1. . d t k . ..,. h t ti 
· -. . • • . • • an < 1e em e ' 'an sy oespraa 1s ··,JS('n ower s onnag g 

word. 01t herw..; op dt«' hegntsel Yan 'n enkdt• _.,poor 111 plaas ·van dte t .. 
. d' . d I I I d d I O('~CJlUg. twce wat nog Ull te. vor1ge eeu atl'l'l' en nou H~<~ tctna verou er sa 

wees. Die nuw«' <•nkd!'poo~·trl'ine sal tweemaal so , ·im_tig as die huidige 1 di~w~:t>~l~n d~~~a~~~:~fe~::~ 
tt·eine hl'Wl'l'f! t"n sal Vl'el goedkoper wee.... Daar word verwag dat die ou 
spoor~teh·eh; dwar~dem· Em·opa mettertyd w·n·ang ... al word deur dil' nuwe 
indien die eerste proefn«'ming wat hierdie maand tn:-'!'if'n Koln en Dussel
dorf gehou :-.tmm tc w01·d, aan die vet·wagting~ nm die uitvinder en 
finansie1 sal voldoeu. 

Die uitvinder is 'n Australicse ingt"nieur met die naam lot di·~ gcvolgtrekking gekom 
Chalmers Kearney, wat .sy eerste model vier jaar geled(' hct dat die bcstaande spoorweg
aan die Britse regt"ring gt"toon het, maar die verroest(' stclsel hopcioos vcrouderd ge
~edagte<. van daardie party}Jolitic:i was nie vatbaar \ 'ir cUe I rank hct. Elke ander ':orm \'~n 

'd · , S 1 · D •t . t di \"'' Yer\ ot•r ht't groot \'oorwtgang m 
nuwe t t"e me, en n wee< ~e • UJ ser m.e. e ~aam ·:en~er- die ar~:"elopc jare gemaak, be-
Gren het met behulp van Du1t-.e tegm('l begm om n \\Cr- hahn- !lit~ -.poorwt'e. Die gemid
k('ndt' model in Duitsland te bou. ! deldo snclhcid van die mecste 

vir oorlog, en dat hy 'n oorlog 
as noodsaaklik vir sy ideaal van 
wercldoorheersing beskou? \Vie 
kan dnaraan twyfcl dat hulle in
tusscn sal voortgaan met hul 
program van politiekc infiltrasie 
en ckonomlese vl.'rwurging? 

,.Die dag moet kom wannecr 
die volkc van die vcrslaafde 
Iande die g('lt•t>nlheid sal he om 
in volle vryh<>id en ten aanskoue 
van die gan~;e wercld hul eie 
toekomspaaic lt> kit's. 

Tot• die uitvinding die eerstc 
maal aan die Britse regcring 
voorgele is, is die voordele vir 
SuidC'I\ke Afrika aangetoon. 
Daar is vcrklaar dat so 'n spoor
wcg tussen \Yankie <Suid-Rho
dcsiiil en Walvisbaai vyftig 
miljot•n ton steenkool per jaar 

kan vervoer teen 'n koste van 
10s. per ton. Die plan is ook 
aan die Rhodesiese regcring 
voorgelc, maar daar is nooit 
we'er i<'ts van verneem nie. 

Die nuwc soort trein is elek
trics en bcwct>g op 'n enkelc 
spoor sonder 'n giroskoop, met 
n leibaan in die lug, teen 

dradc wat scstig voet van me
kaar aan pale hang. Die lcibane 
vir die op- en nc<'rrit is langs 
mekaar. Die leibaan bcwaar nie 

trcindienste het cerder gedaal : TERtlGGEORUK WORD 
as vcrmeerder. ~~omotiewe 1 ,)let'r a<~ ·tJit, om; mo(•t met •n 
moet .nog stcC'dli m•lJoene ton ewe koue finnlitt•it aan die 
stan! ngter hullc aansleep oor • . 
miljocnc mylc per jaar. Koste Russe se dnt ons .noott tl'vr.-de 
hct gcstyg ton winste kan moei- sal wet'~> voo~d:tt <ht> modde~golf 
Jik gemank word, tcrwyl die van ~ggresste\~e kommumsme 
bcwcgingsnclheid bale laag is in tot bmne .,~. ,~ 1 e gren'>e tt'rug
verg~lyking mel andcr vervoer-1 gerol het me. 
geriewe. Hy kon nic sicn waar- Eisenhower het ge«e dat die 
om die spoorwcc agtcr moct verslaafde v·olke gt'help moet 
staan by die mccr docltreffendc ' word om hul Yryht'id te ht'rwin, 
lug-, sec- en pndverkcer nie. want uit die v·er.,laafde volke GEKLASSIFISEERDE 

ADVERTENSIES net aileen die trcin se ewewig 
nie, maar voorsicn ook elektrie
se krag. Dit is so ontwerp dat 
die leirat nle van die draad af 

Die enkelspoorstclscl hct dus 
dadelik sy verbeelding gepak en 
hy hct die onderncming by 

die Rusl!c nog nie gereed is vir 
oorlog nie. Dit bet<>ken dat die 
Vcrcnigde State ook nog tyd het 
vir tecnmaatreills. Dit bchels, bo 
en behalwc hulp aan die ver
slaafdc volke, dat Amerika 
militer, produktief en ekonomies 
onaantasbaar stt'rk gemaak en 
gehou moet word en dat hy 
sa'mewerking moet sock met aile 
vrye volke wat daartoc bcrcid is. 
1 Dit" bl'leid wat Eisenhowrr 
uiteengl.'sit ht"t is lynreg in tet'n
!'ttelling mt't die belt'id 'Van in
damming (,containment") wat 
Amerika tot duwt•r ten opsigtt'. 
van Rusland ge\-·olg ht't. Dil' 
belcid wa<; om die Ru~~e tt' laat 
behou wat hullt' hl't en maar 
net te kl.'er dat hulJe nie mel'r 
bykry Qil'. Xou sf> Eist'nhowcr 
dat hulll.' mot't tt"ruggt"e \mt 
bulle onwettig besit en padget' 
na bul eie land. Hierdie belt'i<l 
'ial ongetwyfeld die \-·l'r.,et in 
dit" Iande wat dt'ur Ru.,lnnd 
be.,...t word · aanwakkt'r en aan
.,po~r tot teen!!tand tet"n dit' 
Rus.,e. Dit is 'n realbticse beh•id 

bou die •Ru..,._.. 'n oorlog.,ma.,ji<>n . wat deur aile .anti-kommuni.,tA• 
op, waartoe die Ru.,.,iese <>kono
mie op sy l.'ie nie in &taat sou TARIEF: 

Ba.llboodellke Kennt.cewtn&t: Koln van stapel gestuur. 
(Vtrlowlog, huwellk, geboorte, 

oterf~;eval, lo memor111.m, gelukwen· 
olog, eoa.) ld. per woord; minimum 
2/6 per plaolog. Voorultbetaalbur. 
VIr herb&llogo 25 peroeot atelag. 

Bandelaadvert«<oleo: 
Eerat.e plulng 2d. ~~ woord. Vtr 

berlutJlnp 2~ ~roeot atelag. 

latell:~eld op .,Die O.B." (ver
akyo weeldlka): 12/6 per Ja.r ot 
l/3 ~r I maaode. Voorultbetaal· 
b&&r. Stuur &4verteoalegeld, b.UI
llnp eo lntelteogeld na VOOBSLAO 
(EDH,S,) BEPEBK, Poebu Ull, 
IIUA.P!!TAD. 

TE KOOP 
Gesldrdkundlge ~porhJ:I"\\ M'r, 11.2-

mm. Mauser (Sauer) g~brulk deur 
.,Fasie" In Saoglro ee .. Op Sntarl." 
Idea.a-1 Vlr grootwlld vanar koedoe tot 
ollfaot. Loop per!ek, akkurnat. .£~!$. 
200 patrone vir £15. - ,Jt rllnlf, Ills 
)lajestys-lfebou, ~ohanne•bltrJf, 

27/8/3 

kan ruk en die ondcrste \vicle Hierdic ccrste procftrcin voor
nic van die spoor kan afspring spel 'n rcwolusie op dit' gebicd 
nie. Trokkc en waens word nic van trcinvcrvocr. Die mod.-1 1 
be:invloed deur ongclykc gewig kan twee maal '>0 ,·innig be
aan die een of andcr kant nic, weeg as dil.' vinnig'l~ trein in I 
en daar kan sondcr die minste die wereld, e•t is voortsicn van 
uitwerking stilgehou en wcgge- veiligbeidst()l''itelle gegron(l op 
trek word teen hcllings van 1 in elektroniese en ra<lar-b<>bt'cr. 
7, sodat baie bespaar kan word Dit is goedi<Oop en Vf'rci<~ vef'l 
aan uitgrawings en lonnels. Die mimler staal as die ou tspoor
Yern'aamste bate is egter dai wee. Na verwag word sal dit 
die wrywing tussen spoor en dan ook die grond!!lag wees vir 
wiele verminder word tot slegs alle spoordienste in nuut ont
eenvyfde van die beAtaamle ginde werelddele soos Afrika. 
tweespoorstelsel. Sydelingse Dit is intcressa~t om te wt-el 
wrywin.g tus~e!1 die ". ·ielflen<;e t'n I dat Wenner-Gren deur Roosc
spoor •s fe1~lik heelte~al uit- velt op die swartlys gcplaas is 
geskakel.. ~·t a!les brmg mee na die oorlog weens 'n skcrp 
d~t :ums1enl~ mmder k~ag no- aanmerking op die Amerikaan
d~g ts as Vll' ander trel.ne, en se president wat hy hom laat 
d•e bedryfskostl.' kan bate laer ontval het. 
gehou word. 

KENNI"!O.t;\VL'\(, 

Ann knmerad~ tn nltndf! "U on• 
gmag l>ekend mnnk dat ons •n now~ 
t..ekamer In Du ToiL,kloof Ct'O~ 
bet. Alle fiOOm nrn,...lnu. a"<JOk 
etes Is verkJTgbaar. 

\~ROUDERDE STELSEL 
\Venner-Gren bet die nuw<' 

uitvinding aangegryp omdat hy 

Eicnaardig genocg hct die 
aagbladpers van die wercld nogl 
gt>en berig oor hierdie rewolu· 
sionerc ontwikkeling ·bevat nie. 

'U.'R. E~ .'IE\'. ,,(()LLI:R. 

20.1S/28 

MEUBELS WAS. UITGESLUIT DOG 
'lEL'BELS.-Beter l4eubela teen bll- ' STEM SAAM 

ljl~•. d.rlewlele, llooleuma, tapyte, eoo .. 
llker pryoe. Ba.bawaeotjlte, otootkarre· l 
ook altyd in voorra.ad. Geen kataloguo. 
Meld wa.arm u belaogstel.- VI:sst:R- .\fnr. ,J. C. Coetzee l~ommandant 
!".t;UBEW!, Lanptraa& 179, Kaapttad. . ' 

3/l2tll van dtc O.B., Lt'euboscb, Pk. 
RADIO I Thnbazimbi, skryf: 

LOVW EN LOUW, die Beroemda Ek sien in Die O.B. dat 'n 
R&CIIo·logeoteuro, Staalewetr, Parow, Lnt>rlrck op 22 en 23 Augustus 
verkoo8 eo herstel Radio'• en Elektrleee ' gchou sal word in Bloemfontein. 
;'~~~~e~:~ •. 0~~~t~~~~~. Elektrilltelta· en dat die lcdc wat daarop toe-. I gclaal sal word dicgene is wat 

HORLOSIES EN BRU..LE gcorganisecr het ooreenkomstig 
H. I. STt~\'N, De VUUen~traat 11, . . ' . 

Va~eo, K.P.-VIr horlosiu en brWe. d1c bevel van d1c waarnemende 
Verkoop eo repauer. Persooollke aa.n- 1 Jcicr. 
<lac. llltii/TX Ongelukkig kon ons dit nie 

GRYSHARE 1 docn nie. Gcvolglik sal ons nie 
GRP•ll.\RF., okllfers. ou voorkoms, toegnng he nic; dus salons maar 

oonodlJ:._ Oortulg u •~It deur GR\·s-
1 moel wcgbly Maar ck verseker 

IIAAR\\ 0'\ Of:R. die jongste kunsma· · 
tlge wereldwooder, b&ar- en kopvel· u dat allcs wnt daar bcsluit sal 
voedlncamlddel te gebrutk. Skadeloos, · 0 B k 1 b klcuratorvry, e>s. ~r b.>ttel, geld met word, wat dw . .-saa sa e-
beatelllng.-BIM'n<ltl'll~nmtddets, Po•bn' vordt-r, sal ons, hicr in die vcrre 
f21Z, ·Jt'"""'"'•bnrtr. ' Dl/9H 9 noordc, ondt•rstcun. 

A.STIOR\·.-. KIT:\"'S!If.\TfGr. HAAR. Die lcdc wnt hicr is is nog 
~~~;~lv~~~~~~~~~n ~~~!~J tftY:~f~~r~~~~ net sulkc trouc O.B.'s soos in 
kleur, or ~::•1<1 teru,.. Geen kleurstof. die \'crledc. ::-.raar die reorga-
~~:te~~~,..bo~mi: ~';,';~t:\'~~~a':.,..'::! nisasic was onmoonUik omdat 
'7009, JohnnnMbur~t. F14/6/!$0 die lcdc so vcr van mckaar 

M'EDISYNE 
OF...,OSDIIEID Is u regmatlge erteols. 

Oortuic Ustlf dtur ona hehaodellni:a te 
~eebrulk en u kwaal te ontworteL !'kryt, 
loll~;ttnc ~:tatla; 1\oerra:~.n .... ,.mldde.IJI, 
l'o•ou• 4%7%, .Jnh:mn...,boJ'Jt:. Bl/9/49 

Voor a nnr hooJ> Y11D lt""8•ln~r laat 
vaar, f'D u non die erpte ooderwem. 
!kryt dan vtr oulau, aan nrr. BOF.RE
\'ROt:, PCMbu!l '7:sml, JoluuttJ...,Imra:. 

<Nr. 1)1/9/~9 

woon. Ons wl!rdd is nie so dlg
bowoon nle. 

Maar die lcdc van wic ck 
skry! is alma1 mcnsc wnt wcicr 
om by 'n politickc party nan tc 
sluit. Ek skryf hfcrdic hrlef om 
te wys dat daar nog bale O.B.'s 
Is, wat nic op die Lacrtrck toc
gclaat sal word nlc omdat hullc 

fs~~;·o~; L;~~~~I 
; Dit Sien 1 
·=·---..._..-.- - - ·-·-·- ~~- ·=· 
nie georganis(•er het nic, maar 
wat nog ntll so hard vir die I 
O.B. sal vcg soos in die vcrlcde. 

Ons wens die Lacrtrek die 
setln van God tot'. 

Blad Beveel Goue 
Ponde aan 

Die gcdagte tlat die Suid-Afri
kaanse regering tot die goud
standaard moet terugkecr dcur 
gouc pondc· in omloop tc bring, 
word uitgesprC<'k dcur die Lon
dcnse Star. Hy beskou dlt as 
die bestc metodc om di<' wa~c 
P.rys vir goud in lerme van 
goedcre to vcrkry. 

Die Unie sc minister vnn fi
nansies, mnr. N. C. Hnvengn, 
gann hicrdie maand om 'n hour 
goudprys plcit by .die Intcrna
!lionale Monetere Fonds 

'erwelkom sal word. 

wees nie. 

Voortgaande hel hy ge.;c 

Eisenhower, die soldaat, weel 
blykbaar dat aanval dit• best•• 

dat I verdediging i3, . 

Jr' ondtrl~tflll •ir R•ilittrJ l 

fiaan u op l(.elfi~ADPLEEG DAN DIE DESKUNDIGES! 

Die beste wyse om die grootste 
voordeel uit u vahnsies te haa.l 
is om al die lastige besooderhede 
voorai haarfyn uit te pluis. En 
dit is die taak van die S.A.S.-Reis
buro. Hulle sal u vervoer na, en 
aklcommodasie in feitlik enige 
plelc te wereld reel. Hulle sal u 
van deskundige raad bedieo sodat 
u sorgvry kan vertrek, wetende 
dat alles in die haak is. Dit kom 
nie daarop aan of u na Swasie
Jand of Switserland, na die Suid-

versamelnN:m vir die aum
rowende lonele v.m boJJe, 
berge 111 die utkur ..• en 

dit a/In slegr'n !Jantlreetjie 
van 11 tr/! Die S.AS.·Rtisburo 

reilvolltdige totre sowd as 
flakansies u enige tan die 

tttlryke oordt fangs die 
Tllinrot/t, 

kus van Natal of die Suidkus van 
Fiankrylc wil reis nie-u is van 
dieselfde, deskundige en ho.Bike 
diens verseker. 
Ook sakelui beplan hul reise oor· 
see in oorleg met die S.A.S.-Rets 
buros. Hulle I~ hul vera! toe op 
die reeling van passasies, dOf, 
deur middel van samewerkende 
agente dwarsdeur die wereld, be· 
hartig hulle ook hotelaklcommo
dasie sowel as al die bylcomende 
he~onJerhede. 

KOM TERUG 
NA SORRENTO 

na die /emoenboorde, 
die pragligt k11slonele, 
die sorgt rye vakansielewe. 
Die he/e 11.1/ii /ok die 
Suid·Afrikaanst reisiger. 
Dte S A.S.·Rtisburo sal 
11 Jll· of l11greis tla ltalie 
en die rts van die 
Vas/eland rei/. 

qaan !art eetSs- ,. . s -
f!J} dt£ . S 13-oF 

'~~~t.~£!•~\~·-··--:~JOHANNESIURG • ICAAPSTAD - DURBAN 
• PRETORIA • PORT ELIZABETH 

OOS.LONDEN • KIMBERLEY - BLOEM 
FONTEIN - PIETERMARITZBURG • WINDHOEK 

BULAWAYO - LOURENCO MARQUES - lndlen u nle in die nobyheid van eni9een 
v.. hlerdle lantore wooa .U., s.l u Stadem .. ster 9raa9 navrae nomens '" behartl9. 

T• 



BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 1952 

KAN YOLK NIE RED MET 
VERDELENDE STELSEL 

ALMAL NOU SAAM 

In die loop Yan :-.) toe~praak verlede Donderdag op Goodwood het 
die aftredende "'aarnemendc Ieier, mnr. J, A. Smith, die noodtoiaaklikheid 
lu•klemtoon van 'n ot·ganisasit' soos die Osst'wahrandwag. ,,1\~ daar ooit 
'n tyd aangehreek het dat dam· ' n hehoefte beslaan aan dit' din~e waar
voor die 0.8. staan, t'n dat ons moet wegbreek van die Brit~e ~tel~el, dan 
is dit vandag. Een party kan nie die maatreels tref wat nodi~ i~ vir die 
heveiliging van die blankedom in Afrika uie. ~olank ' n party eers ' n 
ander }>arty moet ondersit voordat hy kan regeer, t'll die opposisieparty 
~"otecds alles moet opponeer, kan ' n regt'ring nie doen wat gedoen 1noet 
word nie. Daar is 'n algemenc onl waking dat die partystelsel nie deug 
nie, en selfs die Torch Connmmdo. hoewel hulle reg lt'enoor on" slaan, is 
"n l!iimptoom ' 'an hiet'die gf'hrek aan vertroue in die pat·typolitiek." 

Danksy die moeilikhede van 
die afgelope maande bet die 
O.B. nou tot 'n punt geko,m 
waarna baie g!'ruime tyd al uit
gesilm het - die verandering 
van sy organisasievorm. Die 
deur i:; nou oopgemaak dat ons 
op grondslag van 'n nie-party
politieke organisasie meer men
se kan kry om saam te werk 
vir ons ideale. Die republikeinse 
blad gaan die brug vorm na die 
meer omvattende republikeinse 
beweging, deurdat hy verhef 
gaan word tot die algemene 
republikeinse mondstuk. ~a d ie 
Laertrek bet etlike per.one wat 
spreker baie sterk tetn,:tt>o,taan 
bet, na hom gekom tn ge<;¥ dnt 
ons k oers reg i., en dat bulle 
nou gaan orgnni-.et>r. Hulle wou 

weet waarht>t-n om die name t e twee tcenstrydige ding<' bchoort 
stuur. Die '>t>ntral t> k a ntoor !>al nie. Ek is W('l ht'rt>id om m ;\ 
bier in K:ill()stad moot wees 
waar dit> hind uitgt>g••e word en 
waar die en igste voltydse kan
tore vanllag io;. 

VERWAGTLVG~ GEWEK 

steun nan ' n party tl' gPt' waar 
by iets doen wat ,·an ty<lelikP 
belang vir ons ,·olk m ag Wt'!'S, 
maar dan dot>n t>k dit as 'n 
ongebonde man \\at ter-.elfdt>r
tyd ny i., om te ~ Wt'r ,·ir die 

Die lede van die O:ssewabrand- enigste duur<,ame oplo .. -.ing, wnt 
wag moet voortmarsjeer na ons ek net kan .,ien in ' n -.t('l<,('l 
bestemming. Spreker is gedag- waar die volk a~ gehet>l knn 
tig aan di~ baie Afrikaners wat <,aamwerk en nie gt><lwing word 
in die gewone samelewing uit- om t4!en mekaar tt> veg net 
geskuif was omdat hulle te arm omdat die grondw<'t dit ,.<'rt•is 
is, wat binne die O.B. hul pick nit-. 
vol gestaan het en as offisiere ,.Ons het 'n ecd gcncem om 
oor sosiaal-meerdereJ bevel ge- te stry vir die broederskap van 
voer het. ,Ek dink ann dir die volk, en u doen dit nie 
verwagtende oe wat na die vM- wanneer u aan partye behoort 
hoog opgehef was van bulle wnt wat ander volksgenote moet 
geglo bet dat wat on~ daar beveg nie." 

(Vervolg van bladsy 1, kolom 4) 

verwt.>lkom, waarna dr. Van Zyl 
op vt>rsot>k \an die voor ... itter die 
,·oorstel 'oorgt>lees h!'t. Dit is 
onmid(lt•llil< en !-.Ond!'r bespre
king a-. be.,luit ,·nn die hele 
Yergadt>ring \'OOrge.,tel deur dr. 
C. L. de ,Jager \an Pretoria, 
ge.,ekondcer dt-u r mnrt>. P. R. 
R etief \Un Ct•n •s t>n J. de \'il
lit>r., Trut<> r 'un Kaap.,tad. 

EENPARIG 

Die voorstel, soos reeds gcpu
bliseer in ons bind, is (•enparig 
en staande aangenccm deur die 
hele uitgebreide Laertrek. Dit 
beteken dnt alrnal \\at op daar
die oomblik: teenwoordig wa., -
wettige afgevaanligde., -.o\\el "" 
die ander - t>enstemmig d i.- be
leid van die O~oo,e\\abrandwag 

aam·aar bet soos deur die Groot-
rand neergele b. Daar is sl<>gs 
'n wysiging aan die Grootraads
besluit aangebring ten opsigte 
van die samestelling van die 
verkleinde Grootraad sodat daar 
uitdruklik voorsiening gemaak 
word vir verteenwoordiging aan 
die Noordelikes. 

Die toespraak van dr. Van 
Rensburg, wat so prominent in 
die koerante verskyn bet, was 
nie die beleid wat deur die 
Laertrek in sy uitgebreide vorm 
aanvaar is nie. Die Grootruad 
se belcid is aanvaar, wat in 
geen enkele opsig afwyk 'an 
dit• ko!'rs wat in die afgelope 
twaalf jaar gevolg is nie. 

BETEKE::\'18 VA..." BESLUITE 
preek , eendag verwesenlik sal 

0
,. ,.~ 
~~..... In die eerste plaas word lede 

REPUBLI EK Al U ITWEG I wo~d. Ek te~ die opoJ'fering~ Nadat mnr. Smith gepraat het, toegclaat om na cie keuse by 'n 
gesten wa ~armet- gppaar . . . . party - die Nasionale Party-

(Vervolg van bladsy 1 kolom 5) gegann het. Dte hoop wat ge- het dte offiStere hom drte keer aan te sluit. Dit is ou beleid, 
. . w~k is, moet verwesenlik word, luid hulde toegcrocp. Mnr. l want nog oo·t h t d' 0 B 

<;amesteUende (lecl van d te Ume a nders sal God ons straf." Hennie du Toit (hoofgeneraaD n 1 e IC · • 
1 1 enige lid belet om aan die Na-

~ parlement. A s gevo g vu.n ,.\Vat myself betref," het mnr. ! bet namcns die offisiere sy dank sionale of enige ander party te 
<he verval van 'n deel van dte Smith gese, ,ek le nou my waar- uitgespreek teenoor die leiers. behoort nic. Ons het altyd gese 
parlem~nt hou hy op 0~ te be- nemende leierskap neer, maar Vir dr. Van Zyl het by nog meer dat ons geen belangstelling bet 
staan m t~rme van die t a ns- niks anders as die dood kan my agting gekry vir wat hy op die in 'n persoon se partylidmaat
~s~.!mde grondwet van die van julie skei nie. My plig en Laertrek gedoen bet. Hy weet skap nie, solank hy die koers 

n'?· d d jul plig en my verantwoordelik- dat hy geen politieke ambisies van die O.B. volg. Ons bouding 
Dtt bet~ken at so ra uid- . . . h · d t h . bli k rd t hetd en JUlie verantwoordehk- et me, en aarom ver rou Y bly nog on,erandcrd, en dnar-Airtk:a •n repu e wo moe · · w 

h , blik . d hcid bly dieselfde ongeag wie hom m d1e toekoms. at mnr. om staan dit enige lid van die 
y n nuwe repu em se gron - S · f d h f d' 

w!'t kr .. En in die nuwe rond- aan die stuur sit. m1t~ betre., won er Y o te ~asionalP Party uy om sy k:rag 
l . . g 1 offis1ere 001t weet hoeveel hy by die O.B. in te werp e n te 

wet kan ''oors1erung gemank ONVERSOENBAAR · · 
word vir die toelaatbaarheid m bclang van dte O.B. opgeoffer ywer vir di!' , ·t>rkr;yging van ons 
van .,tappe om die blanke s.·e I ,.P?rsoonlik is di~ lidmaatskap het. ,.Vir m~ sal hy nog altyd Republiek op eie Afrik:aanse 
h~rskappy en toekoms in "Y van n party en d1e stre~e van gencraal bly. . , grondslag. In Bloemfonte in is 
,·allerland te beveilig. die Ossewabrandwag v1r my i\fnr. Du Tott het n beroep die d eur dus opnuut oopgehou 

Dit alles kan gedoen word I twce onversoenbare dinge want I op almal gt>dot>n om nou fondse vir ons r Ppublikt>ino;e vriende 
op konstitusionele en wettige 'n mens kan nie tegelyk aan in te st\mt'l <,o hard a., bulle kan. binne die party om by ons aan 
wyse. Dis die regering se enig- tt> sluit en ons handt' sterk te 
ste oplossing. waarom doen mnak in belang van dit> r cpu-

die regering dit nie? Empire _Lande bliek. 

~OU TYD Yffi REPUBLIEK (Vervolg van bladsy 2 kolom 5> 

Sclfs al sou die regering na gaan afblaa'! in die Verenigde 
die volk gaan deur 'n verkie- Party se "·erkiesingstryd om die 
sing uit te skryf dan nog sal Iand"be"ind in die hande te kry. 
hy niks wen nie. \\'ant selfs Blykbaar as 'n toegewing aan 
al wen hy die verkiesing, sal bulle is egter vcrder besluit om 
by nie teruggestuur word na die 'n komitee aan te stel, bestaan-
parlement met 'n twee-derde de uit drie vrrtcenwoordigers 
meerderheid nie. E n sonder 'n elk van die samestellende orga
twee-dPrtle mt>('rdt'rheid knn die nisasies van die Front om on
rt>g!'ring ook mnnr n ie sy kleur- dersoek in tc stel en verslag uit 
\\etge\\ing kon!>titusionecl deur- te bring oor die beste m~tode 
\OCr nit>, 

gend van die burgers van Natal 
moet opdrag kry om, indien die 
Regering so 'n voorstel op 'n 
konferensie van ecrste ministers 
van die Britse Statebond doen, 
aan die ander Iande van die 
Statebond te kenne te gee dat 
Natal dit hoegenaamd nie ver
lang nie. Hy is daarvan oor
tuig dat die ander Britse State
bondslande Natal nie in 'n re
publiek sal dwing nic. 

GEEX VETO , om die Suid-Afrika-wet tc her-
:"\'t>t <lit' R.-publiek bly ool'. bevestig en sy kernbepalinge te Senator X icholl., bet blykbaar 

REPUBLIKEINSE BEWEGING 

Verder is besluit dat die Groot
raad moet afstuur op die skep
ping van 'n omvattende republi
keinse beweging op nie-party
politieke grondslag, <>n dat 
kragtige propaganda gemaak 
moet word vir die ideaal van 'n 
partylose republiek op die 
grondslag van die Transvaalsr 
Republiek. Vir die doe! sal aile 
kragte verenig word rondom 'n 
republikeinse blad wat as mond
stuk vir, die republikeinse Afri-

kanerdom sal optn•c. Hierdie is 
ons ccrste !<tap na die skepping 
~·an daardie front. Die blad 
moet die brug "·onn nn. die nuwe 
organisasie, dt-ur dat -.ov!'f'l re
publikeine - binnt• •·n buite die 
part~ t>n dit' O.B. - as moontlik 
rondom die bind .. aamgpskakel 
word. Daarom i~> clit t't'n van 
die belangrikste takt• vnn .-Ike 
O.B.-lid om sovt•t>l rd<mtt• :h 

moontlik te werf I'll om ,••ral 
<lie nodigt> fomlse in te <,amel 
sodat ons 'n st.-rk ••n ll'\\en.,
kragtig.- republikein-.t• or~:aan 

kan opbou. 

EEXSTE!\OIIGHI'~JI) 

\''aar daar nou c€n!>tcmmig
heid tussen aile O.B.-Iede is oor 
ons toekoms buite die narty en 
ons beleid kan ons met soveel 
mcer selfvertroue orgamseer. 
Die O.B.-organisasie bly bPstaan 
tot tyd en wyl ons oorgaan tot 
die nuwe beweging. Die Laer
trek in Bloemfontein het gctoon 
dat daar gcen diepgaande ver
skille tussen O.B. en O.B. is nie. 
Ons lmppe staan in cen rigting 

naamlik die onvervalste koers 
waarvoor ons oor al die jare so
V<'el opgeoffer het, die koers na 
ons volkscie republiek, geskoei 
op di<' lees van ons eie tradisie, 
en nie op die lees van die Britse 
veroweraar nie. 

En Jaat ek baie duidelik be
klemtoon dat daardie <;tebel op 
waarngtige volksregering sal 
be ru., e n nie op partyregering 
nit-. Ons is net '>O gek:nnt teen 
dit- partydiktatuur van die een
part~st<>lsel o;oos on.dit in som
mige Europe<,e <;tate gesien het, 
a<, tet-n die koukustliktatuur 
van die tweepartyst~lsel soos 
ons dit hil'r ('In in BRITTA .. 'IlJE 
k!'ll. 

DIE 

VAN 

STEMPEL 

UITK OMS 

WANT BY 

SAN LAM 
I S UITKOMS 

VIR ELKEEN 

Oil is in tyd van 110od 
dal 'n mens na jou eie 
mense soek ••. 

Oil is in tyd van nood 
dal 'n mens jou e1e mens• 
vind -by Sanlam 

Maak voorsorg vir uit· 
koms by SANLAM 

2 * 
Waarom gaan die rcgering nie verskans. ,·ergeet dat dit YOikome konsti-

na die volk nit• en se vir hulle: Die toesprake wat sommige I tusioneel is ,· ir die parl<>ment 
As e k die blankt> IU'<'rskappy in afgevaardigdes op die konferen- om met ' n gewone meerd<>rheid 
Ruid-Afriklt \\il ht>veilig en ek sic gclewer bet, bet in die begin in die Volksraad e n die S<'naat 
wil kon~otitu<>ioneel optree, dan nie laat hoop op sulke matige die Unie \'an S ui<l-Mrika om tt> 
moet ek nou 'n republiek uit- besluite nie, en ook nie dat dit sk ep in 'n republiPk. Antlt•r 
roep. Dit i'> <'t>rlik t'n konsti- eenparig aangeneem sou word Britse Statebondslande bet nit> 

0 .8. 
VRI EN DSKAPSENTRU M 

JtOU. 

tusioneel. En elke blankbewuste nie. die veto-reg om <li t t!' bt>h•t 
burger en burgeres van ons nie- nog rninder het Natal (l!uir -
land sal dit verstaan en die re- \\'EG VA..~ Th'DI£ die veto-reg. 
gering ondersteun. Senator Heaton Nicholls, een Moet Senator Nicholls en die-

\Vaarom doen die regering dit d' 1 · d' D f d nie? van 1e e1ers van 1e e en ers rene wat soos by dink nie lie-
of the Constitution het blyke gc- wer, as nugtere manne en vroue, 

Die tyd Yir lli!' rt>publi t>k is d t h · tl'k • D f d gee a y em 1 n c en er die konstitusionele posisie aan- 1 

Groote Kerkgebou 604, Kaapstad 
Vir 

Heerlike koffie: Tee: Koeldranke: Roomys: Geroosterde brood: 
Toebroodjies: Soep en Nagereg 

Besoek ons wanneer u in Kaapstad is 
Ons pryse-<Jie billikste Ons diens-die beste 

of the British Empire genoom vaar en bulle mede-Afrikaners 1 
moet word. Hy bet gese dat as help om 'n republiek te verkry ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'n republiek in Suid-Afrika tot nie? \Vant dan sal bulle tog 
stand kom dit sal lei tot 'die minstens mede-seggenskap he 

Be-oek ons Tak in die \Vandel
pntt, Groote Kerk-~ebou, vir 
Radio's, Elektriese ToesteUe en 
Meubels. Sk:ryf aan one Pos
IH-stellinpafdeling, Phil Morkel, 

Poabns 27!1, Kaapstad. 

1 spoedige vernietiging van blank by die opstelling van die toe- 1 
Suid-Afrika. Hy bet gewaarsku komstige republikeinse grond
dat die regeringsparty deur alle wet en dan kan bulle help om 
moontlike ,ede" verbind is om bepalings daarin te verskans 
die weg van lndH! te volg. <Die wat die heerskappy en beska
weg van Indie lei na 'n repu- wing van die witman in ons 
bliek binne die Britse Statebond. land vir toekomstige geslagte 
- Red., O.B.) beveilig. 

Hy het 'n plan aan die hand 
gedo<'n om te voorkom dat so 
'n rl'publiek uitgeroep word: Die 
Natalse Provinsiale Raad of 'll 
a ncler liggaam verteenwoordi-

1 ,.DIE O.B." word gedruk deur Pro 
lo:cclea lo.·Drukkery, Btrdstraat, Stel
l~nbOKCh, vir die etenaars en uttge
wers, Vooralag (Edms.) Beperk, 
Groote Kerkgebou 703, Pesbus lUl, 
K erkpleln, Kaapstad. 

BRILLE 
Bring u oogarts se voorskrifte vir brille na one. 

GOEIE WERK TEEN BUJ.mE PRYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK ~ VOORRAAD 

Die Voortrekker .. Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD 

~1aitlandstraat, BLOE)IFONTEIN 
Besoek ons or sk:ryf om besoncler~ede { 

( 

S.l. 

,Jull1 
nou duidc 
Oil jul Jm 
Yereenig' 
aanleidin ~ 
die Hoi.; ~ 

Mnr. E 1 
dat die hoi 
\·an die gel 
t er ug ged t 
"ing kom 
hdt·kt•n d t 
ht>id \\:lt 
klug is. n 
gNlink (lat 
io; nil'. 

,.Is die 
mel 'n sl( 

\ ••rskille~ 
••n mindr11 
tlie ufgt>lop 
110litid ge~ 

D r. M nln 
Jll'rs mnnnc 
l1ing vun ' 
d1e tlol'lsl<! 
nhh: Party 
hliPk sal n 
dwing wor~ 
noeg s tt•un 
die vollt \'J 

stPI. 
Mnr. B ••n 

van a rbeidl 
sc da t ons 
sa l uit ro<'p 
die g root 1 
blankl' bevl 
dinlc dat 
\'lln hH•e·dt 
\'ir 'n rqml 

Op die \1 
gres in Prel 
digde, mnr 
dat die rp~ 

,.ons almal'l 
enigde Pad 
blikeinse pa 
Party. , Di 
diP Afriknn 
vir 'n g rot 
Engclssprcll 
dnnr geen j 

publiek sal 
vrycl k gca 
go clges"nde 

.. on~ lwt 1 

,Jod•• lt•••g g~ 
ll••rzog', ho~ 

in 'n P••r-.Onl 
JU'Si•. 

In Suitl·.~ 
daa r .-gter r• 
"t' h \olkin 
tt• j;'l)l'tl h••t 
panr "ut 11 

h Pt dit Hill ~ 
\\<'~in~:., J:I'G 

I>r. li<'lZOf 
dnt mPer Jd 
wat die la nl 

In wrbnn~ 
\'an di(• Sal 
hy gPSC dnl 
gt Pn lrl'itt<' 
.,nit lll't ..:•·l 
in 'n lwdend 
IH'ilig lmn 1 


