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Geregistreer aan die H.P.K. as 'n Nuusblad. 
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VIR DIEGENE 
GEWQOND ,AAN 

DERD-E JAARGANG. 

KONGRES BES:LUIT TOT 
UITSKOP VAN O.B.'S 

Vergeefse Beroep op . Rede 

' , Die raad is v.an oordeel dat lid-
'maatskap van die t:f.N.P. soas ver
eis deur sy k.onstit~sie, onvereJ:!ig
baar is met lidmaatskap van die Q.B. 
of die Stormjaers. Die raad beveel 
derhalwe by kongt·esse en 'hoofbes~ure 
aan om lede van d;e ,Party , tn tf! lig 
en dan OJl 'n datnlll wat vasgest.el 
moet word in oorleg met die .lLOofleier, 
lllle .Partylede wat nog lid van die 
O.B. is, se Udmaatskap -nm die Party 
outomaties te Iaat venal." 

Bostaande aanbeveling van die Fe
derale Raad van die H.N.P. is ver
lede W"eek met meer derheid van stem
me op die Transvaalse kong·res van 
die H.N.P. aangeneem. Dit beteken 
dat aile O.B.-Jede wat nog lid van 
daardie party is, binnekert uitgeskop 
sal word. 

'!n dieselfde asem lr.et die ·Federale 
Raad aanbev-eel dat 'n Engelse week
bind dem· die farty uitgegee moet 
word so gou as moontlil,, 

Op die k.ongres het mnr. ·Tom Nau
de van Pietersburg hom sterk verset 
teen die aanbeveling van sy party
leidlng om O.B.-lede uit te skop. 
,Aileen vereni'l' Imn 'n verldesing ge
wen word. Dit llet Soutp.ansbert; en 
Waldterstroom bewys," het nmr. Nan
de gepleit:. Mnr. Naude het verder 
bevestig dat die H.N.~. op Pieters
burg feitlik dood is, n)aar dat die 
verkiesing desondanlrs gewen is ,om
dat ander mense gehelp, Itet." 

Daar is sterk druk op mnr. Naude 
uitgeoefen om sy voorstel dat die 
aanbeveling van d}e Federale Raad 
nie aangeneem moet• word nie, terug 
te trek. ,HY het egter geweier en 
gese dat as die Federale Raad se 
aanbeveling aanvaar word, daar. nfe 
~veer met die O.B. onderhandel sal 
kan ~vord nie. Mnr. Naude se 'voor
stel is ·verwerp. Een afgev~ardigde 
het ·betoog dat die bou van 'n een
dragtige party hoofsaalt is, en nie 
die wen van 'n verkiesing nie. 

LAASTE .HULDE AAN 
O.B.-OFJ1ISI~R 

Treffende bulde is deur die Osse
wabrandwag op 4 September ~ebring 
aan 'n afgestorwe ·offisier, hfkomdt. 
dr. G. S. (Gerrie:) van der Merwe, 
van Pretoria, wat met groot eerbe
wys ter aarde bestel is. Op versoek 
van die familie h'et • die begrafnrs 
onder beskerming van die Ossewa
brandwag plaasgevind. Ds. B. ]. 
Swart bet die lykrede gebou. Die 
Kommandant-generaal en ander O.B.
offisiere bet as draers -opgetree,\ ter
wyi 'n mooi erewag van die Boere
jeug by die graf opgestel was. Bo
op die kis wat ~ in 'n 0.B.-vlag gehul 
was, het die oorledene se rangband 
gele. By die graf bet die Komman
dant-generaal lof gebring aan die 
ontslape offisier wat in sy 'lewe be
laiJ.grike ,dienste aan die Beweging 
gelewer bet. In moe11ke jare bet by 
geneeskundige hulp aan vroue ver
leen toe hul eggenotes n~e in st~at 
was om bulle te help nie. 'n ·Broer 
va.n die oorledene, mnr. Michael' van 
der Merwe, het ook gepraat waarna 
die v.errigtinge afg:esluit is. onder lei
ding van hfkomdt. prof. dr. C. H. 
Rautenbacb met die sing van ,Kom 
treen wy dan gemoedig 'll'oor.t" en 
die volk~Jlied. 

'· 

WOENSDAG, :27 SEPTEMBER 1944: 

.... Gy,ootraad ~Ga.an Skepping van. 
Parlementere 

' 
Front Oorweeg 

Geleenthei~ virr Duisen'de Afrikaners Om 
B~oedertwis te .Beeindfg se K.G. 

' 
By ge1centbeid van die gesnmentlike ve~jnnrda.gviering van die Kom· 

mandant-generaal en die Adjunk-Iwminnndnnt-generaal vcrlede Dinsd~g
aand te · Paa.rl, ltet die ICG. die ltloontlike slrepping van 'n p.arlemel?tere 
front vir .. die Yollcsbeweging in ·die ' 'oornitsi_g ge~tel. en. anngetoon w~a.r
om sojets nodig geword het ~n watter voordele dt.t .Vlr (fie volk ka.n br1n;g. 

'Dit sal die-· Ossewabrandwag egte11> nie tot 'n pohb~ke })al·t;r, verlang me, 
want anders as 'n party, wat al sy ~ragte · ""Y ann d1e werwmg van stem
me ·sal die Osse,vabrand'wag met sy gowono voll{swerk voortgaan en slegs 
enl~ele weke in vyi' jaar nfstaan vir sy _parlemen.tere. froht. . . 

Die Grootraad sal Itie.tdie moontlii~e ontwtl{kelmg O'P sy volgend.e 
rergaderhlg .oorweeg. bet die J{.G. aangekondig. 

I ' • 

Ten aanvang het die ;£\..G. verwy):; 
na die t~enemende krag ·van . di~ 0s
sewabrandwag, .soos blyk nit sy geld
insamelings. Vanjaar het hierdie 
insamelings onder buitengewone. teen
slae plaasgevind. Daar was die vyan
·dige propaganda wat beweer dat die 
O.B. vir >Sy· besta[ln van 'n Duitse 
oorwin'ning afhanklik ·is, en kori 
voor 8 Augustus 'n stortvloed van 
verwyte en beskuldigings teen die 

'Beweging as gevolg van die aanran
. ding op 'n HiN.P .-politikus deur on-

temre verldarin'rz dat 1lie aanf.ltigtin~ 
tof die llaJll'andin!l' gekom JJP.t van 
selmre offisiQr(l wat nog daanli& self· 
(le jM\1'. (1941) !lie O.R, "l"erlaat ]u-lt en 
wat ' 'andatr mrlpsdraers, self's belan~
l'ike amnsdraer~; in di'l ){.'N'.P.. is. 
Enige eerbare litl vnn di.e JJJ.N.P. lmn 
insage kry in hiel.'die dolmmente~ 

bekende persone. Albei blerdle dinge 
het ons teengewerk. Nogtans · het 
die insamelings 'n geweldige vooruit~ 
gang op verlede jaar getoon. 

Voortgaande het die K.G. die Mentz
voorval behandel e'n ges~ dat net een 
persoon in verband met die aanranding 
voor die hof vers~yn en hy is 'n · 
staatsamptenaar van die Departement 
van Posw:ese, en kan dus pnmoontlik 
lid van die Ossewabrandwag wees. 
Waarom J1et ilr. llln.lnn met sy nuwe 
slreurihg en aanJtitsery gelmtn voor.
{lat 'n hof die feite geopenbnar het, 
en !lit we'J nadat die o.n. tweo mann
de tevore te l\(aitland die l1and van 
nien1lslmn aangebied 1tet1 

Met verwysirlg na die uit~opbevel 
het die K.G. ges~ dal as ons dan 
Ismael .moet bJy en as daar op die 
gebied van parlementere a'ktiwiteite 
aile deure in die gesig van die O.B. 
toegeskop word. skop hy sy eie dem: 

. oop. 1U.a.w. 'n . moontlike ontwikke
linr,1 wat die Grootraad sal moet oor· 
weeg is die stigting van 1n plll'lemen
tcre front van die Vollcsbewegiug, 
die Ossewabrnndwag. 

Daardeur sleep -ons die O.R. nie om 
in 'n blote party nie. Dit sal ons 
OO]{ nooit doen nie. 'n Party is ab
soluut eensydig en tuur liomself blind 

. op een doel, . nl. die verkryging van 
'n parlementere meerderheid. Hoe 
hy dit kry en met wie se stemme 

(Vervolg op bls. 3, kol. 1) 

Die O.B. hits nie ge,Yel!I nan nie. 
Inteemlcel, die O.B. Jmt ller1•aalde
lik en stelselmatig gewel(( verltoCII 
en gelreer. Dink maar a1in die sol- ' 
•late-onluste en verskeie g~vnUe daar
nn, het spreker ges~ . Maar dit spreek 
vanself dat geweld \vat betyds gekeer 
•word, "nooit rugbaar. wor-d nie. Om
dat mense nie weet van geweld . wat 
verhoed i.s nie dink' sommige dat dit 
nooit gedreig het nie. Kom ons lig · 
die sluier oor een tipiese v.oorbeeld. 

' LEES BEVEL 
Op 27 .Januarie 1941 het ek ver

Iieem dat sekere meil.se senator eer
waarde Smit van Theunissen, O.V.S., 
·wou ontvoer en mishandel weens 
voorvalle wat saamgehang he't met 

· die destydse Winburgse tussenverkie
sing. Die O.B. se naam was ook ge
noem in die verband. 'n Sl{rift.elilie 
beYel van die Bloemfonteinse Hoof· 
1m-artier is nan die planslike o.n. 
uit.gereik 'wat o.a. ~s vol~ lui: -
,U- d.w.s. d~e plaashke O.B.-be· 

velltebber - sal 'n direl•te be1·ei nit- ' 
reil• aan ellre O.B.-offisior in n area 
ten et'fel•te •lat geen p.n.~offisier nan 
die ilemonstrasie (teen senator eer· 
wuanle Sm'it) mag deelneem nie. 
Wn.t dreigende wanordelilthede betrel' 
is <lit ve):oder 'n beYel. nan \elke offi. 
sier om snll•s· dissiplincr teen te werli 
sover as Bra.ndwa,gte betrokke 'is.'' 

Deur hierdie O.B.-optrede - wat 
tipies Is - is die geplande aa.n
randing op 'n ou en sieklike man 
verhoed. Ek het in my besit 'n skrii· 

lJ VRIENOE 

VIR U GASTE 

No. 45. 

0.8. LEEF NASIONALE 
SOSIALISME UIT 

K.G. Antwoord Adv. Pirow 

Die Kommandant-generaal, dr. J. 
F. J. va.n Rens,burg, verklaar as volg 
na aanleiding 'van 'n toespraak van, 
adv. Pirow onlangs in Pretoria::· 

Blykens die perij bet die Nuwe ,
Orde-Studielfringe bekend gemaa.k 
dat as die O.B. homse!f ,100% vir 
naslonaal-sosialisme verklaar" dan 
sal die Nuwe Orde" homself onder 
die O.B." ins){akel. Hierdie vrlen.d
skapsgebaar word 'op prys gestel. 

Tegelykertyd wil die O.B. s~ dat 
die nasionale sosialisme o.i. 'n lewens
beskouing is en as sodanig in die 
eerste plek uitgeleef en nie juis ver• 
klaa.r word nie. nie O.B. lwt, na sy 
beste oQrtuigin,g de1rr vyf oorlogsjare 
daar.die lewensl!eslcouing uitgeleef in 
die lrohsentrasiekampe. en tronke 'Van 
'n antl-nasionaal-sosialistiese reg~
ring, a'sook in sy Noodhulpfonds en 
in SY Arbeidsfront. As Nuwe Orde
eJeniente hierdie beslcouing wil uit
leef is h\tlle in die O.B. meer as wei· 
lcom. 

Ook dien dit onthou te word dat die, 
o.n. se swaarste krisis- die H.N.P.· 
offensief - juis op ons geloods was 
omda't die O.B., te Elsbu'rg, 1..941, ge· 
weier bet om sy poorte teen nasio
naal-sosialist.e en byname die .,Nnwe 
Orde" te sluit. 

Ons deure staan oop. 

LEIERSKAP is 'n sware verant
woordelikh.eid waarvoor die ware leiet 
gewoonlik terugdelns, maar politic! 
wedywer teen mekaar om dit te ver· 
kry. ' 

DIE PARLEMENT£RE STELSEI, 
vereis 'n regering en 'n opposlsie.
Dit :vereis dus ' dat die v.olk in min· 
stens twee groepe v~rdeef moet wees. 
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Erkennfng dat Vraagstukke Waarc;levof Is 
Vir Die Partypo/itiek. 

Brief Aan My Demokratiese Vriend 

Seide kry 'n mens so 'n openllke 
belydenls van die ;partystelsel se on
mag om vraagstukke duursaam op te 
los, weens die feit dat vraagstuhke 
net gebruik word as skietgoed teen 
die ander party, as dr. Malan se ver
klaring voor die Transvaalse kongres 
van sy party verlede week. Hy het 
met die oog op die aanstaande ver
klesing as volg ges~ .tuidens Die Bur
ger van 21 Sept. 

,In 1929 bet die Nasionale Party 
die kleurvrangstuk op die voorgrona 
geplaas en die verkiesing van toe 1tet 
die Nasionnle Party 'n meei:derheid 
oor aile pnxtye gegee. Wat in 192f) 
moontlik \vas, Is weer moontlik." 

M.a.w., so min ltet die Nasionnle 
Party van 1929 dnarln geslaag om die 
kleurvraagstuk op te los nadnt by 
hom tydens die 'Verldesing dnnrvoor 
uitgegee bet, dnt 'n ander Nasionale 
Party hoop om byna TWINTIG JAAR 
LATER weer op die nig van dieselfde 
vmagsttil;: in te :cy. 

'.Die bietjie wat die Nasionale· Party 
tydens gy tienJarlge bewind nan ..... die 
vraa.gstuk kon doen, is dnarna weer 
ongedaan gemaak deur sy opvolger. 
Dnarom wil die O.B. biel'die stelsel 

afskaf waarln l·raagshtkke op grond 
van hul verldeslngswaarde benader 
word, en nle op grond van lml \'Olk· 
skndelikheid nle. 

K.G. BESOEK NOORD· 
WESTE 

Die Kommandant-generaal, dr. J. 
F. J. van Rensburg, het verlede week 
'n reis deur Noordwes-Kaapland val
tool wat met skitterende welslae be
.kroon was. Vir die uitgestrekte ge
biede was die opkomste besonder goed 
en die geesdrif was van so 'n aard 
dat dit die besef versterk het dat die 
Ossewabrandwag deur nlks meer ge
stuit kan word nie in sy opmars na 
bewindsaanvaarding. Die KG. se 
verwysing na 'die moontlike stigting 
van 'n parlementere front is dan ook 
allerwe~ verwelkom. 

Die volgende plekke is besoek: 
Williston, Calvinia, Vredendal, Kam
mleskroon en Nababeep. 

e Aa manssokklea so vocte to atukkend 
Is om to stop, sny die sool van die sokkle 
af en brei •n nuwe hak en sool. 

., 

Geagte Volksgenoot, - In my vori
gie brief het ek die benaming van 
ons nuwe staat bebandel en aange
toon waarom ons van ,gesagstaat" 
praat en nie van ware deinokrasie 
nie, soos die geleerde Afrikaner voor
gestel het. Hierdle Afrikaner wat, 
soos ek reeds gemeld bet, dit baie 
goed bedoel met sy kritlek, het egter 
ook nog 'n paar ander puntjles aan
geroer waarop ek jou aandag wil 
vestlg. Hy stel die vraag waar een ' 
van die organlsasies die reg vandaan 
kry om bomself tot 'n volksbeweglng 
te verklaar en die ander deur hom
self te vervang, en vra of dit nie 
beter sal wees as die bestaande or
ganisasies saamgebind word in die 
een o( ander beleidsraad wat dan aan 
elkeen sy 1terrein sal toewys en toe
sien dat dit gehandhaaf bly nie? 

Ek sal eers die laaste deel van die 
vraag beantwoord.' Die staatkundige 
organlsasle bet die taak om die staa~ 
te organiseer wat moet toesien dat 
die openbare orde gehandhaaf word. 
Die staat moet die onderl!nge varhou
dinge tussen persone en liggame re~l. 
Dit is die~ besondere taak van die 
staat, or, sods ons dit kan noem, die 
politiek. J[lerdie taak kan dns nle 
opgedra word nan die knltuur or die 

, 

IN VYF MA AND E 

, 

3,408' 

\ 
Die nuwe 'aandele-1.titgifte van Kopersbond word nog steeds 
in )n baie Vinnige tempo deu.r die j)ubliek opgeneem. Die 
beleggende publieh bewys daagliks hu-l vertro~te in Kopers
bond en hu~le besef dat di! moeilik gaan om )n meer ideale 
belegging te kry as Kopersbond-{landele. Want Kopersbond
aandeelhouers deel in die winste van een van die grootste 
groothandelsake in die Unie, die groot,.ste Me~tbelbesigheid 
in die land, I2 Kleinhandelsake, )n Finansiiile ,Instelling, )n 
Kantoormasjienmaa.tsleappy ,._!.~t M ansu.itr•ustersaak, ens. , 

Oor die laaste drie jaar is in totaal 32% dividend uitgekeer. 
' 

Aandeelhouers het reeds vir £625,000 uitgeneem. 

SKRYF DADELIK OM PROSPEKTUS EN KUNSBROSJURE. 

BESONDERHEDE VAN AANDELE: 
Die aandele word aangebled teen pari. B'y aansook Is 25% oe n by toekennlng 

' n verderoe 25% betaalbaar. 

Slep 50% ,.;;ord nou op aandele opgeroep en ' Is as sulks betaalbaar, maar aan· 
deelhouers kan, 89 hulle verkles, die ander 50% by wyse van •n lenlng by die 
Maatskappy Uort, waarop dan &% rente per Jaar betaal sal word. 

S J{EUR HIER AF 

godsdiens of die ckonomie nle en nog 
minder nan 'n il<omblnasie -van die 
drie, want di t sal nl dndclik 'n oor· 
tredlng woes op die stnatkundlge ter
I•eln en dus annleiding gee tot botslng. 
Dit beteken nie dat LEDE van die 
ander drie inrigtings ook nle kaB 
deelneem aan die staatkundige front 
nie. As persoon kan ek \vel lid wecs 
van my kerk, van my kultuurorgani
sasie en ook van my politlelte orga
nisasle, maar op elke gebied bepaal 
ek my dan tot die besondere taak 
van daardie organisasie of instelllng. 
Daai·om 'sal dit verkeerd 'vees as ons 
die terrein van die politick inkort 
deur ander organisasies gelyke seg
geskap daaroor te gee. So 'n beleids
raad is dus bulte die kwessie. Dit is 
die tank van die politiek om die ver
houding tussen persone en liggame te 
re~l en te handhaaf, sonder natuurlik 
om in die inwendige lewe van die 
ander le~venskringe in te gryp. 

NATUURLIKE EIDNHEID 
Die geleerde praat ook van , orga

nisatoriese" eenheid wat op hierdie 
wyse verkry moet word. Ons wil eg· 
ter nie net ,orgnnlsntor iese" eenltcld 
be nie, maar organiese eenheid, d.\v.s. 
ons strewe nle dnnrnn. om ecnlteid 
tusscn \·er sldllendc organisasies to 
bewerkstellig nlc, maar om ons -voll< 
so te organisecr dnt by 'n natuurlikc 
of organiesc cenlteJd sal wees. Om 
'n beeld te gebruik: Ons wil nie maar 
net 'n klomp stokk!es aanmekaar 
bind en dan se hulle is nou 'n on
breekbare eenheid nie. Ons wil daar
die ,.stokkies" liewe1· beskou as 
lewende takke van 'n boom, want 'n 
-volk is nie mnar net 'n klomp mcnse 
wnt saamgebind knn word nic, maar 
dnt is 'n lewendc eenbcld wat uit ver · 
sld llcnde or gnnc lJestann en so geor· 
gnniseci• moot word dnt uJle vcrtak· 
Junge van sy lowe tot u ltlng kom : 
ate kulturele, die staatkundige, die 
ekonomiese en die godsdienstige. 
Mens begin dus nie by d!e organisa
sies of takke (van die boom) nie, 
maar by die volk of boom self. Die 
organisasies maak nie die volk nie 
net so min as wat die takke die boom 
maak. Hulle is net daar om die volk 
or die boom te help om homself u!t 
te lewe. 

IS U REEDS 'N AANDEELHOUER? ......... . Posbus 8363, 
JOHANNESBURG. 

VORM VAN AANSOEK OM B·AANDELE IN 

DIE KOPE RSBOND BEPERK 

Die -volJ<sbeweging wil dns die volk 
so or gnnisecr dat hy gecn onnodlge 
orgnnisnsies soos b.v. 'n stuk or twnaU 
politlel<c p.nrtye lte't nie, maar dnt by 
-vir elke -vcrtakking van sy lowe 'n 
front bet wanrmee by hom Jmn Iaat 
geld. Alle droe takke moot uitge· 
snoel word. En die orgnnlsaslc wat 
born bierdie 11ragtige docl voor o6 
stel, is die volksbcweging. Dit is dus 
nie 'n kwessie van ,uitroep" tot 
volksbeweging nie, maar daardie or
ganisasies is die volksbeweging wat 
hom ten doel stel om die volk so te 
organiseer dat hy 'n lewende een
heid sal wees soos die boom of die 
liggaam van die mens. En so 'n 
ganisasie is die volksbeweging wat 
Hy is die enlgste organisasie wat van 
sy stigting af hom daarvoor beywer 
het om die volk op alle terrcinc te 
dien en die bele volk as 'n eenheid 
te omvat. Dnnrom s1cop by nic lode 
tl)t wat nan mulcr organisasies be· 
boort nie, mnnr se hy dat allc goclc 
Afrilmncrs by hom l\'Olkom is. Jl y 

' strum nie -vir 'n klompie partygenote 
nie, maar vir al die volksgenote. '!J-Y1 
is dus -volksbeweging kragtens sy 
wese, en nie kragtens sy aanspraak 
nie. 

(Opgerii kragtens die Wet op Mantskappye, 1926). 

Ek/Ons die ondergetekende/s .................................. . ............ . . . . . ...... . .... . 

• doen blermee aansqek vlr ......... 1 . .... . .......... B"-aandele van £5 elk (50% opgeroep, betaal· 
baar 25% by aansoek en 25'% binne S maande na toekennlng), In die Maat~appy en slult hierby 

tjek groot £ .. .. ..... . . • . . •.. ..•.... synde ........ %. Ek/ons onderneem om bogemelde aandele 
of so 'n mlnder aanta l as wat aan my/ons toegeken mag word, te neem onderhewig aan die 
Statute van die Maatskappy en om die verdere paaiemente te betaal soos deur die Prospektus 
bepaal. Indien aileen 25% nou betaal wDrd. beloof ektons om 'n verdere 25% binne 3 maande 
van die datum van toekennlng te betaal. - · 

Handtekening 

G etuie , , , , , , , ., ••• , ...• o\• ..... ..... , , • , •• , • • • • • • • • Beroep ......... • , ..... . .................. , , , . • , . , . 

Datum . , • , • , , . , , , , .• , , fi• .. ,, ._ .. ,,, >', 1,, . .. ,.:,. Woonadres .... ,.; .... ,,, •••. , •..... ,, •.• , , .. ,, .... , 

, 

OU MOEDER WERK VIR 
OSSEW ABRANDW AG 

Komdt. L. J. Keuler van Oupo.s, 
Bllkfontein, berig dat die Keuler-fa
milie besluit bet om die verjaardag 
van hul 72-jarige moeder te vier by 
wyse van 'n funks!e waarvan die 
opbrev-gs na die Noodhulpfonds sou 
gaan. Die dag is j'Ukskei gespeel en 
vleis gebraai en dJe aand is •n to
neelstukkie opgevoer wat die bedrag 
van £8 inghring het. Die ou moeder 
bet on.danks haar hoe ouderdom deur 
midtlel v.an baar bnndewcrk £10 
opgebring vir O.B.-dag. 
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GROOTRAAD GAAN SKEPPING VAN PARLEMENT.tRE 
FRONT OORWEEG < I . 

(Vervolg van bls. I, kol. 3) 

tra,ak hom meestal nie - solank as 
hy dit kry. Wat beboort 'n middel te 
wees - nl. stemme vang - dle word 
'n doel, waartoe alle middele goed 
geag word. Die party"·ese beskon 
die mens ns minder belnngrik as die 
stembriefie wat ·by of sy elke vyf 
jaar in die bnssie .gooi. En alle 
stembriefies weeg ewe swaar in daar
die atmosfeer: Die stembrief van elke 
kommunistiese kleurling weeg net so 
swaar as die van die eerste burger 
van die land. En twee kleurl!ng
Sfeinme weeg swaarder as een volks
vader se stem. 

1\laar cUe Ossewnbrandwag leer ons 
dat die mens meer is en belnngriker 
is ns sy stembrlefle. En wnar die 
partygces die hoogste menslike akti
witeit op anrde slen in periodie]{(} 
stemmer y teen tneknar, danr sJen 
die O.B. die mens se hoogste wanrde 
in die uit.Iewing ~·an sy of llanr per
soonlil<!b:eid en in dicns nan jon mede
mens~ soos in ons Arbeidsfront of 
in ons Noodhulpfonds Tir Afrikaner
families. 

ONTWIKKEL STEEDS 

Daar is nle die mlnste gevaar dat 
ons die kameraadskap en besielende 
offervaardigbeid van vyf jaar se stryd, 
lyding, konsentrasiekampe, tronksei
le - kortom 5 jaar se O.B.! - gaan 
verkwansel vir die lensiesop van 'n 
party-stigting nie, maar dnar is niks 
wnt Terllinder om ook die parlemen
Mre "·apens of annnunisie tot ons 
lede se beskikldng sodanfg te organi
scer dat ons die beste .resultate daar· 
nit beltaal. Vera! nou dat skeursieke 
leiers die laaste O.D.-man en vrou 
en kind uit hul party skop. 

Die Ossewabrandwag as Volksbe
weglng is 'n totaliteit, net soos 'n 
volk 'n totaliteit is. En so 'n Bewe· 
g ln.g werp fronte op al Jill gelnng Tan 
die stryd en van die Tolksnood. Uit 
die Aksle-front Tan ons Kommnndo
orgnnlsnsie bet gekom die Volksbewe· 
glng. . En nit die Beweging hot gc
kom 'n sosiale front - getuige ons 
Noodhnlpfonds. Maar danrdenr bet 
ODS nie die O.B. omgeske)l in 'n lief• 
dadiglteidsorganisasie. En ons Jt:et 'n 
Jeugfront, sender om snhver 'n jeug
beweglng te wees. Ons bet 'n Ar· 
heidsfront, sonder om 'n ,·akunle to 
word. En ons kan seer sekerllk nog 
'n front, 'n parlementere front, stig 
sonder otu 'n party te wees. 

Die O.D. gaan voort presles soos 
voorbeen. Maar as dit elke vyf jaar 
nodig word om vir 'n paar weke sy 
kragte op 'n nuwe front In te werp, 
dan kan by dit doen. Ek wil byvoeg . 
dat ons hierdle front as taamllk by
komstlg beskou. 1\'I.i: is die belang
rikste bydrae wat die Oss'ewabrnnd
wag tot ons volkspolitieke lewe ge
maak bet, die totstandkoming van 
ons Arbeidsrront. Daardenr bet die 
or.gnniesc band tussen die Afrikaner 

' in die stad en sy volksgcnoot op die 
platt~lnnd begter en gesonder ge· 
word- tot toekomstige bell van albei 
~n van ons volk. Veral in ,die indus-
triiHe nood en storms wat voorlG is 
hierdie organlese band van' deurslag
gewende betekenls. 

Maar 'n O.D.-parlementere front, al 
Is dit yan sekon<iere belang, kan 
sekere resultate In ons politieke lewe 
bebaal. Dit kan <lie baatverbllnde 
politic!, wat op die oombllk bemel en 
aarde wil beweeg om die O'.B. te 
breek, tot besinning bring. En: waar 
ons vandag g';n enkele mens 'in die 
parlement het, wat die lyding van 
republikeinse mamHl en vrouens en 
klndertjies aan die Volk daarb,uite die 
parjement wil aanskouelik maak nie, 
daar kan ons daardle poslsie veran
der. Ook kan ons die duisende nan
hangers wat die O.B. bet, maar wat 
nie Iede mag wees nie, amptena.re en 
andere, die kans gee om lml gesincl· 
lteld te betnig. 

Vir dlegene onder ons teenstanders 
wat sal sG dat ons nou bul metode-
stemmery-verkies bo ons ele-, d.w.s. 
bo stryd en opoffering-sG ons dat ons 
g'n enkele O.B.-wapen ult die band 

' gee nie. Ons neem net een by al 
is dlt ' n swakke. · 

AANSTAANDE VERKIESING 

Met die algemene verkiesing ver
lede jaar bet die O.B. slegs onreg
streeks opgetree. Maar by bet op
getree. Voor die verkiesing het lty 
steun aangebled aan die drie destydse 
opposisie-lelers, as bulle. mekaar kan 
vind~ .t Deur die halsstarrigheid van 
een, die H.N.P.~lcler, Is die gesament
like front verongeluk. Maar selfs 
daarna bet die O.D. skouer nan die 
wiel gesit en sy lede gevra om teen 
die Empire te stem vir goedgesinde 
kandldate. 

Wei, die moontlike daarstelling van 
'n parlem,entGre 1 front sal daardle lei
dlng van verlede eleksle onveranderd 
laat, ook in die toekoins. Die enig· 
ste vcrskil - 'n bale gelukkige - is 
clnt dnar !hierdle ]{eer nile redo is om 
nan te neem dnt dnnr goedgesinde 
kandJtlate sal wees. As die opposisie
pnrtyc nie Tir bulle sorg nie, knn die 
O.B. dit rcgstreeks docn. Of die be· 
trokke persoon self o.n. is of nie, 
sal nfitnng van omstnndi.gltede en die 
,·ereistes van die tycl en clie plel{. 
)fanr 'n onverbiddelike verolste in 
nile ge,·alle sal wees dnt die )Jersone 
l'iunnl nfgesien bet van broedertwis 
en d;lt lmlle die gees en strowe Tan 
die Osscwnbrandwag, 5 janr se kon
sentrnsickampc, Noodlmlp en repu· 
bllkeinse stryd, ken en respekt~cr en, 
vertolk. 

Laat my die bele gewaande meer
derwaardigheid van die beroepspoll
tlcl met een korte en onverbloemde 
waarheld aan die kaak stet: Die 
laaste vyf jare van oorlog, noodregu
lasles, stryd en opofferln~; het weer
eens ons volk geleer dat woorde wek, 
maar dude trek. En as die O.B.-par
lement~re front geen ander regver
diging het, as net bierdle, is dit al 
genoeg, naamlik: dat ns 'n o .n. of 
S.J. goed genoeg is om frouktoe of 
konsentrnsiekamp toe te gann vir die 

' Republiek, dnn is by seer sekerlll< 
goed genoeg om vir die Republiek 
parlement toe to gnnn. Dle verelste 
kwallflkasles vir ·die· parlement Is 
beelwat !ae1· as vir die konsentrasle
~amp wat betref Afrlkanermoed en 
opofferlng. 

BE~INDIG PARTYWIS 

Ons word uitgeskop en ons gaan 
ons eie pad, desnoods ook die parle
ment~re voetpaadjle. Per slot van 
rekenlng dis ons ete stemme en 
ons kan daarmee maak wat ons wil
nie soos bulle wll nie. 

Heel moontllk kan die Afrikaners 
wat sat en sick is vir die broedertwis 
en partygeskil wat sedert 1912 broer 
van broer, suster van suster en ouer 
van kind geskeur bet - wat ons volk 
gesplits bet in Sap en Nat, Smelter, 
Gesuiwerde en wat dies meer- sy -
sulke Afrikaners Jmn 'n IHIWC begin 
mnnk in 'n Yolksheweglng wnt. nie 
nn. jon parliyknnrtjie vrn. nie, maar 
nn. jon opregte 'bedoellngs 'Vir die toe
Jcoms van ~on voll{. 

In so 'n Voll<s'beweglng, sosiaal in 
sy nnsionallsrne, nnslonnnl in sy so
sinlisi\te Je ons bohverk teen beide 
dfe slellose uitbuiting \'JID die .geldmag 
en teen die antl-blanke .gevare Tan 
die konnnunisme. Dnnrdle ,;Nnwe 
Begin" is die Ossewnbrnndwng. 

Die K.G. het ten slotte gese dat 
daar deesdae bale gepraat word oor 
verkryging van volkseenheld. Daar 
word oral vurlge gebede opgestuur 
daarvoor. lloenie vergeet nie dnt 
die Here ons :Xeeds danrdle cenbeld 
soos met 'n wonderwerk geskenk bet 
op 9 September 1939, toe 70,000 Afri· 
knners getuie was vnn dnnrdle een· 
worcllng by )[onnmentkoppfe. Kort 
dnnrnn, egter is danrdie oenl•old -ver
nietig dour stories omtreut. nymes
selnnrsbrlewe. Dit is 'n ge,vJ,gtige 
saulc wnt ons nie nit die oog mag 
verloor nie. Ous het self dour purtr· 
poUtlel<c opt.rede dnardie eenheld 
wnt ons gegee was Terbreek. 

ROl\IMELVEBWEBKING e Waterdlgte aeep· en vadoekllakklea kan 
gemaak word van entge stukkle ooraklet 
kreton en •n etuklde van 'n ou rel!DJae. Ook 
liOeftrMkkles ka.n ItO dig gemaak word. 

DRIE 
~ f 

VLIEGENDE TYD TREF 'n Jong Afrikaner 
I 18,000 HUlSE · 

Terugslag vir Demokrate skryf as volg : 
Op gevaar na dat ons Jesers ver

veeld kan raak van min. I-Jarry Law
rence s~ ,twaalf maande-aankondi
glngs" kan ons weereens berig om
trent die vordering van die groot de
mokratiese bebuisingskema. Hieraie 
Minister het verlede week as volg 
aangekondig: ,As gevolg van) die 
ooreenkoms betreffende die geldelike 
r~lings van die regerlng se nasio~ 
nale bebuisingskema, Is planne be- . 
raam vir die bou van 12,000 buise in 
die Unie in die loop Vllll die Tolgende 
t1rnnlf ltiRnnde." 

,,Al nry sul<sesse sl{cyf ek toe ann die 
ee-rstcldus Iesings wat u Kollege nan 
die vcrskillende Help1neknnr-studente 
versknr. Ook help die doscnte me~s 
bnle vorentoe op die pad nu sukses." 

Meer ,as 200 Kursusse. 
Die UelpmeJmar is die eJiigste suhver 
opl'Oedlumdige Aftdkaanse l{orrcspon· 
?enslo·l{ollege in Suid·Arrika. 

Mnr. Lawren-ce bet ook bedule dat 
min mense weet wat reeds gedoen is 
om die woningtek"ort die boor te bled. 
In die drie maande eind!gende 30. 
Junie 1.1. Is 1,065 hulse voltool, ter
wyl nog 'n 3,661 in aanbou was. Die 
minister bet nie verduidellk of Iller
die getalle betrekklng het pp die 
buise wat prlvaat persone ten spyte 
van die regering se beperklngs laat 
bou het nie. 

In. belan~ v,an Opvoeding nie van 
wznste nze. 

Besturende Direkteur : Dr. H. G. 
Luttig , lf.A. (S.-A.), D.Litt. et Phil. 
(I,eiden}. 

In elk geval, van die 30,000 huise 
wat bierdie maand afgelewer moes 
word, bet 18,000 die ~fgelope twaalf 
maande verlore geraak, en net 12,000 
bly oor vir die volgende twaal! ronan-
de. · · 

TROOSTELOSE TOEKOMS 
VIR SOLDATE 

Belpmekaar
korrespondensie 
.. tollege. 

Min. H. G. Lawrence, wat die' aan
bou van 30,000 huise in die afgelope 

VOORTREIUIEitGEBOU 310, 
HOEKSTlMAT IS, 

JOHANNESBURG ' twaalf maande In vooruitsig gestel 
bet, maar verlede week die ,t\vaalf 
maande" afgeslult het sonder om 
bulle af te lewer omdat daar nog 
nie eens met die eerste een begin Is 
nie, is ook Minlstet: van Demobllisa
sie. Ann horn Is die tank opgedra om 
honderdduisende soldnte van werlc te 
voorsien die dn.g as Jmlle nit die leer 
ontslaan word I 

Posbus 3512 Foon 22-~512 

(O.B., 27 Sept. f944) 

ONDERSTEUN ONS 
ADVERTEERDERS 

Die O.B. Veg aan die A.rbeidsfront. 
Hier, met die Rand as middelpunt, word oor ons 

Volkstoekoms beslis. 
L-EES 

die eerste Afrikaanse hoek oor 

I 
. I 

Die Stry~ van die Afrikanerwerker 
'(in die afgelope 60 jaar) 

deur 

DR. ·P. J. MEYER (w11de. O.B.-Arbeidsleier). 
. I 

Om die Afrikaner-sosialistiese strewe van die O.B. volledig te verstaan, 
, moet u weet van die botsende stromingc in die arbeidswereld. 

Prys 2/6 posvry. - Bestel van: · 
PUBLICITt. HANDELSREKLAMEDI.ENS (EDMS.) BEPERK, 

Poabua 4892, JOHANNESBURG. 

Wit Skoene .gaan bale sknars I 
wordl · 

n estel dadelik. 

Wit, wit 1pet swart Loopslcoene 
30/9, 32/3, 36/·. 

lflgltakke 
43/·, 44/-, 45/- pe'r panr. 

Seuns. 
Sandale vir somer! 

19/6 per J)nar! 

Swart of bruin 
seunskoene 

14/6 per pnnr! 

Skoen 'llnis Uitsoek 
' en Annpas 7 1 

NAltunrlik. 

Sbyf slegs wnt 
U \'erlnng ! ! 

Mans. 
, 

'n Llgte, sterke, 
bultenaat skoen, 

swart of bruin 
21/6 per pnar. 

(Ideaal vir jukskei.) 

rJaasstewelS - Voortrekker, watterdig, bruin, net die Wl.l.re Jakob! 
30/6 per pnnr. 

• 
DeBruyn se Posbestellings (EdD)s.) Beperk, 
Snnlnni-Gebon il3~, Andriesstrna;t, 'Foon 3-1124, PRETORIA. 

) . 
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0.8. Was Geen 
Oorlogsproduk 

In die lewe van 'n volk is 'daar 
twee soorte gebeur tenisse. Albei 'kan 
heelwat opspraak verwek, maar die 
een word vergeet en die ander leer 
voort. Die een staan aileen en is 
maar net 'n voorval ~ die ander vorm 
die brug tussen 'n reeks gebeurte
nisse, en is 'n geskiedkundige daad. 
,So was die Foster-bende se bedry
wighede in 1914 'n losstaande voor
val wat lankal vergeet sou gewees 
het as dit nie toevallig sydelings met 
die Rebellie verward geraak het nie. 
Laasgenoemde egter word steeds 
sterker omlyn namate jare verbysnel. 
Die rede hiervoor is dat enige ' gebeur
tenls wat in verband staan met die 
ontwikkeling van 'n volk, 'n orga· 
niese deel uitmaak van daardie Yolks· 
lewe en dus ook groter moet groei 
namnte die ' 'Olk grot~r word. So 'n 
geskiedknndige gebenrtenis plant 
ltontself voort - by skenk die lewe 
ann die volgende .geskiedlrnndige dnnd. 
So word geskiedenis gemaak. Dit is 
dus onmoontlilt: dat 'n groot gebeurte
nis wat in noue samehang staan met 
die lewe van 'n volk, sommer uitge
skakel kan word as 'n alleenstaande 
voorval. Dit moet eers homself. 
voortplant voordat dit terugtree. 

So 'n gesidedlmndige gebeurtenis is 
(lie stl.gting -vn.n die Ossewnbr.nndwng 
\en sy vy£jn.r ige worsteling om behond 
-van die Afrilcanervollc. Die ontstaan 
en stry(l van die Ossewabrandwng 
.met sy ltonderde slagoffers, sy ster · 
ke Iotsgemeenslmp en sy 1 meesleuren· 
de lewensbeslwuing is 'n ingeweefde 
stul< gesldedenis n n die Afriltaner · 
volk , en dit moet -verder saamlewe met 
die volk. Wanneer mense dus 1(an
dag praat van die verdwyning van 
die Ossewabrandwag omdat dit "vir 
hulle lyk of Duitsland die oorlog gaan 
verloor, hou hulle nie rekening met 
hierdie feit nie. As hulle net in ge
dagte hou dat die Ossewabrandwag 
geen oorlogsproduk is nie maar dnt 
hy 'n jnnr v66r die uitbreek van die 
oorlog to~ stand gekom het~ sal hulle 
besef dat hierdie Beweging 'n bale 
duursamer plek in die Afrikaanse ge
skledenis beklee as by voorbeeld die 
milit~re leer van genl. Smuts wat 'n 
oorlogstigting is. Hierdie leer moet 
verdwyn as die oorlog -verdwyn, maar 
die Ossewnbrandwn.g sal voo_rtleef 
omdat by 'n deel uitmaak van die 
organiese ontwikkelingsgang van die 
Boer e-volk. 

AANGEPAS BY OO:p.LOG 
• Tydens die oor log het die Ossewa-

brandwag hom aangepas by die nuW'e 
omstandighede. Hy het die Afrika
nerdom se daadwerklike verset ge
word teen die oo1"logsbeleid. Aan 
hierdie tydelike front het hy hom 
verset soos geen ander Afrikaanse 
organisasie gedoen het nie - getuie 
sy honderde lede agter doringdraad. 
Maar die dag as die vrede aanbreek, 
gaan die Ossewabrandwag voort met 
die taak waarvoor hy in die lewe ge
roep is: om aan die Afrikanervolk 
eenheid en vryheid te gee. Hy sal dns 
die stryd teen partypolitieke verdeeld· 
heid aanbind op elke t~rrein wunr hy 
dlt ontn1oet. Sy verset teen die oorlog 
-produR ' 'an nartypolitieke geknoei
het by op t~t3le wyse ge-voer. Sy 
st ryd teen -volksverbrokkeling gnan by 
op dieselfde wyse -voer . En as dit 
nodig word dat hy die kampvegters 
van verdeeldheid en broedertwis op 
hulle eie terrein moet beveg, soos 
Hitler in Duitsland gedoen bet, sal 
hy dit doen en moet hy dit doen. 
Daarom is dit 'n vanselfsprekende 
ontwikkeling dat die Grootraad die 
nuwe strydmetode van die Ossewa
brandwag moet oorweeg. Die Osse
wabrandwag kan nie maar uitval as 
•n losstaande gebeurtenis nie. Hy 
het gekom met 'n roeping en daardie 
roeping gaan hy vervul of dit nou in 
oorlogstyd dan wel of in vredestyd 
gaan wees. Maar wat daardie metode 
ook al §al wees, dit sal geskied in 
die nuwe gees wat die Ossewabrand-
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Bolsjewistiese ldeologie en lmperialisme op 
die Mars. 

HELDEDAGVIERING BY 
KOFFIEFONTEIN. 

Die Vrystaatse Gebiedskantoor 
(Denr Prof. J . A. Wild.) maak melding in •n .bevel van ~ie 

viering van Heldedag vanjaa.r by 
Koffiefontein. Die bevel lui dat a.an 
ons ... Boerehelde uit die geskiedenis 
vanjaar weer op 10 Oktober hulde 
gebring moet word, maar dat die Os
sewabrandwag terselfdertyd ook hulde 
gaan bring aan helde van die hede 
en wei by Koffiefontein waar die 
g1·ootste sametrekklng van hulle in 
die interneringskamp is. Die viering 
begin om 10 vm. op die munisipale 
terrein op die Luckhoff-pad . Die 
Kommandant-generaal, dr. J. F. J. 
van Rensburg, sal ook teenwoordig 
wees. 

Daar Is onder hlerdie rubriek reeds 
gewys op die aakllge toestande in die 
,besette" of ,bevrrde" lande van 
Wes-Europa op die vooraand van 
hierdie sesde oorlogswinter. Verlede 
week het 'n berig van Sapa-Reuter 
uit Rome hierdie aakllghede bevestig. 
Hieryolgens het die Brits-Ameri
kaanse arbeidsa£vaardiging wat Ita
lie besoek, •n -verklaring aan die pers 
uitgereik waarln die toestande In !ta
m, as ,onbeskryflik" genoem word: 
Hulle verklaar onder meer dat die 
mec,ste werkers sonder gereelde werk 
is, oat die sterCtesyfer onder kinders 
wat nog nie 'n jaar oud is nie, in die 
provinsie Rome 450 uit elke duisend 
is, en dat skoene in Rome £10 per 
paar kos. Olyfolie, wat so 'n belang
rike plek in die Itallaanse voeding 
inneem, kos 26 sjiellngs per liter op 
die swartmark hoewel die prys amp
telik op 2d. per kwartgelling vasge
stel. 

Hierdie ,onbeskryflike toestande" 
in ItaW! geld In mindere of. meerdere 
mate ook vir ander dele van Wes• 
Europa soos Frankryk, Belgie en 
Nederland. Na vyf jaar van oorlog, 
besetting en bevryding, afgesny van 
die oorsese wt3reld deur die Brits~ 

Amerlkaanse blokkade, hul stede en 
veral hul hawestede verwoes, hul 
spoorwee en brO.e grotendeels on
brulkbaar gemaak, hul rollende mate
riaal van aile soorte in 'n gehawende 
toestand, hul burgers besig om me
kaar onderllng te vervolg en te ver
moor en met hongex· en koue in die 
onmiddelllke voorultsig, gaan hierdle· 
lande ryp wees vir die ideologie van 
'n Karl Marx. Die vreeslike lyding 
van 'n langdurlge o01·Iog gaan kom
munisme in die hand werk soos nog 
nooit tevore nie. Die man of vrou 
wat alles verloor )let en •hongerend 
en bibberend sonder werk sit, val 
mak1ik vir die lokstem van die 
kommunisme. 

Dit hoef dus geen verbasing te wek 
as die oorgrote meerderheid van die 
bevolking van Wes-Europa die oe op· 
Moskou gaan rig nie en geesdrif vir 
die Hamer en Sekel gaan. ontwikkel 
nie. Die roo! vloedgolf van Bolsje
wisme staan miskien op die vooraand 
van sy grootste oorwinning: die W~
reldrevolusie met die proletariaat as 
die skynbare oorwinnaar. Op die 
oomblik is dit nog net die lei!rs van 
'n Hitler wat tussen die rooi vloed
golf en Wes-Europa. sta.an. As hie·r
die Duitse oosfront ineenstort, soos 
deur Washington en Londen in die 
vooruitsig gestel word, is dit moeilik 
om te sien watter magte •hierdie rooi 
vloedgolf binne en ook bulte Europa 
kan keer. Die toekoms sal moet leer 
of die Moskouse bondgenote in lWash
ington en Londen daarin sal slaag 
om die roof vloedgolf te keer. Die 
Brits-Amerikaanse prestasies in die 
,bevryde" ItalHI en ander ,bevryde" 
lande lyk ~ie bale hoopvol nie. 

Russicse Imperialisme. 
Maar die huidige oorlog het nie 

aileen 'n ideologiese aspek nie al stel 
die propaganda die ideologiese so 
graag op die voorgrond. Wat die An
gel-Saksiese propaganda ook al doen 
om die ideologle van sy Bolsjewis-

wag gebring het, naamlik da.t by dink 
en doen in "terme van die ltele volk, 
en dat hy nie partygenote raaksien 
nie, maar net volksgenote. 

Sou die Grootraad besluit om ne
wens sy verskillende yolksfronte ook 
nog •n parlemeri.t~re front te skep, 
sal dit ook op hlerdie bree grondslag 
geskied, want in t.eenstelling met poll· 
tieke pnrtye wat lede <v1m n.mler 
polltieJ<e or.gnnlsnstes uitsluit en uit
skop omdat hnlle op voet van -vynnd· 
sJUll) lowe, st.nnn die Ossewnbrnnd· 
'vag se deur oop vh• ellce voll.:sgenoot 
wnt wil saamwerk nan hierdie groot 
tanl< -van vol1csbou. Op die wyse sal 
d.nnr vir die eerste lhaal sedert 1910 
'n Beweging wees wat denr die hele 
,·oll• gesteun l<nn word omdnt l ty ,·ir 
die hele volk stmm. 

KOMMISSIE-AGENTSKAP 
LAAT U MEDE-BOERENDE-BOEBE SE 
YWERIGE KOM:MISSIEAGENTS.KAP, DIE 

VOLKSKOPER MARK 
Beperk, 

Wolhuterstraat 6Z, 
:NEWTON JOllA.l<"NESBUBO, 

U PLUIMVEE, EIERS, LEWENDERAWE. 
VRUGTE EN ALLE ANDER SOORTE PRO· 
DUKTE VIR U VOORDELIG VERKOOP. 

Lease - .,DIENS.'' 

tiese bondgenoot te vergoellk, het die 
gebeurtenisse sedert 1939 keer op 
keer bewys dat Stalin se Rusland niks 
van die Tsaaristiese imperialisme 
prysgegee het nie. Net soos die 
,,Drang nacli Westen" hom van 'n 
Peter die Grote meester gemaak het 
toe hy in die 17de eeu sy nuwo hoof
stad St. Petersburg (Leningrad) aan 
die Oossee gebou het en sy gesig na 
die Weste gekeer het, so ook het die 
,Drang nach Westen" hom van die 
Russiese Kolos van die 20ste eeu 
meester gemaak. Net soos die ou 
Rusland eeuelang die ongelultkige 
Pole as 'n ,stepping-stone", soos 
Thomas Carlyle dit genoem het, ge
bruik 'het om in Europa te kom, so 
ook gebruik die moderne Russlese 
Kolos die nuwe Pole, tenspyte van 
Britse waarborge aan Pole, om na 
die Weste deur te dring. Net soos 
die ou Tsaaristiese Rusland onder die 
dekmantel van Pan-Slawlsme sy im
perialistiese strewe bedek het om op 
die Balkan vaste voet te kry en die 
strategies-belangrike Dardanelle te 1-- --=--------------
bemeester, so ook dring die Bolsje
wistiese Rusland vandag voorwaarts 
op die Balkan in die rigting van die 
_DanJanelle, maar hierdie keer onder 
die dekmantel van 'n bondgenootskap 
met die Angel-Saksers teen die w@
reldgevaarlike Duitsland. 

Die Russiese imperialisme van die 
laaste drie eeue het dus niks veran
der nie. Die enigste ver~ndering is 
'dat Moskou i.p.v. 'n vyand in Londen 
waardevolle bondgenote in die twee 
Engelssprekende grootmoondhede ge
vind het. Waar Rusland gedurende 
die 19de eeu, na die val van Napo
leon, in Londen as die grootste en 
ge\aarlikste vyand beskou was, waar 
die Bolsjewistiese Rusland na die 
laaste W~reldoorlog deur die Britse 
regering uitgekrYt en met wapens 
beveg is en waar Rusland in 1939 tn 
L0nden as •n ,agressor" verdoem is 
•.oe hy Pole binnegeval en die klein 
Finland beoorlog het, daar is Rus
land vandag ,our Ally" 'en word sy 
agressiefste imperialisme, al geld dit 
ook ·.n land wat 'n Britse waarborg 
in jie sak ht:t, or> aile moontllke rna
mere vergoelik en verheerllk. ,,Nu
we tye, nuwe sedes!" 

, Ek proklnmeer die belnnge ''an 
die volk teenoor die pnr tyc en poli· 
tici." Met hierdie woorde het genl. 
Gomes da Costa in 1926 die party
politieke demokrasie deur middel van 
'n staatsgreep in Portugal bei!indlg. 
Sedertdien het daar vrede en · opbou
werk in daardie land gekom na •n 
afbreek~politiek van geslagte. 

NEEMTOE IN 
POPmARITEIT 

IN 'N VERANDERENDE wbEJ.D 

7fommmulty 
-SIGARETTE 

RONO OF OVAAL 

BH 1286 

I· BINNE 1 0 DAE 

JOIIAN DEFER 

NADAT U l>IET MY S:UBSUS BEGIN 
RET, SAL EK BEWYS LEWER OM ' N 
NU WE llt AN VAN U TE III4AX 

OF 
U FOOIE TERUO TE BETAAL. 

e Oeen aDder kuraaa kan u hlerdle waar
bor&' cee nie. 

e 111 Jaar ae ondervtnd!Dc eo studle van 
die mensUko llgpam atel llll' In ataa t 
em u die besre atr.lgtlnc per pos re cee. 

e Blerdle kuraus 1s die besre en gOedkoop. 
ate (vb" I:V hol! geiiiilte) Jn die w&reJd. 

e Dit is oorspronklik, volledig, modern en pragtig geillustreerd. 
e U ouderdom of ambag is geen hindernis nie. 

' e Geniet die Iewe deur gesond en sterk te wees. 
e Baie Springbok-atlete en Kampioen Sportsmanne in die land is 

Hefer-Ieerlinge: 
- ------___ _;:;s~;;;; om besonderhedo aan: 

JOHAN HEFER - Poabua 8809 - JOHANNESBURG. 
Stuur llll' assebUef, aooder verpUcUn&', voue beaonderhede om~eot u kuraoa, 

NllADl .......................................................... . ... . ............ . . 
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VYV 

Geweld Kan Idee Mooit Vernietig 
A , 

._ Se 0.8.-Eeiers · 
Volksbeweging 'n Boereskepping 

Europese Vo/~e Het By Ons Geleer 

Groot Verjaardagviering 7ie Paarl . In ons vorige artikel bet ons ge
sien hoe' die Transvaalse Republlek 
deur 24 Br!tse polisie geannekseer 
was sodra hy afgesien bet van die , Die dag gaan l,1innckort nanbreck w.annecr die volk vnn Suid-Mrika 

nie Ianger die speelbal van partwolitieke wcdywerlng sal wees nie, want 
die Ossewabrandwag gaan alle ander front~ omTCrwer p. As daar gestem 
moet word; sal ilie Ossewabrandwag sorg dat tlaar Tir die ·rollc gestem 
word en nie "t1r partye nie,," bet genl. J . A. Smith, Adjunk-kommnudant· 
genernnl, by geleent.I1eid van <lie verjaardagvicring op die Pnnrl gesa. 

1 Volksbeweging en op demokratiese 
1vyse vir hom 'n man van buite gekies 
het as president. Maar toe die volk 
tot sy volksbeweging teruggekeer het 
by Paardekraal, het hy weer krag ge
kry en die vyand uit sy poorte ver
jaag. Die Republ!ek is herstel · na 
die oorwinntng by Amajuba. 

Genl. Smith het gese dat ons 
vanaand die grootwor dlng van die 
Ossewalirandwag vier, want ondanks 
alle teenmagte het die Beweging 
steeds nuwe hoogtes bereik in die 
afgelope jaar - jn teenstelllng met 
die leed-vermaak van bekrompe men
se wat nie verder kan sien as die 
draadversper'rings wat hulle rondom 
hulself gespan het nie en nou ver
klaar dat die O.B. sal verdwyn om; 
dat dit lyk of Duitsland die oorlog 
dalk kan verloor. As Duitslaud se 
ondergang skade is m die O.B. dnu 
is dit net so 'n groot skade ,.ir enige 
christelike men s in die wereld, en 

.. hy wat hom verheug oor die moont
like terngslng van Duitsland, verlleug 
hom oor sy eie Iced. 

Ons het egter al geleer dat 'n oor
winning met die wapen 'n tydelike 
saak is. Genl. Smuts kan 'n O.B.
man in die tronk smyt en moordda
dig behandel soos bulle doen, maar 
daardeur qehaal hy geen oorwinning 
oor daardie man nie, want as hy uit 
die tronk kom na hy vir sy volk ge
ly het, is hy 'n sterker man. Na 
1902~ toe die Afrikaner met wapenge
weld en moordkampe verslaan is, het 
hy weer starker geword. In 1914 is 
'n handjievol rebelle platgeslaan en 
neergejaag. Hulle is ook in tronke 
gesmyt en so sterk was die gevoel 
teen hulle dat gemeentes selfs ge
skeur Jlet. Nogtans het daardie re· 

... belle,gees oorwin en in 1924 rcgeer. 
-Toe bet Duitsland vcrloor soos 'n volk 
maar kan verloor. 

Vyande kan lcom met vlootmagte, 
lugeskaders en troepemagte, maar 
een ding word by 'n volk nimmer 
ondergesit nie en dit is sy onwrik
bare wil om homself te hand.haaf. 
Het die O.B. nie :rE-eds ltierdie wil 
getoon n ie'l Wat gedoen kon word 
teen hom is gedoen. Mense van in
vloed het die O.B. van alles beskuldig 
en t ans word ons selfs rampokkers 
ge.noem. Daar is die politieke speur
diens met sy sataniese lis. Die dag 
van afrekenlng kom vinnig. Aan ons 
vervolgers s~ spr.: Julle groot baas, 
die imperiallsme in Londen, speel nle 
eens meer tweede viool nie en ek 
twyfel of hy selfs nog in die orkes 
is. Ook Smuts is 'n vlledende skadu
wee. Sy eie mense gaan hom vernie· 
t.ig weens die warboel wat by gestig 

. bet. Ons sal hierdie onaange~ame 
tank gelukkig .gespaar bly. Vandag 
belowe Smuts aan sy volgelinge be
staansveiligheid, maar as hy dit met 
al sy toegeeiende magte vandag nie 
kan bring nie, watter...- hoop het hy 
om dit in die na-oorlogse ontwrlgting 
vir hulle te gee? 
NlJWE .KOJ[ 

Wat 'die O.B. betref, ons weet dat 
die tyd aanbreek wanneer ons van al 
hierdie dinge ontslae gaan raak. Daar 
is 'n revolusie ann die kom "·at al 
bierdie ou instellings oiuver gaan gooi 
en wat dwnrsdeur die wereld na vore 
kotn - noem dit nasionaal-sosialis
me as u wll. Daarom gaan die Osse
wabrandwag hom voorberei vir sy 
taak. u , gnan binnekort 'n aankondi· 
ging verneem dat die O.B. stappe 
'gaan doen om self die Ieiding te neem 
om die volk uit die moeras op te llei 
(groot toej.). Die wereld het geleer 
dat jy nie kan staat maak op mas
jinerie waarin jy nie vir die volk stem 
nie, maar net vir 'n party. Die Os
sewabrantlwag gaan t oesien dat as 
daar gestem moet word, dit vir die 
volk sal wees en nie vir 'n party nie. 
Ons is gekant teen die maak van 
kruisies vir 'n .party, maar nie teen 
kruisiemaak vir 'n volk of 'r. Leier 
van die volk nie. D ie vol.k gaan, as 
dit nodig word, k¥1didate kies om 
Sy Majesteit se Parlement met Sy 
Majesteit . se Regerin~ en Qpposlsie 

uit t.e werp. H ulle sal nie na die 
parlement gaan om daar te · gaan sit 
nie. Die dag gaan aanbreek wan
neer die volk van Suid-Afrika sal 
weier om Ianger die speelbal van 
partypolitieke wedyw.ering te wees. 
Dan sal die Ossewabrandwag aile 
ander fronte omverwerp. O.B.-lede 
gaan nie weer vir mense stem wat se 
bulle mo.et tronk toe gaan nie, ~oos 
daar vandag gese word. 

Die groot vergadering bet op 
waardige wyse bulde gebring aan 
die twee leiers wat bierdie maand 
verjaar. Die verrigtinge is gelei 
deur komdt. A. du Toit, terwyl prof. 
E. E. van Rooyen met gebea voor
gegaan bet. Hoofkomdt. Willie 
Marsh bet die gast~ verwelkom, en 
gebiedsleier, genl. F. D. du Toit 
van Zyl bet die gelukwensinge oor
gebring. Genl. van Zyl bet o.a. ge
se dat dit nie baat om nasionalisme 
aan te blaas as ons nie ook voorsorg 
tref dat die volk klere en voedsel 
het nie. In bierdie opsig bet die 
K.G. die weg aangetoon. Hierdie 
nuwe idee vat meer en mee"r pos oor 
di.e bele wereld en net so sal die 
Ossewabrandwag groei en binnekort 
regeer. 'il Idee word nie deur 'n oor
Jog doodgemaak nie. AI •sou Hitl.er 
saam met Duitsland vandag vernietig 
word, kan ·sy vyande nie meer belet 
dat daardie idee wat hy gebring het, 
sal voortlewe nie. Dieselfde idee 
bet die Ossewabram!wag aan die 

• A frikanervolk geopenbaar en dit 
k an nooit meer sterf nie. Die Fran
se Revolusre bet ook 'n nrlwe idee 
aan die we.reld gebring, en hoewel 
Frankryk daarna op die slagveld 
verslaan is. •bet daardie idet: hom 
oor die hele wereld. verbrei. So sal. 
die idee wat dle Ossewabrandwag 
in Suid-Afrika verkondig, ook nog 
seevier. 

Qenle. mev. J, S. du Toit het kort
liks oor die O.B.-daginsamelings ge
praat en die bereidwilligbeid van 
O.B.-lede om sulke groct offers te 
bring geloof'. 

Die O.B.-wag bet 'n flinke ver
toning gemaak, terwyl die O.B.
blaasorkes onder Ieiding van komdt. 
S. ] . Swanepoel musiek ver~kaf het. 

'n Erewag van die Boerejeug was 
voor dip verboog opgestel by die 
binnekoms van die SJ.l1:ekers. 

WAS ALBEI IN TRONK 
MAAR NOU VERLOOF 

Mej. Wlllie van der Westbuizen van 
Carolina, en Johannes du Ples~is van 
Liohtenburg, was albei in Fel:iruarie 
1943 aangehou in qie tronk ,vir on
dervraging". Eersgenoemde is na elf · 
dae vry.gelaat, maar Johannes is deur 
'n Spesiale Hof tot vyf jaar tronk- . 
straf veroordeel. Aan die begin van 
hierdie jaar is hy egter deur die Ap
pelhof vrygespreek. Na al hierdie 
avonture is die twee op. 24 Augustus 
ll. verloof te Lichtenburg waa.r hulle 
tan s albei w~rksaam is. 

INLIGTING I.S. KERK.HOF 

Omtrent vier myl van die dorp 
Stutterheim is 'n konsentrasiekamp
kerkhof bestaande uit ongeveer vyf
tig grafte. 

G.B.-ledel in die omgewiiig wil baie 
graag die p:tek in orde qring, maar 
beskik nie oor die feite omtrent die 
kerkhof nie. AI wat bekend is, is dat 
daar wei 'n konsentrasiekamp tydens 
die tweede Vryheidsoorlog was. I n
dien iemand iets daaromtrent kan 
meedeel, kan by dit aan mnr. J. A. 
N. Cloete, Posbus 54, Stutterbeim, 
rig. 

Hierdie staat het ondergegaan met 
die Anglo-Boere-oorlog. Hierdie keer 
nie net 24 Natalse polisie nie, maar 
tienduisende soldate en miJjoene pon
de moes Engeland span deer. En hy 
kon ons oorweldig aileen oor die lyke 
van manne, vroue e~ ).<inders. Toe 
kon hy ons ook net oorweldig, maar 
lank nie oorwin nie! " Want Shop
stone het aileen te doen gehad met 
die staat, maar Kitchener het te doen 
gehad met staat plus die Boerevolks
beweging! En dit was die allersterk
ste mag. Die hele voll~ was gemobi
ilseer teen Eng'eland se troepe - die 
Anglo-Boere-ooriog was die eerste to
tale oorlog van die moderne gesklede
nis. 

En die heldhaftige :stryd van hlel"
die Boere was bekend en het die aan
dag geniet van die ganse w~reld! 

So skryf Adolf Hitler in ,Mein 
Kampf": 

,;roe het die Boere-oorlog gekom, 
soos 'n weerliggloed aan die verre 
horison. Dag-na-dag bet ek die koe
rante aandagtig dopgehou en ek het 
die telegramme en leerberigte om
trent verslind, geweldig verheug dat 
ek getuie mog wees van hierdie helde
stryd, al was dit vanaf so 'n groot 
afstand." 

Europa het homself afgevra wat 
dit was wat die klein Boerevolkle so 
in staat stel om weerstand te bied 
teen die 'allergrootste w~reldmag van 
daardie tyd. En die antwoo:rd was 
dat deur die genade v.an God dit dl~ 
Boerevolksbeweging was,, wat die hele 
vo'lk kon mobiliseer tot so 'n onge
kendc mag. 

Ook ander volki! het weer inspira
sie geskep uit hiel'die nuwe ding uit 
Afrika. Die Finse volk wat ondet· 
Rusland gestaan het. het bulle ge
organiseer as 'n v,olksbeweging op 
Boere-model - omtrent net soos 
die Ossewabrandwag. In 1917 
het hulle met die wereldgebeurtenisJ 
se hul geleentheid gekry om die Rus.-" 
siese juk af te' gooi. En vandag put 
rlie Boerevolk weer insplrasie ult die 
!helde-stryd van Finlan(l plus sy volks-
beweging. ' 
' GedurendE\ die Anglo-Bdere-oorlog 

is Kimberley beleer deur , die Boere. 
In Kimberley was 'n Engelse otnsier 
wat van die geleentheid gebruik ge
maak het om 'n studie te maak van 
die Boereverkenners. Hy het heen
gegaan en die Engelse jeug georga
niseer in 'n jeugbeweging ,Boy 
Scouts". 

En vandag waa1' die Duitse vol~ 
met sy rug teen die muur veg teen 
ons vyande van 40 jaar terug daar 
put hy sy krag uit sy interne een
heid en sy totale mobilisasio, onder 
Ieiding van ·~ man wat as seun nou
keurig dopgehou het, die krag van 

\die kleine Boerevelkie wat ook be
reid was om sy offers te bring in 
manne, vroue en kinders. 

Die volksbeweging is vir Jdie Boere
volk niks nuuts nie - dis vir ons 'n 
ou ding. . 

Jllnnr meer nog. Ons volk was die 
eerste om die s-tryd aan te bind teen 
die liberalisme en ons bet nan die 
wereld ook meteen sy beste wapen 
verskaf- die volksbeweging, wanrin 
dit eon is vil: almnl en nhnnl vir el1i.· 
oon. • 

Mag ons ook' spoedig weer onsself 
vind en al ons kragte saamsnoer. 
Mag ons weer soos ons vaders die kom-. 
mandostelsel aanvaar en mag ons al
rnal onder Ieiding van ons Komman
dant-generaal weer saamstaan en tot 
die dood-toe trov sweer aan: 

My God , My Volk, 1\·ry land Suid
Afrika ! 

_l 

YER] AARDAGKET~TING 

28 Sept.: Gustave Gerber, George; Hennle 
Laubscher, N. Paarl; Helena Krlel, Mossel
baal; Rudolf Vlv!ers, Uplngton; Esmle Re· 
dcrmann, Carnarvon; Ad& v .. Nlekerk, Gol· 
den Va·lley ;, Jacoba A. v. Eck, Port Eliza· 
beth; W. Kaarsten, Bellville; Johannes C. 
Marais, P . I<. Butwatcr; Jacob s. v. d. Walt, 
Pos Beauty; Johanna E. v. Stadcn, Sprlngbok. 

:19 SCi><··: Danle Gcldcnhuys, Stellenbosch ; 
Marla M. Marcus, Port Elizabeth; Josfa St. 
Vlctor1 Wynberg; Susannllt Kltsho!!, Wood· 
stock; Gcrhardus Visagie, P.K. Witkop; Wil· 
lem J. Vlsagle, P.K. Witkop; George St. 
Malherbc, P.K. Roelofskamp; Susanna .M. 
v. d. .Merwe, .Mfddelburg. 

30 Sept.: Susara J. Robrbeck, P.K. Ka-lk· 
bank; .Marfa. de Koker, P.K. Bulwater; Della 
Smith, .Malmcsbury; Jacoba. c. W. ErlltSmus, 
.Merwevllle; Sancte Duraan: P .K. Grootdrfnk; 
Coenraad van Greun.eo, Kf.rkwood; P. J. de 
Vllllers, P .K. Papfesvl~i; Ella s. Bergh, Augh
rabies; Ulrich Faure Fischer, Kullsrivier; 
Ernest v. d. .Merwe, Paarl. 

1 Okt.: · Esta Brink, Sutherland; Fra.ocletta 
J. .M.. Smlt, P.K. Witkop; Hester Rossouw, 
Ashton; Sa'l'el Cloete, Bethlehem. 
~ Okt.: Francois Frollch, Stelleoboseh; C. 

Schmidt, Stcll9nbosch; Jople van Ryswyk, 
Stelleobosch; Johanna E. F. Steyo, P.K. Kar· 
reedouw; Hilmar Venter, Tarka.stad; Robert 
Pfo, Groot Brakrivier; Petronella. .M. Fourle, 
Wesselsbron; Abraham M. Herbst, P.K. HOij' 
wal ; Susa'l'o. J. Coetzee, P.K. Boszo)crand~ 
Anna. van Wyk, Rustcnburg; Wlllem J. v. 
d. .Merwe, P.K. Gilead. ' 

3 Okt.: Aletta J. v. d. Scby!!, P.E.; A. J. 
de Lange, Somerset Oos; .Maretba Retter, 
WelUngton; Christina Nel, Wllgenhoutsdrlf; 
Elna Kruger, Paarl; Also. Goosen, Ceres. 

4 Okt.: Francis Gouws, Port Ellzabeul: 
\Vessel Landman, P.E.; Loulzo. van Wyk, 
Rustenburg; Johannes J. J. Venter, P.K .. 
Zoetdoorn; Helene M. Dlppenaar, Phillppolls. 

Schoemanello Drank .... 
VIR KWALITEIT EN TEVREDEN· 

HElD DIE GOODKOOPSTE .. 

WYNE: 
Fonkelwyo 
Lewenawyn •...• . 
VenJIOUth . . . . , • 
Hmlekra.at - Cocktail 

SOET \VYNE: 
Ltkeurwyn en Ou P ort 

-· 

Ou Wit Port en Sauterne 
Port, Root Soet .Muskadel, Wit 
Soet .Muaka.del . . •• . . • 
Jerlptgo, Root en Wit . . . • 
Worcester Hock en PoDtak •. 

SJERRIES: 
Amontellndo (Droll), Kimberley 
Klub (Dro~), Ou Bruin (Soete
rlg), Ou Oloroso (Soet), 
Goue (Soot) . . • • • • 
Speslale (Socterlg) .. 
Sjerrle (Soeterfg) •• 

DBO.R \VYNE: 
Burgundy ...•.. 
Claret en Wit Droll 

B'R&ND E\VYNE: 
Super de Luxe 
De Luxe .... 
Ekstra Speslaal 
F.C. ·' · •... 
Buchu •.•• 

JENEWEB •••• 

LIKEUBS: 

2/6 
2/6 

1/8 
1/9 
1/7 

2/9 
2/6 
1/6 
1/5 

1/9 
1/6 

8/6 
7/6 
7/-
6/6 
7/6 

7/6 

Creme de Cnco.o . . , . . . • . 7/fl 
Goue .Manderfn, Curacao, Kum-
r;nel, Plesang, Perske, Appelkooa 7/
Naelt.Jie . . .. .. . . . . . . .. 6/6 
Ker$le, Anys, Gemmer, oLemoen, 

11/-

8/-
8/6 
7/6 

10/ -
7/3 
6/9 

39/-
37/-
36/ -

Va.n der Hum, Peperment • • 6/6 3i/
o1ENE\VEB-LIKEUBS: 

Lemoen en Suurlemoen • • • • 7/6 
5% of 1/· per t. o.fslag wanneer Kontallt met

Destelllng ges tnur word. 

Voeg by 5/- v1r ldss te en bottell, eo 15/
v,lr vu.ntJie wnt vergoed sal word by terng
sendlng. Ona !ewer drank In ons lnhooen 
solauk ons ,·oonade \'lUI tnbooera bef, eu 
alleenl.l.k op voorwaarde d&t die lnhoocn blnDo 
aeetlg dae aa.n ona terug beeorg word. Weens 
bottel akaarate knn ODS alleenllk In ODS ete 
bottela, kJII.Sies drank verpnk, waar sulke 
drank 'n Dllidmom prys van £1·15-0 betoop (5/
vtr lnhoners lngeslolt). Indlen goedkoper Ids
ales :verlang word moe t a 11 elo lnhooers aan 
ODS stuor. 

Word verkoop In 12-bottel·klsalea of 5-gel· 
UngvaatJ!es of g~:oter. U klnlea vnn ~ bot
tel kan \V)'D, Brandew}'ll, Jenever, Llkeur, 
Vermouth en Hanelaaat bew.t. Terme: -
K.M:.B. plus tnllngeld oa syi.)'De, K.B • .t. ptu 
trelnkommlaslc. V.O.S. OUDTSBOOBN. 

Bestel van 

JURGENS SCHOEMAN, 
POSBUS 142, OU,fTSitOORN. 



SES 

Geklassifis~erde.Ad~ertensies 

GEBOORTE 

VICTOR. - Van die Heer ontvang op 21 
AUg. 1944 'n frls O.B.-scuntjie, Hennie. Dank 
aan Jesus en verplccgster. Jol•anncs en Liza 
Victo~. 

CONnADIE . - Ger t e·~ Helena (Erasmus) 
.van 'Vreclelus, Klaasvoogds, het op die 19de 
dcser 'n fris seun van d ie Heer ohtvang.• 
Daonk• aan dok (ers en verpleegster. 

HUWELII<l 

l\IALAN - liiARAIS: Ons twe~ Hettie en 
Beyers, trou jV'rydagaand, 22. SePtember, om 
6.45 in die De Bloem Kerk, Bloemfontein. Alle 
t>riende en famllle-betrel<k lnge hartllk welkom. 
Telogramme Bus 369, Bloemfontein. 

NEETHLING - DU TOIT: Elsa•, dogter 
van wyle .dr. en mev. Neethllng van Dur
banvllle, t rou • Saterdag, 30 September , om 
3-uur n.m., op Somerset-Wes, met Chari 
du Toit (Tippie) van De J;Ceur, Ceres. Gcen 
Ka.artjles Ceres 'en dlsLrik. 

/ D.OODBERIG . 

SCROEllt AN. - Hlermee wens ons lnnlge 
Jeedwese aan asst. -veldkprnet J. Schoeman t e 
bet ulg 'met die heengaan van sy vader (Oom 
Petrus), op sy plaas Ultslg, op dlo 9de Sept. 
1944. P , w. ~an D_eventer, Kwartlermeester. 

VICTOR. .;... Op t ragiese wyse het God va n 
ons weggeneem, ons lle!ste Elsabletjie. , Be
bore 16 Jan. 1942; oorl. 13 Sept. 1944. ,God 
sal noolt 'n !out maak nle." Bedroefde ouers, 
sussle en boetles. Johannn. en Lua Victor en 
klnde.rs. 

TE KOOP, 

B ESTE L dadellk dagoud okuikens, ~ustralorps 
en Leghorns. Oo~ kruJs van Leghorn 

baan en Australorp hen. Bestclllngs vol tot 
elude August us. Vanat daardle datum 3,000 
per week besklkbaar teen .£6 per 100. Voor
ultbetaalbaar of Bl.B.A.. B. n-. Malan, P .K. 
Keretfonteln, Pa.arl. Foon 6203. 

BO'EGOE. - 1:wee soor te, vir sekere kwale. 
Gesweet, 12(- ; Speslaal 15&- rper ppnd. 

·Antwoord geen briewe. K.M.B. posvry. J. J. 
Spies, Rus-en-Vrede, P .K. Groot.kraaJ, Oudts-

hoor:n~·--------~----------~~-----
DIE volgende eerst cklas 1 u le.saad: •Yroel! 

Kaap plat gee! 7/6 per pond; A~ralleeo 
bruin 6/8 per pond; Spaanse bruin 6/6 
per po'nd; Jtaapae geel (atrool ltleur) 6/8 
per pond. Koop regatJ;:eeka van dle Jr.we
ltor en onderateun ) ulle mede-Atrtka.ner. 6811/ 
ll'a1l .&oo7en, Boa U, Vnlondale. 

GRO:ENTEPLANTJIES. - Australfese l>ruin 
uleplantj les, 3/- 500, 5/ - 1, 000. Splts

l<oolplantjies: 2/- 100, 8/- ~00, 14/- \1,000. 
Gewortelde arb.elplantjles : 5/- 'loo. Goeie ver
pakklng. K.M.B. posvry.: L. 111. van Nle
kerk, , Frlkana," Tadcaster , K.P'. 

Tr.OOP u meubels by •n mede-Afr ikaner t een 
.n.. blllike pryse. Gratis vcrpakking. Skryf 
om besonderhe!le. pprlngbok-lllenbels, Speu
eerweg 18, Sout ' !vier. 

MISSTOWWE. - Ona blell aan gemaalde 
Karoomla .teen U / 6 per ton, gelewer Unle-. 

ata.sle15. 60-150 mengsel t een 611/- per ton, 
gelower Unte-etaslea. Gannl!: loogaa vir aout
lek. Die beate soutlel!l teen gellslek en haar
wurm teen 20/ - per · sak, V.O.S. one Iaal
etaatea. iKontant 'met· bestelllng aan Naalonnle 
Kaap MJsatowwe, Poe~lle :117, Langl~gte, Tvl. 

MEUBELS. - Beeoek of akryf aan die eaa.l: 
waar u waardo, dlens ,en tevredenbeld 

GELUKWENSING • Jtty. Petia-l\lenbels Bpk, Sennaaletraat, :zzo, 
Prerorta. Poshoo ,1356. Fnon t-OJ9,4 . 

LOlliS POTGTh'TER. '- Hlermee wll ons 
jou, ons seun en broer, van harte geluk 
wens met jou verjaoardag, 27 Septem)>er, wat 
jy In die t ronk moet llerdenk. VIr d ie 
a fgelope 3 jaar bet ons nie die voorreg 
daart9e geha,d nie, aangesien 1 jy 'n vlugtellng 
was. Gods rykste se~n ver~esel jou. Ouers, 
broers eli suste~s, Kirk\vood. ' 

PERSOONLIK 
A NNETTE-AT ELJEE (Edms.) Bpk.' F oto-

grattese werk van enlge aard.1 , Ultmun
tende dlens tt een bllllkste p_ryse. steun hlerdle 
Afrikaners: Spoorbondkas-Geboo, De VUUers
atraat 11!, Olobannesl)nrg. Foon 33-3738. 

BOljlRE wll dorpena.a'l's word, en Dorpenaa~s 
wll boere word .' Naslonale Dienste, Jo

~eaburg, bled hul dienste aoan boere wat 
plase wn verk'obp. VIr opregte en snel d!ens 
raadpleeg Naslonale DJenste, Saner~teboo' 18, 
Johannesburg. Ons het •n magdom 'kopers. 

DR! !lERST!l EGTE ~Sil AF
IILAERSBESIGHEID.-Vendlialea word enlse 
tyi1 op enlge plek serdl. In ona venduale loka
le word ar;tl kels ook enlge tyd uJt dle hand 
verkoop. Ona Ia ook Elendomaagente en reel 
verbande.. Afi'lkaanae Naalonale M•~ • 
.&~entakap llaat•ltapp.r (Edma.) Bpk., 8azl.. 
lam·Geliou, Preterla. Foen :1,1381. - •-
- 11JI, I I ' 

DAlliES en Here, Haarl<'nppe.,. E'~rml.n;nte 
haargolwlng. Handelaar In tabak en fan

taalegoedere. Agente vir die beroemde Elec
,tfoa-horloatea. W. J, GJ:Obbe}aar, Kerkatraat 
9!. P.nteliefotrnom. Foon 330. 

JONG Afrikaner sock vennootskap In belo
wende besigheid. Verstrek besonderhecle' 

van besigheid, kapitaal verlang ·ens., aan ' 
,Adverteerder," Posbus · 8262, Johannesburg, 

ONDERSTEUN 'n ,Afrikanersaalc. A. P . 
Swart vir l(rutdenierswa re; eetwa•r e en 

a)le ander benodighede. Car ollne.straat 95, 
Brb:ton. Foon I 35-1879. 

Q NDERSTEUN •n , I. frlkane~·flrma, rped~ 40 
jaar tot u dlcne. Stuur lt -produkte. plulm· 

vee en Jewentle 'hawe aau: H. llaAoon, 1\lark
•trentokap. n ......... trant too. Ne.wtnn. 

RAADPLEEG H . J . va n Zyl, 12de StrRat '85, 
Parkhurst vir die koop ;van '•n huls op 

die Rand en vir enls_e vorm van Assuransie. 

VAKANSIEPLAAS • ..,_. Kom vir 'u volgonde 
vakansie na die rustlge plaas, Vergenoegd, 

Rlversdnl. Goele .en 'vrlendeUke behandellng. 
Tcrme bllllk. Doen, aansoe)t mev. • A. Jladen
Horst. 

BETRE~KINQ VAK~NT 

AFGETREDE ·Spenrder.-Aansoek word hier-
me'e gedoen vir die d lenste van ' n 

•afgetrede Speurder, of •n persoon met speur
kennls, as hulp vir privaat speurdiens. R ig 
aanv;rae a-an: Posbn~ 380, Krngersdorp. 

B E NODIG: Pla.a-svoofman, by vooJ'keur ge-
troud; vir algem'ene plaasboer dory, Kennls 

van besproellng 'n aanbeveling. Vry lnwonlng 
en dee! van ' gesaaldes. Vooruitsigte vir die 
rcgte man ultstekend. Do en ajlnsoek by: 
G. P. Slal)bert , E xcelsior, Danlelsrust, oor · 
Dot11Iehem, ·o.v.s. 

T()~G Penkop, wat selfvertroue, eer llkheid 
en pllgsb~ef as l~use aanvaar, vir/ plaas

hU}p. • Skry! , eerste lnstansle aan : A. J . 
Strydom, (oud kom. Barrydale), l'osbus 6'7, 

, Ventersbnrg, O.V.S . 

Unltgegee dcnr Voorsln'!:' (Eilms .) Be~erl<, 
Kamer '703, Groote Kerkgebou, Adcterley
atraat, Kaapsjad en gedrok aeur Fro Eccle-' 

ola.-Drnf!ken CEdros.> Bpk., Stellenboseh. 
~ 
• 

OP.REGTE, Chantenay en' Nante; -Wortelsaad, 
·12/- per pond. '1/- per hal! pond. Best e Au·s

trallese Bruin Ulesaad 6/- p er pond, 4/ 
per h&lf pond, gesertlfiseer. K .M.B. posvry. 
J. J. Spies, Premier .Saadkweker, , Rust en 
Vrede," P.K. Se~oeinanshoek, Oudtshoofn. 

PATAT~- - . 6 ~aan<Je; speslaal ge
grool vir plant t een . 7/- per sak. Meld u 

s ta-ste. ~: P. Ge~ber, P / s. j Serpentine, DJst. 
Geor~e. 

SPEELSKEtE. - Bottelskele teen :1/9; Vler
kantlge koppe 4/6. Koos Botha, P.S. 

Serpentine, •Dist. George. 

TAl\IATIEPLANTJlES: - 1/ 9 vir 20, 4/
vl~ 5'0, 7/- vir 100. Har'dodop beespam

P.oenpltte, omtrent 60 wavragte. Geoes, van 
~0 l b. pltt e In mlelle-lande ; 2/- per p~nd. 

:"~": va'n N!ekerk, Tempelhof, 1Ftcksb~. \ . 

V
ANS CoNCRETE PRODUCTS. - T erazzo, 

:R:ombula- en handwasbakko, baddens, !lep
tl,eae tenks, pl!are, vloerteela, voertroe. Eo!g
leta -In betoe · Dlrekteure: t'. w. en 1!', o. 
van Heerden, l'otglctentr

1
aat :ZBS, Pretoria. 

WY,NE . 

5 ~ELLING Muskadel-Likeur .£2-12-6; anker ' 
£3-17-6. 11 gelling Roo! of Wit. Muskadei

Jerlplgo of Beste ou Port £2-2-6: anker .£3-
2-0: II gelling Roof Boet Muscadel £2: anker 
£2-18-6. 11 gelling Worcester HQCk, Soet Sjerrle 
of Halt-S'oet Muscadel £l-l5-0: anker £2-11-0. 
Voorwaardes': E;ontant of K.B.A. JWyn ge· 
Iewer Bonuievale-stasle. Vaatjies moet terug

" gestuur word. 3. o, JoW<e~, \Veltevrede-
W:pu:oakeey, Pos'!U8 8, Bonnlevale, K.l'. 

I 

' HERHOLDT se• BOOMKWEKERY.E 
...Posbus 660, JOHANNESBURG • 
J{RISANTE ~ Oldol)er-No'Vember planttyd. 

Ons ,DONOU" Yersamellng, glorieryko 
kleurskakerlng, ultstaandc pr&gsoorte, 25/
per dosyn, 111/- vir 6. 

ons , OPERJ." Versamellng, - r euse van 
<Jie vertoontatel, fra al . kleure, 18/ 6 per do-
syn, 12/ 6 vir 6 . · 

Ons ,,'LUUKBE" ·VersameUng, t raal kleure, 
r eusagtlge l>lomme. ' 18/ 6 per dosyn, 10/6 
vir 6. , 

ons ,TUIN " Versamellng, pragtlge soorte 
gesorteerd. 15/6 per dosyn, 9/ 6 \'ir 6. 

' ;AMERIKAANSE . BOOMANGEt.IERE, pienk , 
roo~ salm ens., gesorteerd 10/ 6, 12/6, 15/6 
perr dosyn volgens soorte. , 

Kontant met bestelllng. 
Slerstrulke, Slerbome, Heinlngbome, R9se In 

bllkke. 

MARKAGENTSKAP 
VROEE MORE-MARK 

KAA.PSTAD. 

• 
BET.ALIN G GESKIED . ONMIPDEL· 

LIK, WEEKLIKS, MAANDELIKS 
OF SO'OS V.ERLANG. 

• 
BESTE BEEBSEt"'DE PRYSE, 

• 
.MINNAA.fl & VAN SCH(JOR 

' . 
Eienaa.r : 'GUSTAV RETIEF. . 

Teretoon ·1·0212. 

' f 

,I 

'? l" 
~ 

DIE O.<B., WOENSDAG, 27 SEPT. 1944. 

D~K VIR NOODHVLP 
! 

, Die O.B.-Noodhulpfonds was vir 
ons en on·s gesin vir die afgelo)le 
hyee jaar en nege maan<ie 'n steun
pilaar van onuit spreeklike waarde," 
skryf 'n gewese geinterneerde, oud
genl. F . A·. Coetzee van 1J olJ.annesburg, 
aan die sekretaris van die Noodhulp-
fonds. , 

,My hart-like wensbede is d~n ook 
dat die Noodhulpfonds v~n krag tot, 
x rag sal gaan en die instrument sa l 
wees om ons, volkseenheid u1teinde
lik t~ bewef-kstellig. 

' 
,Ons soelc eenl1e~d'' se die party

politic! \vat leer dat die volk verdeel 
moet wees in 'n regeringsparty en 'n 
opposisieparty. ' 

BOEREJEUG PRESTEER 

Die Boerejeug het op besielen<ie 
wyse meege\verk aan O.B.-dagvie
rings. In Graaff-Reinet is 'n mooi 
en goeqgeslaagde basaar gehou wat 
die bedrag van £130· ingebr ing het, 
e~ daarvan J.e.t _ die . Iloere.ieng-tafel 
d1e pragtige bedrag van £Z2 byge
dra. 'n Dogter wat nie haar subskrip
sie vir haar mammie wh vra nie, het 
'n stu!Qkie naaldwerk gemaak wat sy -
toe verkoop het om die subskrips ie
geld te kry. Behalwe dit het sy nog 
vir 8 Augustus ook gewerk. Klein 
~~Jina dn rr oit .weel:', S-jarigoe do~e:r
tJie van liOlmnnndant e'J1 Yeldkornette 
lh1 Toit,, ltet 1n seJ.l) gebrei wat sy 
Yir Ss. verkoop l•et, en die g:eld is 
ge~e ·fir S Augustus ! Andel) dogters 
weer het 'n bale mooi s toelkusslt}.g 
gemaak, ,.wat £2-5-0 ingebring het, 
en so werk hierdie flukse seuns e.n 
dogters met ywer en liefde vir ons 
groot saak. Ook die Pearston-Boere
jeug het 'Ilie' stil gesit en laat wag 
op ,bulle n ie. Onder die bekwame 
Ieiding van veldkornette C. Nel , het 
hierdie seuns en dogters se tafel die 
bale mooi bedrag van £15l 15-0 ge
maak. l!f-kommandant W. P . van der 
Merwe van 0radock hE\t aie basaar 
t e Pearston · geopei'l. " 

Q.B.-DAGVIEIUNGS 

, Onders taande "erdere. b~rigte in 
verbimd met O.B.-dag • het ons be
x:eik: 

KLERKSDORP het op 2 Sept. 'n 
goedgeslaagde funksie gehou wat die 
mooi bedrag van £190 opgebring bet. 
Die sprekers was die K .G., die Ge
biedsleier, generaal Loujs Bootba, 
generale K. · · Malan, · en generaal 
·Slegtkamp. Hulle b~t 'n vol• saal en 
'n uitstekend; gehoor gebad. 

LYDENBURG (F3cl~ het op 12 
Augustus O.B.-dag gevier toe· komdt. 
Du Plessis yan Hoofkantoor as spre! · 
ker opgetree het. Die o,pkoms wts 
goed en die bedrag van flOO is in
gesamel, teenoor £70 ' in 1943. 

CEDARVILLE (Natal) het die 
pragtige bedrag van £210, ingebring. . . . 

Die opbrengs was £125 teenoor £100 
verlede jaa·r. 

HEILBRON. - Die Brandwagte 
van Heilbron het bewys gelewer van 
di·e innerlike krag van ons organisa
sie met die viering van O.B.-dag. Die 
bedrag van £117 is' opgebr.ing t een
oor £63 verlede jaar. As in aanmel)
king geneem word die swak oes 
'hierdie jaar, d:tn bet bulle gepresteer. 

Die komman.do's C7d1 en C7d6 het 
op 26 Augustus hul funksie gehou en· 
£50 ingesamel. Hfkomdt. G. Rael
loff van Bloe mf·ontein bet as spl'eker 
opgetree. 

EDENBURG' se vroliekommando 
bet · 'n fpnksie gehou op die plaas 
van boofkomdt. Van der Merwe en 
nieteenstaande die. slegte weer is 
meer as £36' die middag ingesamel. 
Verlede jaar se .opbrengs. is meer as 
verdubbel. 

SLUIT .AAN BY 

Waterberg Begrafnis 
Genootskap · 

wat skakel en verseker is . by 

SAFFAS 
BPK. 

1 • 

EN VERiGEET BEGRAFNIS· 
KOMMER. .. ' . 

In Waterberg- en Potg~et~rrsrust-
dis\ r tkte is 'n Tak binne u bereik. 

Kom s ien my of s>kryf aan: 
I 

C. J. MARAIS, 

Bus 65, • NYLSTROOM. 

U SAL HOU V.AN 
ONS ••. 

• ·Jasse 
, . Snyer,s-Baadjiepakke. 
• W:olbaadjies e ' Velthoed~ ' 

Parow se · Moderne 
DAMESMODISTE 

Voortrek~erweg - PAROW 

W. V 0 I ·G T (Eiens.) Ppk. 
, Fal>rikante van ' 

Kelder- en Besproeiings-
. ' masjinerie. -

Btls ,lO, HUGENOOT, K.P . 

PLUIMVEE 
Die ,ne8te Flnna · om. 11 PLUIJIIYEE, 
EIEBS ,!ll ander PRODlJKTE aan te 

etuor is: 
C. M . . 'ELOFF EN KIE. 

\ (Edms.> Beperk 
lllOJlEMABS: (Poabns 7185) NEWTON 

ONDERSTEUN I I 1 I 

Poskantoor Jlaarkappers 
Kerkatraat 1'73 .,. - - PRETOBIA 

·vir 
DAMES en MANS . 

STERKSTROOM.-- 'Niete~nstaa~- · 
de diet oorlogsverklaring van die po
litici het ons' kommando gegroei: · 'n 
Goed bygew,Oonde funksie is gehou 
op 30 Augustus, wat ook ·bygewoon 
was deur Nasionaliste. Die manne

'komm~ndo bet £9-9-6 en die vroue
afdeling bet £9-9'-3 ing-ebring. Alte
saam dus ·£18-18-9. Dubbel die be
drag van laaste jaar. 

I ' Elenaar: NEEF BENDBm VAN D.ER W..&LT 
CERES. -- O.B.-dagfunksie is op-

' 26 Augustus gehou deur die Kom
mando' s A8a2, AS~, · A8a7 en A8a8. 
Ten spyte van baie moeilike ver
voersomstandighede, was .die opkoms 
uitstekend. Die verrigtings is geopen 
deur genl. ds. P ienaar met ' ri besie.
lende· toespraak. 

Hoewel die Konnnando's A.Sal en· 
A8a6 :vanjnh.r 'llul s teun ann. Wolse· 
ley gegee "":et, is tot op• dntum -die 1 

• 

mooi . bedrag Yllll \£331 ingesamel,. wat 
nie cl~e £84-L.0-0 ,·~tn die Boerejeug 
inslnit nie. 

CARNARVON. - 'n iWelgeslaagde 
funksie is. gehou te Carnat von op 12 
Augustus, onder leiding van genl. R. 
de Villiers en hoofkomdt. Swanepoel. 

BEGRAFNISVERENLGING 

'n Klein lllaandeUkse Premfe dek die bcle 
Famlll!'• 

Die Lykbesorger In u ,dorp Is ons agent. 
DIE SUJD-AFRIKAANSE FEDERASIE• V A:N 
BEGRAFNISVERSEKERINGS-VERENIGINGS 

BEPERK .. . .. .. ... . .. 
CGereglstreer onder die Versekeringswet) 
8ll Beekettsgebou, • Presldentstraat 67, 

h /v. · Hanisonstmat, 
J •O IJ A N N E S B U R G. 


