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Die partypolitiek het nogmaals homself geopenbanr 
as d ie grootste vrangst uk in ons land . Die oplossing van 
an e vr aagstukke word belet deu r d ie partypolit iek wat in 
sy hlinde ywer vir die eie partybelange Hewer d ie land 
' 'e rwoes sal sien as om die eer van die oplossing va n ' n 
vraagstuk aan iemund anders te gun - 'n o plossing wat. 
die party self m et sy voile mmdng op die vyfjuarlikse ver 
k iesingsvraagstuk n ooit self k nn bring nie. 

Dit geld in h ier d ie geval d ie ontsettendc vraagstuk 
van groudver spoeling. Nadut die Ossewabraudwag met d ie 
Dcpar temcut van landhou ooreengekom het dat ampte
n a re vau die Afdeling Veldbewarin g voorligting sal ver
sk af aau lacrt re~iugs van die Ossewab raudwug. wat bulle 
Loespits op veldhewnr ing, is daar van ho af ingegryp om 
h ierdie reelings omve r te werp. 

La nk voordat die land deur die 
besoek van dr. Bennett verlede jaar 
wokker geskud is tot die besef dat 
'n kwart van sy teelaarde reeds na 
die see gespoel het. het die Ossewa
brandwag al begin met sy veldbe
wa ringsbeleid - to t so' n mate dat 
toe die' Departement van Landbou 
verlcde jaar begin het met 'n la nds
dicnsbeweging vir die doe!, hy dit 
nic net ingerig het op die patroon 
van die O.B.-lacrtrekkings nie, maar 
opcnlik aangekondig het dat hy die 
idee gekry bet by 'n , sckcre organi
sasie" - die naam van die 0 .13. kon 
natuurlik nie in 'n amptclike stuk ge
noem word nie. 

In die jare toe enkele amptenare 
van d ie Departement soos roepen
des in die woestyn deur die land ge
reis het o m die openbare mening 
wakker te maak vir die groot be
d reiging, en die po!itici nog skaars 
die naam ,.grondverspoeling" geken 
hct, was die Ossewabrandwag reeds 
besig met sy veldbewaring in die 
praktyk. Die berg Amajuba wat 
.deur hom aa ngckoop is vir die nage
.slagte van die Boerevolk, is deur sy 
lede tot 'n opleidingsentrum in grond
bewaring omgeskep waar gerecld 
kampe vir die clod gehou word. Tot 
s o'n mate het hierdie werk daar vrug 
gedra dat 'n amptenaar van die De
·padement wat op uitnodiging 'n be
s ock aan die berg gebring het, sy be
wondering ui tgespreek bet vir wat 
xeeds daar gedoen is. 

KURSUS VIR ALM.l\.L 

D ie O .D. hct voortgegaan om 
dwarsdeur die land laertrekkings ~ e 
hou waar offisicre en ander lede n 
.kursus !con ondergaan in veldbewa
ring. Dit was in verband met hier

(dic laertrekkings dat die hulp van 
die Departement verlede jaar aange~ 
vra is te!l .-.t;1de die beste deskundige 

voorligting aan die mense te verskaf. 
H ier bet die Departcmcnt die gelecnt
hcid gehad om vrywillige burgers 
van die land, wat besiel is met die 
idee en verbonde is aan ' o organi
sasie wat vere.nigd en daadwerklik 
kan optree, sonder vee! moeite van 
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die nodige kennis te voorsien - 'n 
keonis wat die hele land sou baat. 
Die Afdeling V eldbewa ring van die 
Departement van La ndbou het dan 
ook die saak in hierdie lig beskou. 
Na al hul vergeefse moeite het hulle 
so'n aanbod klaarblyklik verwelkom 
en dit aanvaar. RciHings is getref vir 
die hou van 'n reeks laertrekkings 
gedurende Mei dwarsdeur- die la nd. 

MINISTER GRYP IN 

Die nankondi~ing in ons blad het 
blykbaar die politici in bewegiog ge
brin g ...- gewoonlik is hulle net aao 
die praat. Kennis is van die Sekre
taris van Landbou ontvang dat aile 
reelings gekansclleer moet word, aan
gesien amptenare kragtens 'n nood
regulasie geen O .B.-byeenkomste 
mag bywoon of toespreek niel 

In 'n brief aan die Minister van 
Landbou is verduidelik dat hierdie 
sametrekkings, wanneer hulle met 
veldbewaring besig is, geen O .B.
funksie as sodanig is nie. Daari n is 
as volg betoog: 

.. Ons so u u voorligtingsheamptes 
groot getalle jong boere op sentrale 
plekke kon besorg het om veldbe
waring aan te pak, la ndsdiens te ver
rig wat o ns reeds vir etlike jare, ver
a! deur studente, laat verrig. O ns trek 
w ei Ossewabrandwag-lede sa am, 
danksy ons dissiplinc. maa r hou 
land.sdienska mpe - geen O .B.-ver
gadering of funksie wat enige kwaad 
aan 'n bea mpte o f wle ook kan rloen 
nie. U amptenare sal wel O.B.-lede 

(V ervolg in kol. 3, bl. 2) 

Bostaamlc spotprcnt is oorgen eem uit V eld T r n s t 
Ne ws; orgaan van die Nasionale Veldt rust, en in d ie b y
sl•rij -word verklaar: ,Omlerwyl die luislang van grolld
verspoeling besig is 01n ons vrugbare grond in te slu.k 
en reeds 25 persent ·verorber het - vermors ons tycl deur 
o p mekaar teiken te skiet". Let o p d ie mamze agter die 
J..·l ippc ·w<rt ,Sap" en , Nat" gcm erk is. 

D it i.s ' u veroorcleling von d ie partypolitich tvaar 
elke party ogtcr 'n A·lip le en op d ie wuler vmtr, en so
docnde nooit tyd of Ius het ·om aandag te shen k oan d ie 
groot vraagstu k k e van d ie land nie. En os iemmul an· 
rlers, l c<tt m ecr lw; ltct v ir wcrk as twis, .die vraagstuk 
uanpak, dan skiet <lie politici ·van ogter lml /d ip nog op 
daard ie persoon ook - soos uit bygaamlc artik el sal blylc. 
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Nuusf~itse Vir Die Boerejeug 
W.W; RAND, E. 

W eereens het die Boereseuns en 
~dogters van die Rand die geleent
heid gehad om van I tot 3 J unie laer 
te trek. Nieteenstaande die koue 
weer was die -opkoms na die laer 
goed en is die tyd goed bestee deur 
onderrig in o.a. noodhulpverpleging 
en die hou van lesings oor belang~ 
r.ike onderwerpe deur offisiere van 
die Boerejeug self. 

Die hoogtepunt van die verrigtings 
was 'n onverw<'igte besoek wat die 
Adjunk-K.G., genl. J. A. Smith, en 
hoofkomdt. I-I. P. van I-Ieerden aan 
die laer gebring het. In 'n boodskap 
aan die laergangers het die A.K.G. 
daarop gewys dat elke kind van ons 
volk in hierdie moeilike tyd 'n plek 
het om vol te staan en dat geeneen 
van. daardie kinders te jonk is om die 
taak wat aan hulle opgedra sal word 
met sukses deur te voer nie. 

DANIE THERON~ 
KOMMANDO (JE2). 

Die Boerejeug van hierdie kom~ 
rnando het op 9 Mei die kans te baat 
geneern om die Vryheidsheld, kapt. 
Danie Theron, na wie die afdeling 
genoem is, se verjaardag by wyse 
van 'n geselligheid te vier. Die pro
gram deur die Boer'ejeuglede gelewer 
is op passende wyse aangevul deu.r 
die vertel van spannende verhale uit 
die kommando-lewe van kapt. I-Ienri 
Slegtkamp, die vegmaat van Danie 
Theron. . 

Met die geld wat ingesamd is deur 
die verkoop van verversings gedu~ 
rende pouse kon die afdeling 'n mooi 
bedraggie bydra tot die Boerejeug
Noodhulpfonds. 

H ierdie afdeling hoop . om die 
viering van die verjaardag van Danie 

Theron 'n vaste instelling in die kom
!llando te maak. 

MALMESBURY (JA9a6) . 

Ook · uit die Swartland kom berig 
van goeie !ewe. By 'n geselligheid 
aan die huis van die Jeugkomman~ 
dante het hierdie afdeling onlangs die 
geleentheid gehad om nagenoeg 30 
gaste teenwoordig te he. 'n Pakkies
aand wat terselfdertyd gehou was, 
het die kas van hierdie V eldkornet
skap met £8 ges~erk. 

ST ELLENBOSCH (JA3b6). 

Die Boerejeug van die Eikestad 
het besluit om nie net tevrede te bly 
met die gebruik van hierdie naam in 
hulle gesprekke nie, maar om die 
wereld te wys dat hulle dorp w~rklik 
die naam van Eikestad werd is. 

Die Boeredogters van Stellenbosch 
het uitgevind dat 'n mens 'n sak ak
kers teen 7/ ~ kan verkoop. I-Iulle het 
nie lank op bulle laat wag nie, want 
dieselfde middag wat hierdie nuus 
ontvang is, het die dorpskinders 
reeds die eerste sak vol akkers gehad 
-- en dit gedurende die tyd van die 
jaar wanneer akkers op hul skaarste 
is. Op die plase het die kinders ook 
fluks begin akkers bymekaar maak. 

Toe die dorp en plaaswerwe klaar 
onder die ywerige hande van die 
Boerejeug deurgeloop het, het qie 
kinders hulle aandag in die rigting 
van Jonkershoek gekeer. 

Op hierdie wyse is · n to tale bed rag 
van £2 ten behoewe van die Boere
jeug-Noodhulpfonds ingesamel 
voorwaar · n praktiese wyse waarop 
hulle gestand kon doen aan die leuse: 
.. Arbeid Adel". -- (Ingestuur deur 

Boerejeug~Hoofkwartier) . 

0 0 0 

!il!E aandele van VOLKSKAS word 

rw steeds vinniger deur die publiek op

geneem: 'n sprekende bewys van die groot 

publieke vertroue wat d ie Bank geniet. 

Sedert t Maart 1941 - die datum waarop 

VOLKSKAS tot die handelsbankwt!se in 

Suid-Afrika toegetree het - is daar by

voorbeeld op 785,000 VOLKSKAS-aandelc 

ingeskryf waarop 'n bedrag van £559,000 

gestort is. Tans is daar nog slcgs 93,000 

aandele waarop ingeskryf kan ·word al

vorens die gemagtigde kapitaal van 

£r,ooo,ooo volskryf is. Persone wat nog 

voornemens is om op VOLKSKAS-aandelc 

in te skryf, word aangeraai om sondcr 

verwyl 'n prospektus aan te vra waarm 

voile bes'onderhede uiteengesit is . . Sodanige 

prospektusse is by die Hoofkantoor as

ook aile takke van die Bank verkrygbaar. 

GEl\IAGTIGDE KAPITAAL £1.000,000 
INGESHREWE liAPITAAL £907.008 
Gi<]STOR'fE RAPITAAL £616,543 
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,Ons sal die })Olitieke lewc aileen kan skoon maak 
deur onder die tradisionele ,politikusse' te maai en hy 
die opstei van die kandidate nie net op sy hetekenis vir 
die party te let nie, maar veral op die soort van mens wat 
hy is - toegcwyde Christen, skyn-Christen of heiden, en 
dan ons kruisie heslis te maak agter die :naam van die rnan 
vir wie sy Christelike begiusels swaarder weeg as enigiets 
andcrs". 

Dit is die slotsom waartoe die re~ 
dakteur van Jong Suiq-Afrika, 'n 
maandblad gewy aan die sedelik~ 
godsdienstige en kultureel-maatskap~ 
like belange van ons volksjeug. kom 
nadat hy 'n oorsig gegee het van die 
euwels in die partypolitiek. 

Die artikel behandel eers die be
sware wat deur die Christelike pu~ 
bliek i~gebring word teen die poll~ 
tiek, wat as vuil beskryf word. Daar 
word gewys op so baie .,gevalle 
helde" wat eers godsdienstig was, 
maar nadat hulle .. politici" geword 
het, skitter deur hul afwesigheid. ,Dit 
beteken egter n.ie dat jy bulle nooit 
meer oor godsdienstige sake hoor 
praat n.ie. Inteendeel, wanneer dit 
verhlesingstyd is, loop bulle feitlik 
daarvan oor, omdat bulle weet dat 
die voUcs!jemoed oor die algemeen 
nog godsdienstig gesind is. Maar pas 
is die slag gelewer en het die aan~ 

( V ervolg van kof. 2. bl. 1) 
toespreek, maar n.ie 'n O.B.~vergade~ 
rinH nie, net soos die amptenare van 
ander staatsdepartemente O.BAede 
op die Spoorwec en elders bedien. 
Die vergaderings - as u dit so wil 
noem - is vergaderinge dan van die 
voorligtingsbeampte van u Departe
ment en nie van die O.B. n~ Net, 
die O~B. spoor hulle aan sobeentoel" 

SEKERE AMPTE NARE 
WEL 

Die Minister was egter onverset
lik. 'n Politieke noodregulasie ver
bied dat 'n amptenaar 'n O .B.-funk
sie mag bywoon. en hoewel staat~ 
umptenare van die Departement van 
Justisie O.B.~byeenkomste in die 
loop van hul pligte bywoon, mag 
ander amptenare dit nie doen wan
neer dit die wegspoel van ons grond 
raak nie! 

Die werklike rede vir hierdie be
eindiging van · n ooreenkoms is egter 
nie die politieke noodregulasie. wat 
sedert die einde van die Europese 
oorlog verouderd geraak het nie. 
maar dit is die partypolitiek in ons 
staatsbestuur. Minister Strauss het 
self nie lank gelede nie 'n toespraak 
oor grondverspoeling gehou en be~ 
klemtoon dat partypolitiek uit die 
vraagstuk gehou moet word. Hy is 
egter die eerste een om dit daar in 
te voer deur sy weiering om grond~ 
bewadng aan te moedig op grond 
van partypolitieke oorwegings. 

Maar dit is tipies van die party~ 
politici. As dit 'n vraagstuk was 
waannee hulle 'n paar stemme kon 
wen, sou hulle die monde vol gehad 
het daarvan. Maar nou dat dit 'n 
vraagstuk is waaroor alma! saamstem 
en net op 'n oplossing wag deur krag
dadige aandurwing, steel< die politici 
'n stok in die wiele van 'n organ.i~ 
sasie wat sy dee! gratis wil bydra -
uit blote na~ywer omdat dit dan nie 
op krediet van die eie party sal kom 
n.ie. En die eie party doen niks nie, 
o mdat dit 'n vraagstuk is waaruit 
geen politieke munt geslaan kan word 
nie - dit ie te pro~i:s vir die party~ 
politiekl 

tal kruisies bulle bo aan die verkie
singslys opgestoot of die vorige 
,ywer' begin skielik afkoel". 

STEMMEVANG 

Die artikel le die vinger op die 
wond· waar hy die wedywerlng tus~ 
sen politieke partye om in die kus~ 
sings te kom, aanwys as die wortel 
van die euwel. ,Dis in hierdie po~ 
gings om die steun van die publiek 
by die vol!jende stembus te verkry, 
dat daar dikwels die mees onbesonne 
en onuitvoerbare beloftes gedoen 
word wat die party self, wanneer 
hy die regering in die hande ~ag kry, 
soms nie eens probecr uitvoer n.ie. 
Dis in hierdie botsings dat daar soms 
af9edaal word in die modderigste 
slyk om mekaar swart te smeer en 
dat gewetenloosheid hoogty vier. Dis 
vcral h.ierdie dinge wat die politiek 
so ,vuil' maak dat meet: ernst.ige per~ 
sone daar 'n hekel aan kry". 

Die artikel betoog dan verder dat 
verskil van mening goed is en dat 
die Christen wel 'n plig bet om dee! 
te neem aan die oolitiek. Daar moet 
toegesieo word dat diegene in hoe 
posisies nie net goeie party-aan~ 
hangers is nie, maar vera! goeie en 
beginselvaste Christenmense is wat 
beslis weier om enige soort wapen 
aan te gryp om hul teenstanders te 
verneder. al sou hulle self daardeur 
in die modder gaan le. H ulle ·moet 
in die eerste plaas Christene wees 
en in die tweede pleas partymanne. 

TANS ANDERS 

.. Ongeiukkig is dit nie vandag die 
toedrag van sake in ons politieke 
!ewe nie. Die eerste vraaq wat ge~ 
woonlik gestel word is: W ie kan vir 
ons party die setel verower? En 
verder kom dit daar dikwels verder 

· minder op aan hoedanig die persoon 
se Christelike !ewe is - of hy enige 
godsdienssin het of nie, of hy Chris
ten is of barbaar". 

D ie fout meen die skrywer te vind 
daarin dat ons van politiek ons gods
diens maak. en daarom dat politieke 
baantjiesoekers so floreer. Die op
lossing Hi alleen daarin dat daar on
der die tradisionele politici gemaai 
sal moet word en dat by die opstel 
van kandidate nie net op sy beteke~ 
nis vir die party gelet sal word nie, 
maar vera! op die soort van mens 
wat hy is. 

EKSAMJEN AFGJELt 
lfN KA!'HJP' 

Mnr. S. W. Greeff. pk. Vreden
dal. skryf aan die Sekretaris van die 
Noodhulpfonds dat hy tydens die 
drie jaar van sy internering en ge~ 
vangeskap in die kamp en tronk stu~ 
deer het. Aan die einde van 1944 het 
hy en 'n paar kamerade in die kamp 
eksamens wat deur die Universiteit 
van Suid-Afrika gestel was. afgele. 
Hy het in al vyf vakke vir die eerste 
jaar B.Com. geslaag en is vanjaar 
besig met sy tweede jaar~kursus . 
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Waar 'n jong Afrikaner verlede week met £1-10-0 
heboet is nadat hy eer s 'n week lank op ' n hongerstakiug 
moes gaan voordat h om d ie voorreg v an ' n aau klag en 
verhoor gegun is deur die politieke afdeling van die De
partem ent van Jus.~sie, is d it miskien van hclang om aan 
te h aal u it die er v1t'i'ings van 'n n ie·}>OlitieUe slagoffer van 
dr. Colin Steyn se speurder s. 

Adv. E. Donges het in die parlement aangehaal uit 
d ie verhoor van ene Botes van Upington wat in vel'lHtnd 
met 'n oudersoek na onwettige d iamanthandel deu r die 
speurders vir ondervraging in Kimberley aangehou is. 
Botes het ver klaa1· dat hy aile Iof het vir die konstabds 
met wie hy in die aanldagkantoor in aan raking gekom 
het, maar die behandeling in d ie seUe was omnenslik. 

Die advokaat het aan Botes in die 
ho£ vrae gestel oor sy aanhouding: 

Het hulle jou toegelaat om jou 
vrou te sien? - Nee, my vro u was 
glad nie gesond nie; sy was in on~ 
derhandeling met die dokter en moes 
'n operasie ondergaan. Ek het ver~ 
soek om hulle te gaan besoek, maar 
hy wou my nie toelaat nie. 

Is aan u geleentheid gegee om 
enige geldelike sorg te maak vir u 
familie? ~ N ee, ek het gevra om 
toegclaat te wees om in die bank te 
gaan om die bestuurder te sc Oil!. my 

·vrou geld. te gee as sy dit nodig het, 
maar l~ademeyer het gese ek mag 
geen persoon sien nie. 

Was jy toegelaat skeergoed? -
Nee. 

Hoe lank was jy in daardie sel? -
E k het gearriveer op Saterdag 6 n.m. 
en vecrtien dae daama was ek vry~ 
gelaat. 

Is daar te eniger tyd 'n aanklag 
teen jou gemaak? - N ee, ek dink 
die eerste aanklag is in November 
verlede jaar. (H y is in Augustus in 
hegtenis geneem) . 

Behalwe polisie, het jy ooit ander 
mense gesien in die sel? - Nee, be~ 
halwe polisie het ek geen privat_e 
mense gesien nie; ek het gevra vll' 
wet~mense, ek was geso, dit is nie 
toegclaat nie. 

SLAAP OP SEMENT 
Jy was veertien dae in die sel, is 

jou 'n bed gegee? - Nee, ek het op 
die vloer geslaap. 

W atter soort vloer is dit? - Se.
ment. 

Watter maand was dit? - Dit was 
18 Augustus in Kimberley . 

Was dit koud gewees? - Dit was 
'n abnormale koue tyd gewees. 

Is enige geriewe aan jou gegee be~ 
halwe die komberse waarop jy moes 
slaap? ._ Hoegenaamd niks. 

Jy het gevra vir 'n kussing en dit 
is jou gewcier? - Definitief. 

Jy so dit was baie koud, is jy toe~ 
gelaat om ongestoord te slaap in die 
aande? - Nee, gedurende die nag 
nie. 

Waarom nie? - Gedurende die 
nag het daar met tussenpose va~ .'n 
uur of minder ' een of twee pohste' 
manne ingekom en die ligte aangesit 
en in die sel rondgekyk en dan weer 
uitgegaan en die deur met 'n vrees~ 
like gedruis toegemaak, en dan net 
as jy weer wil slaap, kom hulle we7r 
in en so gaan dit aan dwarsdeu.c dte 
nag, 

H et dit aangehou vir 14 dae? 
Ja. 

GEEN OEFENING 
Is jy in daardie 14 dae. ooit. uit~ 

geneem vir oefening? - D te emgste 
oefening was die twaalfde dag wat 
ek daar was. 

T oe het wat gebeur? ~ E k het 
speurder Grobbelaar gevra om my 
te laat stap wanneer hulle my kom 
haal na d ie speurderskantoor en die 
het my toegelaat en ek het gestap na 
die speurderskantoor. 

Is enige leesstof jou gegee terwyl jy 
in die sel was? - Ek het herhaalde~ 
lik gevra vir iets om te lees. E k bet 
gese bulle kan die kos wegneem en 
my iets gee om te lees. 

Leesstof is hom geweier en hy het 
later 'n Bybel ingesmokkel gekry. 

W at kos betref het Botes a an die 
hof gese dat hy in die oggend een 
lepel pap en koffie gekry het. Met 
die ander etes het hy twee of drie 
snytjies brood gekry en 'n half kop~ 
pie tee. Op Sondag het hy 'n stukkie 
vleis so groot as sy duim se kop ge~ 
kry. en 'n stukkie groente wat hy nie 
weet wat dit was nie. 

Die advokaat vra verder: Op die 
14de dag het' jy 'n verkla ring gemaak, 
waarom/ - Dit was die enigste weg 
om uit die gevangenis te kom, weer 
huis-toe. 

Hy is uitgelaat en moes self toe~ 
sien om Upington te bereik. Hy het 
ook gese dat hy oor . die pad ge~ 
slinger het en moes feitlik deur die 
speurder gehclp word om reguit te 
loop , toe hy die eerste maal uitgelaat 
is. 

Dit is wat met 'n gewone onder, 
vraging gebeur. Wat gebeur met po~ 
lltieke teenstanders wat dr. Colin 
Steyn maandelank opgesluit hou in 
waarskynlik erger omstandighede as 
dit? 

Die V roue-Kommando van Bell
ville het 'n geslaagde volkspele~ en 
pakkiesaand gehou wat die mooi be~ 
drag van £12· ingebring het. Die on~ 
dersteuning en .belangstelling was 
pragtig. 

MAI!Ul(A GlEN1fSOCAIP 
VROlEE MORE-MAru{ 

KAAIP'ST Ail> 
e 

· BE'l'AU NG GESIOEO OIDilllDEL· 
LIJK:, WEEKLIKS, li1AANJH:L1K§ 

OF SOOS VEULANO. 

0 
lilESTlE: ID~li!:li!:SEllo'DEl lPBYS.Il:. 

G 

MflNNAAR & UlAN SCllOOR 
Eiennan G US'rA l' Rli'l 'llil<' . 

'l'elf,l~Oon 2-0212. 

Hongerstakffng 
Nodig om £ _1 = 10 
Boete te G(ry 

DRIE 

A. van Jaarsveld, een van die per, 
sone wat in Pretoria op honger ... 
staking gegaan het nadat hy 'n paar 
weke lank sonder aanklag opgesluit 
was in die tronk, is deur 'n hof met 
£1 .- 10~0 bchoet weens besit van 'n 
ongelisensiCerde rewolwer. H y is vir 
hierdie misdaad aangekla nadat hy 
eers 'n week lank op hongerstaking 
moes gaan. T oe is hy aangekla van 
diefstal van die rewolwer, maar dit 
is terugqetrek. 

illiBIEM 7r® IE :tiN 

JF®JIDTIJJ11NR1ITirlliW 

Drie van sy mede, gevangenes is na 
'n konsentrasiekamp gestuur omdat 
daar selfs nie eens ' n aanklag van 
hierdie aard teen hulle ingebring kan 
word nie. 

DRUKFOUT 

In die artikel van prof. L. J. 
du Plessis van 20 J unie het 'n 
drukfout die O.B. se taak ge~ 
weldig uitgebrei. Daar staan dat 
die O .B. ,is besig om die kom~ 
munisme te ondergrawe deur die 
organisasie van 'n anti~kapitalis~ 
tiese volkebond" . Dit moes wees 
, volksfront". · 

ROELOU BARRY . 
(EDMS.) BPK. 

-o-
GARAGES EN HANDELAARS 

-o-
Vir Diens te: 

Robertson 
Ashton 

Laingsburg 

' 

\ 

Montagu 
Bonnievale 

Koebergweg, 

Brooklyn 
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ONS JASSE, 
BAADJIE. EN JUMPER-

PAKKE IS VAN 
BEROEMDE SNYERS 
U SAL DIE SNIT 
EN STYLE W AARDEER 

~~_& 
CDIE CJJAMESWINKEL 

PAROW 

·Om jou toekomstige welvaart sommer losweg 
aan die genade van ,die geluk" oor te laat, is 
wisselvallig en gevaarlik. 

Maak bctyds SEKER. Sorg op praktiese wyse 
vir die dag wanneer die weceld ,op sy ,kop" 
mag staan! 

Sorg deur~ 

NAS I ONALIE 
MPV., BPK. 

TAKKE OWARSO£ UR D I E UN IE-

HOOFKANTOOR WAALSTRAAT 28, KAAPSTAO 

~==========~==============~~ 
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'n Nuwe volkebond met die doe! hoofsaaklik om wiheldvrede 
te bewaar, is verlede week in San Francisco tot stand gebring -
,,'n vrede met tande' ', het genl. Smuts dit beskryf. Die plegtigheid 
is met groot seremonie volbring wat slegs bygedra het om die 
toneelspel te verhoog. want die affere is so oneg dat daar selfs in 
die grondwet voorsiening gemaak is vir die nie~opu·ede teen 'n 
ngressor. Die groot moondhede bet naamlik die reg om enige 
optrede teen hulleself te belet met 'n teenstem. As ve.rklaring vir 
hie.rdie teenstrydigheid word aangevoe.r dat indien 'n groot moond~ 
heid volhard in sy agressiewe optrede, 'n wereldoorlog in elk geval 
sal ontstaan, sodat dit onrealisties sal '-Vees om in die handves voor~ 
sie.ning te maak vir optrede in so'n geval. 

Dit is inderdaad ·n realistiese uitkyk op dle wereldtoestand, 
vera! as in aanmerking· geneem word dat 'n Amerikaanse minister 
van binnelandse sake op dieselfde dag van ondertekening elders 
moed' waarsku teen die gefluister van 'n nuwe wereldoorlog teen 
R usland. Dit was dan ook merkwaardig dat Rusland die veto-reg 
so ver wou ui tbrei dat di t 'n groot moondheid ook die reg sou gee 
om die ander te belet om selfs sy optrede te bespreek. E n wanneer 
hie.rdie onde.rtekening verder ook nog plaasgevind het op 'n tydstip 
toe die Rooi Leer in Moskou dcur Stalin gekroon is tot , die sterkste 
leer in die wereld" , dan neem hierdie realisme van San Francisco nog 
duideliker betekcnis aan. 

UITEEN LOPEND 

Dit is vanselfsprekend dat 'n verbond tussen mense met die 
uiteenlopendste beginsels en opvattings maar heel betreklik sal wees 
ten opsigte van sy realisme. Daar kan by voorbeeld geen eenstem
migheid oor die wese van sake wees tussen . · n Christen-staatsman 
wat die werklikheid sien in die lig van Gods W oord, waarin die 
oorsaak van oorloe toegeskryf word aan die hebsug van die sondige 
mens, en 'n anti-godsdienstige revolusioner soos Stalin wat leer dat 
die belange van die eie groep die hoogste maatstaf is van reg en 
waarhcid nie. Daa r kan dus nouliks verwag word dat so'n bonte 
versameling staatsmanne 'n Christelike realisme sou aanvaar wat die 
oot·saak van oorloe aan die selfsugtige hart van die mens toeskry£ -
vera! nie wanneer die oorwinnaars van die pas b~indigde oorlog nog 
besig is om hul tande te slyp vir die onrcgve.rdigc verdeling van die 
buit nie. En daarom kan ons, as ons nugter wil wees, die saad van 
die volgeRde wereldoorlog ook nou reeds sien ontkiem. 

EN IGST E GRON DSLAG 

Daar is slegs een grondslag vir vredesverboudinge en dit is 
geregtigheid - nie die geregtigheid van die menslike rede wat oor~ 
slaan tot eiegeregtigheid nie, maar die geregtigbeid wat ons geleer 
word in die W oord van God. Dit geld nie net vir die wereldpoli
tiek nie, maar ook vir die binnclandse politiek van ons eie land. 
W ant ook ons eie politieke I ewe is vandag deurtrek met die ton eel~ 
spel van 'n San Francisco. D it is gebaseer op die belange van die 
sterkste en die sterkste is nie hy wat eerlik veg vir reg en gereg~ 
tigheid nie, mac.r wat waarheid en geregtigheid diensbaar maak aan • 
sy eie belange. Daarom het ons politick vuil geword, ve.ral deur die 
aanmoediging van hie.rdie soort gedrag deur die partystelsel wat die 
skepping van kunsmatige belange~groepe nog bevorder en selfs 
vereis. 

Dit geld ook vir die Ossewabrandwag, en juis temeer omdat 
hy homself geroepe ag om hierdie soort politick te vervang deur een 
waarin daar geleentheid sal wees om die selfsug te verruil vir diens 
aan die medemens. Maar omdat ons, wat in ons grondwet die 
Christclike standpunt bely, rekening hou met die swukheld van die 
menslike hart, sal ons ook die eerste wees ~wat onsself sal wapen 
teen die gevaar om af te dwaal van die enigste beginsel wa t tot 
duursame vrede en welvaart lei - die beginsel van geregtigheid 
waarin geen plek vir die eie bclang kan wees nie. En dan sal ons 
weet dat ons nie tevergeefs arbei en stry nie, want ,geregtigheid 
ve.rhoog 'n volk" . En as die O .B. dit aan ons volk kan gee, dan 
bet by hom veel meer gegee as 'n vrede met tande. 

SPINWEDSTRYD 
Gebied A se vroue gaan vanjaar 

nog voort met die spinwedstryd wat 
in 19':13 as 'n jaarlikse instell ing a an~ 
gekondig is, na genie. mev. J. S. 
du ·1 oit Die O .}j. meegedeel het. 
Die sluitingsdatum val hierdle keer 
op IS November, en aile inskrywings 
moet die hoofkwartier van ·Gebied A 
voor hierdie datum bereik. Die goe
dere word deur 'n deskundige beoor
deel en in die Vriendskapsentrum 
met die geleentheid uitgestal. 

Die voorwaardes aa n die wedstryd 
verbonde. is as volg: 

I. £ 1 prys vir ongeveer een pond 
beste eendraad-, tweed-dik te, ge
SI?inde wol van natuurlike kleur of 

wit wol, geskik vir brei o f hekel 
( gewas en gerek) . 

2. £1 prys vir ongeveer een pond 
beste eendraad-, tweed-dikte, ge
spinde wol van gemengde natuurlike 
kleure wol. geskik vir brei of hekel 
( gewas en gerek ) . 

3. £2 prys vir ongeveer een pond 
beste eendraad-, tweed-dikte, ge
spinde wol, VAS gekleur deur Suid
Afrikaanse kleurmiddel ( gewas en 
gerek ) . Die kleurmiddel en proses 
van kieuring moet die lnskrywing 
vergesel. Die plantkundige sowel as 
die alledaagse naam va n die plante 
en handelsnaam van ander middele 
moet, indien moontl.ik, genoem word. 

DIB O.B., WOENSDAG, 'l JULIE 194S. 
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K®n1nnmuh!ii~tfi~§~ IFnfitt~~ w~ 
DenM®klf~Hti~~~ ~Et®1r!TI.ID. 

Onderstaande berlggies verll:e:idi:e~-;;;~============:::;, 
week ln die pers dui op een groot 
w(lreldgevaar - die resultaat van die 
Geallieerde ,.bevrydingsoorlog": 

0 Kommuniste sit vandag vir die 
ee.rste keer in die geskiedenis in die 
Noorweegse kabinet. Koning Haakon 
het 'n politieke krisis afgeweer deur 
die tydelike kabinet onde.r arbeider 
Einar Gerhardsen goed te keur". 

0 ,Minstens driekwart van cUe mi~ 
nisters in die nuwe Poolse kabinet, 
insluitende die eerste minister, is 
kommuniste". 

En hierdie nuwe kabinet word deur 
Enoeland en Amerika erken ten koste 
van die uitgeweke Poolse regering in 
Londen, in wie se belang daar byna 
ses jaar lank geveg is! 

0 Van Frankryk word in verband 
met die voedseltoestand berig: 

.,D ie gevolge was duidelik in die 
opvallende linkse ommeswaai in die 
verkiesings va n April. Sommige 
mense is nou bevrees dat die korn~ 
muniste aan bewind sal kom". 

0 .. M eer as 60,000 hawe~, fabrieks
en trembus- en a nder werkers van 
T rHist het vandag gestaak. Daar is 
rcde om nan te neem dat die plaa~ 
like kommunistiese leie.rs agter die 
staking sit en dat dit bedoel is as 
weerwraak teen die plaaslike polisie
mag deur die Geallieerde militere 
regering". 

0 ,Die Duitse kommunistiese party 
word na twaalf jaar van onder~ 
grondse bedrywigheid weer erken as 
'n wettige party • •• Sy manifes is 
gepubliseer in die eerste uitgawe van 
sy dagblad". 

0 , Die dagblad van die Franse 
kommunistiese party, , 1' Humanit6", 
bet 'n groter sirkulasie as enige an~ 
de.r Franse koerant. Die tweede 
grootste is die , Ce Soir" , 'n progres
siewe koerant wat die kommu~ste 
onde.rsteun". 

o ,.Die gcsamentlike komitee van 
Berlynse Sosialiste en Kommuniste 
is die taak opgele om aile spore van 
die nasionaal-sosiallsme uit te vee" . 

0 , Sestien Fasciste, insluitende 'n 
paar vroue, is in die afgelope 24 uur 
in Noord~Italiii vermoor ••• A.mpte~ 
nare is besorg oor die veillgbeid van 
duisende Fasciste wat in konsentr~ 
siekampe aangehou word. Onlangs 
het 'n skare die hekke van 'n ge~ 
vangenis naby Milaan waar 1000 
Fasciste aangehou word, bestorm. 
Geallieerde pantsermotors moes bulle 
ve.rdryf. Vyf vrodire Fascistiese 
leeroffisiere wat weens wonde in 'n 
hospitaal in Lovere was, is vandag 
weggcvoer en gedood". 

DH.. WHD SE ART!KEL 

Weens ey afwesigheid met 
vakansie sal daar in 'n paar ag~ 
tereenvolgende uitgawes geen 
artikels van die hand van prof. 
dr. J. A . W iid versh.-yn nie. 

0 , T ensy kommunisme op die plat~ 
teland gevestig word, kan daar gce.n 
fundamentele ve.rande.rings in die le~ 
wenswyse van Suid~Afrika wees 
nie", het mnr. H arry Snitcher, van 
die Kaapstadse distrikskomitee van 
die Kommunistiese Party geso by ge~ 
leenthcid van die party se kongrcs 
op W ore ester. Die kong res het be~ 
sluit dat die Kommunistiese Party 
moet meedoen aan alle toekomstige 
munisipale ve.rkiesings op die platte~ 
land". 

(Die O .B. het kort gelede met be~ 
trekking tot die stakings in die droe~ 
vrugtebedryf in 'n paar Bolandse 
dorpe gese dat hierdie stakings net 
die voorspcl is to t uitbreiding va n 
die kommunisme na die plat tela nd. 
Dit Is nou bevestig ) . 

l\'IO~Ul\1E~T VIR 
HENDRIK POTGIETER 

Die eeufeesviering van die Voor~ 
trekkerdorp Ohrigstad word van 12 
tot 13 Julie gevier. 

Die eeufeeskomitee is ook nog be~ 
sig met die insameling van fondsc vir 
die oprigting van 'n sta ndbceld van 
genl. Hendrik Potgieter. T ot sover 
is reeds £ 1400 ingesamel van die be
oogde £5000. Die O .B.-kommando 
het die eer dat hy die eerste bedrag 
gestort hct. Dit is naamlik die V roue
kommando van Lydenburg met 'n 
bydrae van £5-5-0. 

Aile bydrae ka n gestuur word aan 
mnr. P. D . Rautenbach, EeufccskoJ 
mitee. Ohrigstad. 

AANDAG!!! 

PETR USB URG 

Aile otflslere. bra::dwagte en ' 'rlcndc(lnnc) 
word ulq;;cnool na O.B.·dSt; wat ons \'Snjaa•r 
op 11 Aug. 11145 vanac 11-uur v.:n. In die 
P ctrusburg ·stadsaal sal vier . Almnl wclkom, 
Kom r;enlct en steun •n goeie l'aak. 

G. A. f llCJHIARDT, Beperk 
(Lid Afrlltaanse Handclsfnstltuut 

M A SJ INIERI IE, VSTIERW ARE, 
PRODUKVIEMAN OIELAARS 

S'ooD TOO Op,;erll! llWJ 

BLOEMFONTEIN 

KOMMANDANT-GENERAAL 

ID)Jro ]o fF0 ]'o W~ffil ~~lffi~liDWJ!r~ 
][N G:ENERAALSKAP F2 ( J. P . S. ROSSOJUW) 

DEN DRON . . . . . . . . . . MAAND AG . 16 JULIE, 10 v.m. 
PLATKLIPFONTEIN ... . MAANDAG. 16 JULIE, 2 n.m. 
PIETERSBU RG . . . . . . .. . . MAANDAG. 16 JULIE. 7 n.m. 
ROTTERDAM . . . . . .... . .. D INSD.i\G, 17 JULIE, 10 v.m. 
POTGIETERSRUST .... .... . . .... DINSDAG, 17 JULIE. 7 n.m. 
WELGEDACHT . . . . ..... . . . .. WOENSDAG . 18 JULIE . 10 v.m. 
SWARTWATER . . . . .. . . W OENSDAG. 18 JULIE. 7 n.m. 
KAAPSE V LAKTES . . . . . . . . .. DONDERDAG. 19 JULIE. 10 v.m. 
ELLISRAS .. .... . . .. . . . . .. DONDE RDAG. 19 JULI E , 3 n.m. 
VAALWATER . . . .. . .. . .. . ... : VRYDAG. 20 JULIE , 3 n.m. 
NYLSTROOM . . .. . . .. .. . . . . SATERDAG, 21 JUJ;.IE, 2.30 n.m. 
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Poofse K we:ssie 
nOpge!os" UtnJ 

Mloskou 
Pole, wat die onmiddellike 

oorsaak van d ie o01·log was, 
sc onafhankJikhcid het opge· 
hou om te bestaan nadat 
lldttanje, wat ann hom die 
waal:horg gegee het teen 
,agressie", ses jaar lank vir 
sy hcvryding geveg het. 

Dit het verlede week gebeur toe 
'n g roepie Pole op uitnodiging van 
M oskou 'n .. nuwe regering" saam~ 
gcstcl het waarin wei 'n paar nuwe 
ledc opgeneem is, maar wat vir drie~ 
kwart in die hande is van die 
Lublitlse of kommunistiese Pole wat 
die handlangers van Josef Stalin is. 
En Engeland en Amerika het aange~ 
kondig dat hulle hierdie samestelling 
bcskou as 'n oplossing va n die Poolse 
vraagstuk, en dit sal erken. Daar~ 
mcc sal die erkenning van Brittanje 
van die Poolse regering in Londeo, 
in wie se belang die oorlog gevoer is, 
tcruggetrek word. Hierdie Pole word 
deur Engeland in die steek gelaat net 
soos hy die sestien Pole wat 'n skyn~ 
verhoor in Moskou mocs ondergaan, 
en no u vir propagandistiese doelein~ 
des van hul vryheid berooE is, in die 
steck gelaat het. 

Die Britse pers moet egter berig 
dat daar nog 'n driekwart~miljoen 
Pole in die buiteland is wat weier om 
na hul vaderland onder die huidige 
bcwind tcrug te keer. Hulle erken 
dat hul land dcur die Bolsjewiste ge~ 
likwideer is, en bcskou hulsel£ as 
b::wnclinge in die vrecmdc. 

POLITI EKE 
SLAGOFFfJ~.S VAN 
'N IP ARIYBJ£WIND 

J. P . ou PLESSIS I 
Op 14 Mci 1945 in Pretoria in 

hcgtcnis geneem en sonder aanklag 
opgcsluit. Veertien dae lank sonder 
kos gcbly in 'n poging om die ower~ 
hcid tc dwing om 'n aanklag teen 
hom in te bring. Daarna gestuur na 
' n konsentrasiekamp by Baviaans~ 
poort - alles sonder aanklag of ver~ 
boor . 

.,Ek sal my mede*Afrlkaner nie in 
die. steek laat nie en hom nie aan die 
vyand uitlewer nie". 

BrittanJe Verloor N Q 
Eeue See-Hee'rskappy 
AMERIKAANSE VLOOT 
VIER KEER SO GROOT 

Minder Werk en Kos die Gevolg 
Met 'n swaar hart word van Britse kant erken dat 

· Brittanjc nie mecr haas van d ie wereldsee is u ie. Die 
Duitse d uikhoot-aauvalle het meegehelp om Br ittanje se 
handelsvloot vir goed van sy wcreldleidiug te bcroof. ][u 
' u a r tikel in d ie Cape Argus skryf sir A1·chibald Hurd dat 
die Bdtsc skeepseienam·s ' hulle hesig hou met die vraag
stuk hoe om die 12 miljoen ton wat deur die Duitscr s ge
durende die om·log tot sink gehring is, te vervang, want 
vervang moet <lit wor d indien die eilandryk uie in ledig
hcid moet oudergaan nie. 

Daar word bereken dat om die 
nuwe skepe te bou, meer as £500 
miljoen sal kos. Selfs wanneer die 
versekeringsgelde alles betaal is en 
die hele skeepsnywerhcid se kragte 
gemobilisecr word, ka n hierdie ont~ 
saglike bedrag nle bygebring word 
nie. En dan beoog dit nog maar 'n 
vloot so groot as die vooroo rlogse, 
wat getoon het nie opgewasse te 
wees vir sy taak nie. 

Na die vorige oorlog het elke volk, 
onder die besef van die waarde van 
'n sterk handelsvloot, hom toege~ 
spits op hierdie gebied. Net die 
Britse regering bet nie die onderne~ 
ming sy voile steun verleen nie, met 
die gevolg dat die I3ritse skeepvaart 
se verhouding tot die wcreld~tonne~ 
maat so gedaal het dat dit slegs 26.1 
persent beslaan het , wat iets meer 
was as die helfte van die syfer in 
190 I. In die tussen~oorlogse tydperk 
het Atnerika sy vloot met behulp 
van staatsfondse so getroetcl dat hy 
byna verdrievoudig het. 

SAAK BESPREEK 

aanbou van nuwe skepe nog · 2 
miljoen ton minder gehad as voo r 
die oorlog. 

Die Britse skeepseienaars is veral 
besorg oor die feit dat die Verenig
de State as gcvolg van sy skittere.n~ 
de skeepsprogram tans drie tot vier* 
maal soveel tonncmaat het as wat 
onder die Britsc vlag sal vaar. 

NA BAlE EEUE 

,Sclfs as daar rekening gehou 
word met die verliese wat deur 
Britse, Duitse, Japanse en Italiaanse 
skeepscienaars gely is, sal daar meer 
skepe op die see wees as in 1939, 
maar vir die eerste keer sedert baie 
eeue sal die Brltse haodelsvloot nie 
oppermagtig wces nie". 

Hierdie felt neem · n ernstige lig 
vir E ngeland aan vanuit die oogpunt 
van werkverska fifng in die skeeps
bedryf, maar vera! word Engeland 
getreE deur die felt dat die v raggeld 
deur skeepsvervoer Engeland se ver~ 
naamste ~ hoewel onsigbare ~ bron 
van uitvoer was. Die Britse regering het 'n maand 

voor die uitbreel< van die oorlog 
wakker geskrik en het wctgewing in* Britse skeepseienaars breek hul 
gedien, maar onderwyl hulle nog hoofde oor die vraag hoe daar vir 
besig was om dit te besprcek (soos die nuwe skepe betaal sal kan word. 
in die parlementcre stclsel steeds die sodat hulle weer hul plek kan neem 
geval is), het die oorlog ultgebreek, in die lands~konomie. lndien. die 
en niks het verder van die beoogde skeepvaart rue herstcl word rue, sal 
wetgcwing gekom nie. die invoer van voedsel en rouma-

l 
teriaal na Britse hawens geweldig in~ 

In die vorige oorlog het Enge~ gekort word, co die vraagstuk van 
land 7Y2 miljoen ton verloor, ~n werkvers~affing aan alma! sal 011* 
aan die einde het hy ondanks d1e . oorkomelik wees. 

BESTEL DIREK VAN DIE VERPAKKER 

(C fE JD) [E ~ !B) fE ~ <Gi .. 
~OOIBOSTIEIE 
EERSTE GRAAD, SUIWER 

DRINK ALTYD 

f-QON t l) 

die Suesiaal Gckweekte SUIWEH 

CE.DE.RfBf.R G ... R 001 BOSTff. 
vir GESONDHEID 

A. J, MOUTON, GELill{WAARTS, Cit.rusdal, K.P. 

er ft'ft,..•o•ep ,..,._, ... .., lllloll' 

MU~'~ 
RIGTIN~ IN 
Pill~§ I~§~ 

verkonclig 

NAS!ONALE EENHEffD 
SOSIALE VOLl(SORG 

en vercledig 

CHRISTELIKE BLANKE 
BESJ(AW!NG 

GROOTSE PLANNE IN 
VOORUJTS!G 

0 

U BELEGGING HELP 
DIE AFRIKANERSAAK 

EN BEVOORDEEL USELIF 
I 

0 

PlliRS~ 

RELE~GiNGS~ 
K~~P~RA§~ffi 

~ffiPERK 
Groote Kerhgebou 701 

f(AAPS1'A.D 

_________ _ __ . __. ____ _ 

Die SEKRET ARIS, 
PERSKOR. 

Posbus 1411, 
KAAPSTAD , 

Stuur my asseblieE besonderhede 
omtrent Pers~Belcggingskorporasie 
Be perk. 

Naam 

Ad res 



V errig Jl olkscliens ! 

Lenings vir gesalarieerde 
persone verlu·ygbaar. 

Terme uite1·s billik . 

RAADPLEEG SASBAl\K 
PAARL:

WORCESTER :
KAAPSTAD:-

Posbus 266 

Posbus 57 

Posbus 238·7 

ALG.EM.EN .E H AN LJl!JLA.AU 

PRODUK'l'E KOPER 
§. J. lK R Y N A U W 

V1r 

Kruideniersware teen die billikste 
pryse. 

Bestellings word opgeneem en on
middellik by u huis afgelewcr. 

B/9. GA.BOlA ou. .NUWESTB.AAT 
l?OOJ> Oil .011!1 0<1 

BEAUFORT-WES. 

e g , Die JJi' erk is hortotn 
I I een van die verfris~end· 
0 0 ste Afrikamzse Romans 

·wcwrmee ek in die afgelope 
jare ken~tis gcmaah h et", 

is die mening va n een van 
ons vooraanstaande kritici 
van die merkwaardige sake
roman va n Fritz Stcyn. 

IN DIE VOLGENDE O.B. SAL U 
VOLLE BESONDERHEDE VIND 

Het u reeds 
MOEDERTAAL 
EN T WEETALlGHElD 
Bcstcl? 

Dcur dr. P. J. Meyer, 2/ - posvry. 

ROIVIA.i~WEDSTHYD 
Ons bied twee pryse van 
£200 elk aan vir die beste 
(a) Humoristiese Roman; 
(b) Algemene Roman. 
Sluitingsdatum 31 Des. 1915 
Skryf om besonde rhedc . 

PRO IECCLESHA .. 
BOJEKHANJDEIL 

POSBUS 29 - STELLENBOSCH 

GlENILo J & VV Q MIEYlER 
Vyf-en-vcertig jaar gelcdc het 

genl. J. W . M eyer met die mauscr in 
die hand tot die bittere einde gcveg 
vir ons onafhanklikheid. V certien 
jaar later bet by wcercens die wapen 
opgencem in 'n poging om ons ver
lorc vryhcid te bcrwin. N a twec jaar 
en sewe maandc in die tronk moes 
by, deut· die balju uitverkoop, na sy 
plaas terugkeer om 'n nuwe begin tc 
maak. 

~--~ .. . -~ 

:• .. I 

Genl. Meyer. 

Scdert 1939 bevind hy hom weer 
in die strydcnde gcledere van sy 
volk, hierd ie keer as oflisier in die 
O .B. H y hoop om, so lank as God 
hom krag gee, altyd daar te vindc 
sal ·wees. 

Genl. Meyer sc: 
,.In die Ossewabrandwag sien ek 

my volk se redding. In sy leuse ,My 
God, my Yolk, my Land, Suid
Afrika'. sien ck die wese van ware 
nasionalisme. In die sosiale en nasio
nale strewe van die 0.8. le vir my 
die heil van my volk opgesluit. 

l3ykans ses jaar al is ck offisier 
in die O .B. Met kragte wat vinnig 
aan afneem is, vereis die vcrvulling 
van my pligte groot opoffering. M aar 
ck ag geen opoHcring tc groot nie, 
want in die O.B .. en die O.B. alleen, 
sien ek blywende heil vir my volk. 
Aan die uitcindclike oorwinning twy
fel ek vir geen oomblik. My geloo£ in 
die O.B. en sy God-opgelcgde taak. 
en my vcrtro ue in die Ieiding van 
die K.G. en die Grootraad is on
wrikbaar. 

M y mcde-brandwagte roep ck toe: 
Voorwaarts op die pad na die eind
bcstemming van ons volk. Volg die 
aa ngewese weg. staan pal en vcrtrou 
op God. Ons moet en sal scevier. 

Lank !ewe die O.B. Lank )ewe 
ons Kommandant-generaal. 

van Wanganclla-Skal>C, Boerb6kke, Pcrsies, Ryperde en Afrikanerbeeste 

Probeer hierdie stoet vit· goeie, goedkoop ramme van 'n gewenste gladdclyf
tipe. Vanaf 1921 opgebou uit beste bloed in Suid-Afrika en ongeewenaarde 
suksesse behaal met hoe kwalitcit wol. P ryse baie billik, behandeling strcng 
eerlik en tevredenheid gcwaarborg. Doen navraag by: · 

THEUNIS S. BOTI-IA- P/ s. GROOTFONTEIN,- SOMERSET-COS 

DIE O.B .• WOENSDAG. 1 JULIB 1945. 

GJEAILlHIEIE~DE SOif.J)A liE SJIRO(Q) IP 
[))UliiSlE WONINGS KAAIL 

99Handehill1siink~
9 van T roepe 

§&\ep Krcegmiljoeners 
Met instemming plaas die Argus 'n be.rig afkomstig van sy cic kor

respondent in Belgiii, waarin gemcld word dat daar 'n uitgcbreide swart• 
markhandcl bestaan in geroofdc Duitse goedcre wat Geallieerde soldate 
uit Dutisland smokkel. ,DIT IS 'N SWARTMARK WAT 'N GROOT 
V ERSKEIDENHEID GOEDERE AANBIED WAT IN DUITS· 
LAND GEBUIT EN DEUI< GEALLIEERDE SOLDATE, WAT 
MET VERLOF IS, NA BELGIR GEBRING WORD", lui die berig. 

Die berig gaan voort om 'n be~ 
skrywing tc gee van die soortc gocd 
wa t geroof is, en s~ dat dit insluit 
, enige denkbare huishoudelike arti
kel, van sesstuk-kamerstclle tot por
scleinware". Horlosies, juwcle, sere
moniiHe swaarde, draadloostoestclle, 
radiogramme, onde~:klere, portrct
rame, kookgerecdskap, armstoelc, 
gordyne, tafclklecdjics - ,om maar 
net 'n paa.r te noem", aldus die be• 
rig. , Hierdic goedere het kort ge~ 
lcde l1Uise tussen Cleve en Maagde, 
burg versier" , word daaraan toegc~ 
voeg. 

Volgens die berig was die grootste 
mocilikhcid om gocdcrc soos bed
dens met matrassc by die milit~rc 
polisie verby te kry. maar .. uitein
delik het die troepe se handclsin
stink gcseevicr". 

Die Dclge, so word verklaar, hct 
geen gewetcnskwelling oor die trans
aksies nie, solank hulle maar net die 
versekcring het dat daar vir alma! 
'n wins en vir die Duitse huiseicnaar 
'n dooie vcrlies is. 

Hierdic besighcid, aldus die berig, 
het ten gevolge die opkoms van 'n 
nuwe soort kroeg-miljocner. Gewone 
soldate spec! soms met soveel as 
60,000 frank in die duurstc plckkc, 
wat bulle alles binne sewe dae span
deer. So bet twce soldate onlangs 56 
bottels sjnmpanje teen 850 frank per 
bottcl gekoop van 'n kabaret. 

'n Mens Js geneig om tc vcrgcct 
dat hierdie ,Christensoldate" moes 
gaan help bet om Duitsland vir die 
Christendom te red! 

(Vcrvolg van volgende) 

sipiele basis. Ons moct helderhcid 
kry en ck ·wiJ graag daartoe 'n be
skcie bydrae doen. 

(Wat die geagtc · korrespondent 
beskryf as die ,.libcralistiesc dcmo
krasie" wat hy verwerp, is wat die 
Ossewabrandwag vcrstaan onder die 
parlementOre demokrasie. Terwllle 
van duidelikheid vcrkies ons egtcr 
om die ondcrske!d te maak in die 
naamwoorde self en nie in die by~ 
voeglike naamwoorde nie. Daarom 
praat ons van · n volksgesagstaat. Die 
.. gesag" kom in die pick van die 
.. liberalisties" - wat juis ongcbon
denheid en gesagloosheid vcrondcr
stel. W at daa r ook al deur individue 
geskryf is wat vir · n andcr vcrtolking 
vatbaar mag wees, bly die feit dat 
die Ossewabrandwag as sodanig nog 
scdert die begin van sy stryd pleit 
vir 'n partylose volkstaat wat met 
gcsag kan optree-wat ook die .. kon
sep-grondwct" probecr bercik - in 
tecnstelling met die gcsaglose party
staat. Die inskakeling van die ver~ 
skillende na tuurlike vcrtakkinge van 
die volkslcwc. soos o.a. die beroepe. 
wat hul eie leiers uitstoot om dee! tc 
neem aan die bewind, sal die deur die 
O .B. beoogdc stelsel vecl meer volks
rcgerend maak as enige a nder be
staande stelsel. Ook is daar van O.B.~ 
kant al dikwels gewaarsku teen 'n 
stelsel wat misbruik van gesag kan 
mccbring. Teen albei uitcrstcs moet 
gewaak word. - Red.) 

SOOS ONS 

LESERS 

DIT SIEN 

,'n Middeweg" 

Prof. S. du T oit van Potchef~ 
stroom skryf: 

V ergun my asb. 'n klein plekkie in 
u blad in verband met die bcrig in u 
uitgawe van 25 April j.l. , o nder die 
ooskrif: .. Die H ollandsc Kcrke nic 
Demokraties". As die bedoeling is 
dat die Holla ndsc kerkc nie vals of 
liberalisties demokraties is nie, kan 
ek van ha rte instem. Maar dan moct 
u lesers tog ook wcet dat die Gcre~ 
formcerde stelsel van kerkregcring. 
ook genocm die presbiterlalc. nie die 
minste steun bied aan 'n piramidale 
gesagstelsel volgens die hiorargiese 
beginsel nie. Daar bestaan ook so iets 
as · n Christclike demokrasie en dit 
word · na my oortuiging gevind nic 
aileen in die prcsbiteriale kcrkrege
ring nie, maar ook in staatstelsels wat 
ooreenkomstig Calvinistiese beginscls 
ingerig is. Dit is vansclfsprckend dat 
die reformatore van die sestiende 
ccu, en vera! die Calviniste. wat hulle 
met groot mocitc losgcwring hct uit 
die slaafsc bande van die pouslike 
hierargie, nog in die kcrk. nog in die 
staat iets dcrgeliks sou duld. 

Ek merk op dat van O .B.-kant vol
gchou word dat die Bewcging nog 
staan by die konscp-grondwct wat 
indcrtyd aa n dr. M alan oorhandig is. 
Dit is vir my 'n verblydendc tekcn, 
want geskrifte wat op gesag van die 
O .B. en die A.N .S. in die a fgelope 
tyd uitgcgee is, het by my die indruk 
laat ontstaan da t hicrdie liggame 'n 
hiorargics - piramidalc gesagstelsel 
voorstaan. Die konsep-konstitusie is 
egtcr demokratics. sclfs tot so'n mate 
dat verskillende persone, wat met ge
sag kan spreek, van oordecl is dat 
daar nog te vee) elemcntc van die 
liberallstiese demokrasie oorgebly 
het. 

As u my die ruimte wil toestaan, 
is ek bcreid om in 'n reeks kort ver
volgartikels (of in een uitgcbreide 
stuk) na die bcste van my vermoe aan 
tc toon : 

( 1) Oat die presbiteriale kerkreg 
'n gesonde middeweg bicd tussen die 
valse demokrasic en die o utokrasic, 
m.a.w. dat dit Christelik-demokraties 
van aard is. 

( 2) Oat in geskrifte wat op gesag 
van die O.B. uitgegee is- o f met sy 
gocdkeuring, gedagtcs voorgedra 
word wat na my om tuiging in stryd 
is met 'n gesonde Christelike demo
krasie, soos tot 'n groot mate deur 
die konsep-grondwet weerspieel. 

Die toekoms voor is donkcr en 
die onheilsmagte Iocr va n aile kante. 
In die stryd van die komcnde dac is 
dit nodig dat die Boerevolk 'n vcr~ 
enigde front sal toon, maar dit kan 
aileen gevind word op 'n hegte prin-

(Vervolg in voor9aande kol.) 



DIE O.B., WOENSDAG, 1 JULI~ 191S. 

§~ 1H1en~ ILe 
OIDl S~e~~e~ 

v~rkeer&e 
Die Suid~Afrikaanse arbcidswercld bet meer as ooit tevore die 

jagveld van politieke jakkalse geword. 
. ~}e .aileen is clke politikus kwansuis doodbegaan oor die ,arme 

arbetdcr rue, maar soos paddastoele spring allerhande s.g. arbeidsorgani~ 
sasies en ~bonde, en wat dies mcer sy, op.--almal kwaksalwernelpers. 
Hulle soek die arbeider se stem en sy bcursic. 

Die a rbeidswereld is klaar in on
beholpe groepies verbrokkel. alma! 
sovecl S.s:J. unies en bonde wat heil 
en die millennium beloof - binne die 
buidige stclscl! 

s ·waar betaal die lid elke maand 
inleggeld vir , die saak van die werk
man" , maar geen bond of unie kan 
die saak vir die werkman wen teen 
d ie res van die qemeenskap nie. Hy 
moet ioskakcl by die groter volk 
en nie by werktuie van· die een of 
ande·r politieke party nie. 

Die arbeiderswereld is - soos hy 
nog altyd was - dje voetbal van 
die politieke partye. Wat het op 
die sosiaal~ekonomiese gebicd vir 
die werker geskied scdert en sclfs 
onder die ,Pak~regering" - die Ar
beiders- en Nasionale Party in koali~ 
sie saamgesmelt? Niks wat enigsins 
blywends was nie. 

POLITIEKE SET 

Gevaarliker word d!t wanneer 
politici met ,.Bonde" kom wat nou 
kwansuis die blanke werker se red
der gaan wees, maar net die instru
r:nent of werktuig is van 'n politieke 
set! 

Die O.B., wat die ou stelsel met 
a! sy euwels omver wil werp, sien 
geen heil in h!erdle stigtinqs van 
talle organ1sasletiles nle. Die O.B. 
hestaan hoofsaBkJik uit die werker, 
nie rvke nie. Dit was mofl die pArty
politici wat IJ'CSO het: , Die O .B. is 
nd 'n l-.oel nrmmen"e, werksmen~e.'' 
Die O.B. jq toe~>C"nits op die behar
tirdng van rtl.c arbeitter se helanl'le om~ 
d"t sy oolifieke idee !)eqronrt is oo 
die arheid."kraq van die volk. Sv 
arheidsvertakklng wil daarom nie die 
vakbonde e.d.m. verower' nle. en ook 
sock hy nie deur middel da;~ rvan 
stemmc Vir 'n vcrkiPsinq r.ie. Maar 
d it is 'n anti~bnitalistie<>e en anfl~ 
kommu"i«tiese blok wat die hele volk 
wil in«kakel - die enigste van sy 
soort in ons land. 

Alle ander al!eenstaande stigtings 
beteken slegs 'n verswakking van 
die gesamentlike krag waarmee die 
omwenteling teweeq gebring moet 
word, want al hicrdie organisasietjies 
wil voortwoeker binne die huidige 
liberaal~kapitalistiese ordening en 
bulle moet gevolqlik fungeer binnc 
die raamwerk van die bestaande ka~ 
pitalistiese arbcidswetgewiog. Hulle 
paadjies lci dus ncrens heen nie, be~ 
halwe na politieke partykraampies. 
Hulle is blote veilighcidskleppe van 
die kapitalisme. 

O.B. EIS H ERSKEPPING 

Enige arbeidsorganisasie wat hom 
nie beywer vir die omverwerpiog 
van die bestaande kapitalistiese stelsel 
nie, en wat nie die skepping van 
'n sosialisties~georienteerde staatstel~ 
sel bepleit nie, is fundamenteel vyan~ 
diggesind teenoor die werkers. 

O mdat die Ossewabrandwag n 
nasionale sowel as 'n sosiale staat 
bepleit - 'n herskepping dus van 
d ie bestaande kapitalistiese staat tot 
'n volkswelsynstaat - daarom is die 
Ossewabrandwag oy uitnemendheid 
'n arbeidsbeweging. Geen wonder 
dus dat nie die kapitaliste van Sulci
Afrika lede is van die Ossewabrand
wag nie, maar wel die volk se 
werkers. 

In die Ossewabrandwaq word die 
hcle volk as lotsgemcenskap gemo~ 
biliseer, en as eenhcid stry die volk 
vir die behoud van siel en ligqaam -
dus ook vir sosiale geregtigheid en 
bestaansveiligheid. 

Die O .B. het 'n Arbeidsrigting wat 
gelei en verbrel word deur Afrika
nerwerkers. ~gter hierdie front 
staan die ganse volksbeweging met 
sy hele organisasie en sy hele pers. 

H ierdie arbeidsrigting is die sterke 
arm wat die O.B. uitsteek na die 
werkers van Suid-Afrika, en dit is 
hulle oorwinningswapen. 

DURRANV][LLE HOU 
BRAATVLEISA.AND 

'n Afdelinq van die Vroue-kom
mando van burbanville het ·n ge
slaagde braaivleisaand onlangs ge
hou wat 'n bedrag van oor die £17 in
gesamel het - die werk van_ slegs 
twaalf vroue. Die toespraak van hf.
komdt. N . G. S . v. d. Walt het baie 
bygedra tot voorligting om meer hel
derheid op die strewe en doe! van 
die O .B. te bring. - (Ingestuur). 

TIEKIJE-AAND 

Op 21 Junie, met die verjaardag 
van Oom Christian Els, wat bekend 
is as die man sonder bene omdat hy 
altwee sy bene verloor het, en wa t 
een van die W erda-kommando ( Cra
dock) se staatmakers is, het sowat 
'n dosyn vriende onder die slegste 
weersomstandighede bymekaar ge
kom en deelgeneem aan 'n tiekie
aand. 'n Bale genoeglike aand is deur
gebring en die mooi bedraggie van 
£2-15~0 is bymekaar gebring vir die 
Noodhulpfonds. 

O.B. GHOJEI 

Daar kom nog steeds berigte 
in van vooruitgang van die Osse~ 
wabrandwag. Van Robertson be~ 
rig die kommando-korrespondent: 

,Hier is bepaald nuwe !ewe te 
bespeur en ons verwag 'n aan~ 
groei in ons ledetal. Ons Boexe~ 
jeug wat so pas maar ses maande 
oud is, het gisteraand 'n basaar 
gehou en £34 ingesamcl." 

AANDAG! I I 
r anaf lste }unie . 

handel 
SP!U.NGBOK-MEUBEILS 

as 

UNII(A M ~ UBELS 
{BIENS.) BPK. 

Huis en Kantoor~MeubileerderG 

VIR MEUBELS VAN 
KWALITEIT EN PRAG 

Victoriaweg 171 
Woodstock 

Tal<bestgbcld < 
.!Ten l?Jillllps·gebou - Lady Greynunet, 

IPAAP.L - lFoon OZO 

[[) ce KIDHOJ k rr a~ i e K a IDl 

K~mmuR]isme 
Nne V (f'Irhoecdl 

.. Hulle· weet natuurlik net so goed 
soos ~>ns alma! dat die verspreiding 
van che Kommunistiese net so min as 
die Nazi-leer verhoed kan word . 
Geen metode is bekend om te belet 
dat gedagtes versprei en posvat nie, 
hetsy goeie of s[egte gedagtes, be
halwe deur die reg om vry te praat, 
vry te dink, vry te wees en jou gods
diens en jou pers in te kort. En, 
word dit gedoen, verlocn ons tog 
die eerste begiosel van die demokra
sie' '. 

Hierdie rondborstige erkenning 
verskyn in die amptelike nuusbrie£ 
van die Verenigde Party . Dit moet 
dien as verskoning waarom daar nie 
teen die kommunisme opgetree word 
nie. Die eerste beginsel van die de
mokrasie word gehandhaaf wanneer 
dit die kommunisme geld, maar wan
neer dit die Ossewabrandwag geld, 
verkJaar dr. ·Colin Steyn - soos kort 
gelede - dat hulle nie daarvau sal 
terugdeins om ondemokratiese mid
dels toe te pas niel 

Wat die Verenigde Party-sekre
taris egter vergeet. is dat jy 'n ge
dagte selfs ook nie met inkorting van 
vryhede kan uit roei nie. Jy kan dit 
aileen beveg met 'n aoder heter ge
dagte. W aar die demokrasie nie net 
aileen, volgens sy eerste beginscl, 
verspreiding van die kommunisties~ 
gedagte vergemaklik nie, maar deur 
sy verrotte ekonomiese en staatsbe
stuur die veld voorberei vir kommu
nisme, kan hierdie kommunisme al~ 
leen hestry word deur die nasionale 
en sosiale gedagte, wat die ongclyk
heid van die kapitalisticse stelsel wil 
vexvang deur 'n stelsel waario elkeen 
verantwoordelik sal wees vir die ge
heel en die gehecl verantwoordelik 
vir die welvaart van elk: een vir 
alma! en alma! vir elk - en nie 
soos die kommunisme nie wat sc: die 
proletariaat vir die proletariaat en die 
burgery vir die duiwel en Siberie. 

ONDEUSTEUN ONS 
AlOVERTEJ~UDERS 

f VERlANG U NA 
0 

£ 
i 

Blakende Gesondheid 
Sterk Senuwees 
'n lYiooi Liggaamsbou 
en 

I REUSEKRAG? 

I j 0 IHIAN G) JHll£f[R 
~ 

! sal 
u opbou van 'n s wakkelin):;' tot 'n 

stoere man 
met 

SIPIEHE SOOS YSTER 
en 

SENUWEES VAN STAAL 
• Dit maak nie saak hoe sieklik o r 

<> swak u is nie. JOHAN H EFER se 
~ beroemde metodes sal u gesond 
g en sterk maak~ 

i JOHAN 
Bns 3,10:1 

HEFEH 
JLU PSTAD 

SEWE 

IExcelsnor W yrroe el!ll 
lEraurn&ewyl!1le 

Ann EXCELSIOR W yne Is toegeken 
drte SUwer bekcrs en verakete Eeroto 
l>ryeo op die Jn.nrllkse Weste!Jke Pro-

vtnste ce Wyn.skou. 

IPBYSLTS : 

WYNSOORTE : 
Spestaal (Soot) . . . • • • 
Wit Jerlp!go . . . . . . 
Root Jer ipigo . . . . • . 
Malmsey . . . . ..... . 
Wlt Soet Musko.del • • ,.., .. 
Root Soet Muslmdcl . . • • 
Soet Port . . . . . . . . . • 
Port ..... . •.• . ...... 
Pontak ... . . . . . ..... . 
Worcester Bock . • . • 
Speslale SJerrte . . . • 
Sjerrle . . . . . . 
Ou Bruln SJerrte . . . . 
BRAl'>DEWllN: 
Eureka . ... . .. . ... . 
A 1 ...... .. 
Boegoe . . . . • . 
LIKEURS: 
Kerstc . . . . • • • • 
Van der Hum . • • • .. 
C•·cme de Menthe (Pepcrment) 
Anys .. .. ..•..•• . .. 
Gemmer . . . . . . . . 
JENE\VER .• 

JENE WE R-LIIU!lOBS : 

-~.9 o>., - -OgQ 
~co~ 
..~ 
,el:S~ 

.!3 

2!6 
1/9 
1/ 9 
l / 9 
1 / 8 
1/8 
1/ 8 
117 
1!7 
l/7 
117 
1/6 
2/3 

8/ 6 
8!· 
7/ 6 

6/6 
6/6 
7/ 6 
6/ 6 
6/ 6 
7/6 

Lemoen . . . . . . . . • . 7/6 
S uurl emoon . . 7/6 
.. COCKTAlL" . . . . . • 4/ · 
Vermou th (Fra nse en 

Ila llaanse tipes) . . . . . . 2/ 9 

~:~3 -5 
..~ a> &· .. ~ 
" (l;t:) 

11/-
8/6 
8/6 
8/ 6 
8/-
8/-
8/-
7/6 
7/6 
7/6 
7/ 6 
7/· 

per gel!. 
In {·gel!. 

bllkkc .. 
GELIE';VE DA AROP TE LET: - Bes tel· 

ltngs word opgemnak van cnlge verskeirlen· 
heid wyn, brnndcwyn en Ukeurs, m its dit •n 
kls sle va.n 1 2 bottels Is. Moskonfyt word ester 
net In 1 2 bottel en 4-gelllng hocveelbede 
voorsien. 

Best elllngs word siege ult;;evocr KONTANT 
MET BEST E LLING of KONTANT BY AF
LEWERlNG plus K .B . A.-koste. vry op spoor 
Vla•kteplaats -S tas le. KONT ANT PLUS SPOOR
VRAG m oet b estell tnga vcrgesel wat op Bus
ba!tes ot Ha lte!J aofgelaal word, andersins sal 
bes telllngs na nnast e Staslc vers cnd word. 

Dte volgenc!e d epoelto's moet bestell!nga ver· 
gesel nl. 20/· per vaatJie, 6/ · p er bltk en 
5/· per k isslc met bottels. Gemelde bedra e 
word vergoed sodra le~ tnbouers terns on tvo.n g 
word, spoorvrag b eta atd na Vla k teplaats· 
stasle. 

W&Nl'oJ.':E R LE£ INHOUERS 'l'ER UGGE
ST OUR , WORD, 1\lOET ETIH.E'l'TE Nm 
V~'UWYOJ-:R WORD Nl E. D UPLf.KAAT
VRAGUitlEW}; VAN &FSENDINO MOE'!' 
OO!i 4...-\N ONS GESTUUR WORD. 

Dcatel \-'S..n 
EXCEJ-SlVU II'YNMAKE RY, 

(Eien. John Scboemaa ) 
PooboG 1. Foou 902. T clep.: EXOE LS.i.Oll. 

VLA.KTEl'L&&TS· STa:;IE, K.P. 

JOIIAN U EFER 
tlruur O>l1 assebllet, aonder ve:rpUgtton, voUe besonderhede omtrent a !m.raWl. 

Naam . . . . . . . ... . . .. ...... . .. . ...... . . . .. . ... .. ...... . ........ ....... .. . . .. . ... .. . 

AdreO . ... .... .... . • .. ... • .... . • .. .. . • .. . .. • ....... . .. . ..... · " .. " .... .. .. ""l '' 
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AGT 

• Gekla.ssif roeerde AdvertemieY 

GEBOORTE 
i\lt\HlTZ. - Ali·n I<ommnndnnt en mev. 

1>1. J. Ma r llz. va n Waterbet·g · Suld l<omman· 
clo twec f r ls 0. 8.-sew>s In Mocders bonjl · 
vc~plceglnrlgtlng, Pretor ia, op 1G J unie. 
Moedcr en k lndcrs wei. Ons lnnlgste dank 
aan dokter, susters en verpleec~ters. 

\'AN ltOOYE:-1 - ~lAASI\ t:: l!lcrmee wens 
ons tw~c. J!(m natjie, eolgste dOj:tcr va n m nr. 
en m cv. c. P . F . va n Hooyen. ' l'abnmhlopc, 
Estcour t, met Gus. ::;eun vnn m nr. en 
(wylc) mev. E . 111aas kc, . van W inter ton , 
Natnl. hu l verlow lns b cl<end t e maak. 

J. l ,llt:H: - D O TOIT: Dlo vcrlowlng wor <l 
bekcnd scm~tak va n B eltlc. Jongst c dogter 
van wyle w ed . l\!. du T oll , Murehlsoostra:>!. 
cer~s. met Frans. jongstc seun van mcv. 
J . Pringle. hleitla nd en wylc mnr. Boy 
L ubbc. Blcdouw, Clany;_u_u_a m_. _____ _ 

:umtall MJ::l.:'\'!'JES : Ons , :Magriet 
llergll , o rocncblocm , en Ba ttus Mclnlj cs. Vre · 
cJe rort, ma al< aan O.Il.'s en vr lende bekend 
dat ons op laasgenocm<lc sc moedcr s c ver· 
janrdll(; wrloo f is. 

HUWELIK 
l•'OOT FRA..,TU:::'\. - Ann ons fa;n!l!c 

en O. l3. · vriende maak ons. Be<>rejeu;;-Veld· 
kornct en ( -ette) Willie Foot , en :\la rtha 
Franl<en, bekcnd dn t ons D. V. H Julte, 2.30 
n . m. io d ie N.C.·Kcrk . Ttervlel, in die lmwehk 
tree. 

IN MEM0RIAM 
JOOilt:lt'l'. - T ere lnnlge hcrtnner luge 

ann ons gellefde oudste seuntJie F rancois, 
verongeluk 25 Junie 191'1. Sy plckk le is 
bale lecg. Ole ,·erla llf:ende ouers. bre<>r t j ie 
en s ustert jies. .. ~Oreson." Uellv llle. 

GRAFSTEEN-WERKE 
Grafstene, Monumcote en Rnnd mure opgerig 

enige plek in d ie Unlc. 
Ra.adpleeg ons vir ' n besonder blllll<C kwolasic. 
S.A. GRAFS'l'EEN· EN MONU~1ENT·WERKE 

(E!ENS.) BEPERK 
(Jannle Cll lie, Besturende Dlr cl<lcur) 

Voortrekl<cnveg. Maitland. 
F oons 5·H20 en 5·2823 - Posbus 2. 

PEHSOO~Ul\ 

Oll'I'~Ji.o\HJ:: bttme ecn mooncl tot nntuur· 
ltl<e !<leur 11erstcl of (;Cld t crur.:. <leur ,. DIE 
BOE!t£ VROU" se ANTIC RYS HAAR· 
El{STHAJ{. ~/G per bottel , posvry. Geld met 
bestelllng. -. Sltryf: ,.on; BOEH.EVROU", 
Pos bus 7559, JOHANNES BUltO. 

TE KOOP 
1\1\RT.\l'l'ELS. - l\locre en Tatelan.rtap· 

pels. d l rel< van u mede·Brn ndwag k weker_ 
Arran Chief· en R o>·al I<!dney-moere. eler· 
grootte, 30/ · per sal<. 153 pd. : ol<lcerneut· 
grootte, 27/ 6 per sal<, l 53 pd . Tafelaartnppeb, 
30/· per sak, 153 pd. Gewaarborg noulceurig 
Ultgcsock. - J . W. FEIUU: IRA. P.K. Ar· 
mun~vr·Jcnd, oor Pa1 cnsic-~to.sle. 

n ULL 'J::. - Twec s ulwer getcelde R oo! 
Af r il<aocr·bullet jies, 18 maand~ oud, prys 
£20 elk. I:: en Donk errool A !rll<nner· builet j ic. 
18 m aa ndc oud, prys £25. Een Jerse>·· bul· 
letjle, 12 maa nde ou d. prys £1!1. Al vier 
bierdie builet jies is deur Re~erlns ~;oedge· 
k eur en t;ebrand. Doen :w.nsoek bY U. 1'. 
\'tU\ Dyk, Harccfontcin, l' .J\. l 'allnr;kloof, 
Crnduclt. 

u~;Jotu;'l'. - Beroemcle Ock r let 15/ 6 per 
100 bos . v.o.s. Alber linic . Ook n ile soorte 
produkto en groent e. Be• tel dn.delllt by : 
tJ. S . U:H1Cinhorst . Bus 3. AliJc•·tinJa. 

DOOil\'OXNIS AAN l51\ AALI'£STE!! ! 
Spul t u vrug tcbo::ne met HORT OIL Wint er
spultm lddel. 1 op 35 dele water voor einde 
Julie. 10/ G p er ~;ell ang. •10/ · vir ·I gellings. 
K-:>1.13. - HBRHOL DT SF. BOO~IKIVEKE · 
R Y8, Posbus 660, J ohanno. burg . 

DROOGOOND·STOKKlES, 'A to t 1 dm. dik 
up d un punt. 5 vt.. ll.lllk, VI\J.;:~bs.s. Swa.rt

wattel o r blockom. K.l\l. B. .£2·~ ·0 per 1000. 
V .O.S . Lotbair·Stas!e. J . 'l' . MA.Rl'l'Z, 
Lotha! r . 

G H.'v\ll Frlesbul, on~:eveer 27 ma-onde. 
gebrn nd vir Subsidic, ~;oed J;Oteel. \ 'erl<oop 
weens d roocte. Prys £20 gclewcr Cotesberg-
Stasie. N . S tcyn, Colcsbl•r~:. 

tlllOt:NTF.S.\All. - Donl<er Detroi t Beet 
10/ ·. Blomkool : Suidcrkru is 20/·. Relia nce 25/ ·. 
i:ipltz l<opkool 12/ 6. I<ocl en brons Komlwm mcr 
15/ · . •rom Watson waatlemoen 16/ ·. maar· 
slaa! 22/·. Hittle Gem s ltors lc 12/·, La ng 
Wit Bos 11/ ·. Rnnp 't / 6. Ute: Au<trn liesc 
Hruln 6/ 6. Knnps e P lat 10/·, .,Silver King" 
12/ 6. Alma! per pond. 2/· d uurder op 
hnolfponde. Posvry. K.M.B. l 'remlcr Saa<l · 
t.,.-we~IH~rs en Yersprclder-s, Schoem::U1Shoet;, 
Outlts hnorn. 

HO~U.Jli,S. V yf R! fru~ ( Rhodesia n 
R ldgcbacl<) Heu ntjlc• u !l V<>l 1 :cre~:is\reerdc 
llo n<.lc. Va n bc<te bloed In la n<l . Prys n o 
s tuk. Ook h inncltor t verwag Kclpl e Collie 
s kaapllondJi cs, rcuntj lcs !2, tc fles £1·10 -0 . 
.Uy IHC\ ' . Jl\n na~rrhoff' J'oSIJIII) I J 5, Grnnff
ltcluct. 

JviU\E. - 5/ · ellt- Swlngels ·1/ 6 stel. 
J< . M. U. Doen aansoe:c u. Gerber , n us 127, 
Groq;c. 

ICA.RR00-1\RAAT-'llS . Oemaal m et ha.:ner· 
m cul, 100 j :1.a r oud, 35 / · per ton, 12 s akke. 
l<on taul met b cs telling. gclcwer Middleton· 
atn•le. - S. C. NE,L, De Rus t . P. K. Golden 
Valley. 

JUtAAT,~ns. - Gelcwer my atMie In 10. 
11 on 12 ton lroltke, los t;clnal. 13/ 9 per ton. 
K.M. B. of I<-B.A. - l), ;).. , OLlVllilR. P.K. 
napl<nmma. 

RmKliiiNQ. - l't.t.R., dae"®cl ICU!lreM teen 
!T por 100. Lethorns. dagoud tceu £6·16·0 per 
100. K.M.B. Almal Rlverbcnd Stuo Poultry 
Farm. Tome ~;ewaa<rborg B.W.D. VTY· Ver· 
l<rygbnar vnnat 1 Julie tot November. Van 
~1. w. Uczuldenhoot., Groubo liili Fnm1, ~lel
•leRhttlt, Oos-Londen. 

MEUliELS. - BesoeK of Skryt aan die sa&k. 
wt•nr U waarde. dlens en t eVl'cdcnheld 
kry. Petr,..~leubels 8pk .. Sent,...IAtl'aAt 220, 
l'retorln. I'osboa 13o8. Foon 2--0194. 

:.1 o·rott. - 1 s posserlse 1937 Oldsm obile 
Coup~. EnJin b esonder soed, r,een olleverbrul· 
ker. Vy r s oele bulle en blnncbnnde. Ko rt net 
lt:<ens ic en b a ttery. Celewer my s ta sle op ant· 
vaoss vnn .£130. 'n Sclclsnmc ltnns . - Skryf 
aa·n: .,VERKOPER", CednrvlllO. 

1' :\ TA'l'S. - 16/· per snk. V.O.S. Wecnen. 
Kontnnt moct bestelllnJ.: verr;escl. - M. J. 
HBINE, Weenen. Natal. 

S OOT. - Aandn-g Brnndwagte. Die O. B. 
s outw erke bled aan: A1. 59/· : No. 1. 54 / -; 
No. 2. 49 / • per ton. l<osteloos ~:elan I Soutpan. 
Adres: VE:O:TER en DU PLOOY, P t sal< Ar· 
b eld• loon, Bloemfontein. 

SOUT. Ondersteun u mcde·Afrlkaner. 
Speolale A1 59/·, Sneeuwlt No. 1 54/·. Wit 
No. 2 49/ • per too. VT"Y ~;elnnl Soutwcrke. -
Adres: MEVR. MARTIE VENTER, Possak 
Arbeldsloon, Bloemfontein. 

SWAitTWAT'rEL, sebardo droppers. 5 voet 
lank , 1 dm. tot 2 'h dm. d lk op dun punt. 

£4 per 1000. Vir enlslets In bout vra om kwo
tasles. K.M.B. v.o. s . Lothalr·sUlsle. - J. T. 
~!A RITZ. Lothao!r. 

VAN'S CONCRETE l'RODUO'l'S. - Tcrazzo. 
Kombuls · en bandwasbakl<c, baddens, sep
u cso tonlts, pUare, vloertel!le, voertroe. Enlg· 
leta In beton. Dlrektoure : a•. W. en JP. G . 
\ 'OD Ue<>rden, Potg'leterstTU.at 2611. Pretorla. 

20.000 DAOOUD·KutKENS mnandellks ver
krygbaar vaoat April. Australorp.s. Leghorns 
en krule van Leghorn en Australorp, teen 
(6··10·0 per 100 K.M.B. or K.B.A. Alma.! ge
llrocl V11n ultgesoekte. aterk. gesonde boeo· 
dere. Beste! dadelll< om telcuretelllns te voor· 
kom, van: !I. R. ~Wan, Weltewe<le Plltlmvee
plons, P.R. Re»stfonteln, 1Pa11rl. Foon G203. 

WVNIE 

II OELLINOS Mtu!cadel-lll<eur: £2·12·6: An· 
ker £3·17·6. 6 Ocl!lng Rool or Wlt Muskadei
Jerlplgo or Beste ou Port £2·2·6; anJter £3· 
2-0 ; 6 gelling Roof Soet Musk&ctel £2; anker 
£2·18·6. 6 &elllng Won:cster BocK., Soet SJenie 
or Halr -soet Muslmdel fl·1l!·O: anlter £2-U-0. 
Voorwaardes: Kontant or K.B.A. Wyn go
lower Bonnlcvale-sta.ste. Va.atjleo moet terug
gcatuur word. J. 0. Jonker, Weltevt'04e
\\'ynrnn.lcery. Po.<:~bUA 6. O.OnniAvnJe. a.P. 

TE KOOP GEVRA 
VELLE! VELl.E ! VEJ,LE! - 0116 benodll: 

sk nnpvclle ! Tree In verb.ladlng met DIE 
REITZ WO'L· EN VELLEMAATSKAPPY 
<ED~.S. ) BPK .. o.v.a. en vernccm bosonder
hcdo. 

PLASE TE KOOP 
7.000 MOUGE m et 500 goele Bceote. Om· 

h eln. rondaw~l. 3 boorPA.t e met pompe_ Beste 
bees vclcl. Alles vir £12. 1100. 

:: .083 ~lORGE. 120 b eeste. B <\le wild attn 
Limpopo. C oed verbete r . ! 5, :100. 

1170 MOTtGE, baJ c wat~r. on~:eveer 150 
nv' r t:e ~"~nt1~r wn.ter vtr tJlbn.k en gr-a•"\n. 
BI\ IC vcrheter ln<:s. 30 Mors e \torlng. V ir 
£6.!\00. Verb~tnd £2.500. 

Not: vocl a nder nti\Se. grant e n klein. gocd 
en betcr. S l< ryf: TamHcn. Nylst-r-otnn. 

1 .. ;\0IS :\f TTJI, IC JI. Plnnq 85 m or t:e . "'1ng-crd. 
,..,uc-tf'. t ulne. volop wsvter. woonhuts en 
tu1 lt ,. ,..,~hrme. !'t,.we myl vn n d orp. Kans v ir 
u ltbreld lng. £2, 300. 

Hll fLS JtrVll-:ft . P lnAS 2(l14 mor~•. <:Oele 
~;ronll, nnby stasle, volop w a t er . £4 .000. 

::40MF.It~Jo~T-\\'E;:;. Plans 70 m or<:e, 100.000 
wln<:~r<l·•lokke. Goele wonlnl:. £14.000. 

VH.LlF.fiSI>OnP. Twee wln1;erd· en vrug te· 
plase. 

Oo l< p!ase b>· K lapmuts. PaM l, Wellington, 
Cons tantin. Stellonbo•ch en o.ndcr plekl<e van· 
a-r £3.000 t ot £20 .000. 

!'k ryf nan VAi" RU~UEECI\ 'rltU!<T ~fl' \'. 
HI'" .. Serurlty-c:<'bou. Pos bu8 1!\21' . 1\.nnos tad, 
or en l<:e van die takl<antore: llellvllle. S trand. 
Wynber~: of Paarl (onlangs In Ou Mutual· 
gebOU ge·O})Cn) . 

WOONHUISE TE KOOP 
S ou · pcr!Jclc en woonhutsc vir onmlddcllike 

bcsl tnnm o: volgens u s o.k en smank enJge 
dee! vnn Ka•:J.pse Slclere lla nd en Bolands e 
<lorpe. Oolt vyf Lool cshulse - bale wins· 
gcwend. 

Ro.ndplceg : \ 'AX m Euii:J::CI( T RUST ) 11'\'. 
111' ;\., Secur!t~··;;cbou (re~:oor Oarllcl"'l , Kaap... 
•tad, of enlge van oos takl,antore Bell, ·ille, 
St rand, Wynberg of Panrl. 

W. V 0 IT G T (!Eiens. ) Bpk. 
Fabrilulnte van 

Kelder- en Bespmeiings
m a sjinerie. 

Bus 10 •• . HUGENOOT, K.P. 

O'ltgegeo dcur Voorolo.g (l!ldme. ) Beperll. 
Kamer 703, Groote Kerkgcbou, AdOerley
otraat, Ko.apotao en ~cdi'UII. dour Pro·Eccio
~-.Dru!Uter, <Edmll-) Boperl:i, IJtollenlloocb. 

DIE O.B., WOENSDAG. i JULIE 1945. 

DA.l\TK AAN NOODHUJ:,P VERJAARDAGKETTii~G 

Mev. A. M. C. du Plooy. Bur~ 
gersdorp: 

Graaq wil ek u bedank vir u moeite 
en vrlendellkheid wat ek van die 
O .B.-Noodhulpfonds ontvang het ge~ 
durende die tydperk wat my egge
noot in die interneringskamp was. 

D aar ek feitlik geheel en al ai~ 
hanklik was van u ondersteuning. 
voel ek my nie in staat om my dank~ 
baarheid in woorde om te sit nie. 

My eggenoot is weer hier en gaan 
sy vorige betrekking aanvaar. 

Ek wens die Noodhulpfonds Gods 
rykste seen toe om die edel werk 
voort te sit solank dit nodig is. want 
ons wat getref was weet aileen wat 
die ondersteuning vir ons beteken 
het. 

* * * 
Mev. E. A . Ryksen, Bosho£: 
Hiermee ons innige dank aan die 

O .B.-organisasie vir die finansiiHe 
hulp aan my verleen in die tyd wat 
my eggenoot voortvlugtend was. 
W ecs verseker daarvan c1at ons albei 
dit baie baie waardeer. Ook 'n spe
siale woord van dank aan die plaas
like kommando vir hulle hulp, be
soeke en bystand. Mag die O.B. lank 
I ewe. 

PLUIMVEE 
Ole Be:lle Flrnu> om n I'LUJMVil;B, 
.Elllt.a8 en 1>11der I'BODUB.TE =" to 

otuw 19: 

C. M. JELOFF EN KIJE. 
IEdma.l Depllrll ~........,.'~>-

1:10!1~ <roobua 11661 .. ., ... A..JI:'i 

A .V.B.O.B 
LyklHlsnr!rer~, Grn fRfN•n makers, 

ne{!ru fnis ,. ersekornn r~ 
BI.OEJ!IFON'l'EIN' - .riU~TORIA 

130 Talii<O 

KJNKHOES? 
Hlerclle moorddndlge olekto, aowt~l a s 
bronKitlfl, Rlym~ boraknut. nanhoodende 
ho~ · en koonlgheld word ttoa .:coees 

deur 
VINDEX IIOt::>~UDDEL 

U sal verbano weee boo spoedlg Iller
die oo bcprocfdo bncrcmnt en hnls
ml<hleJ die s lel<e l<&lmeer on verllg. 
ny uJtstek gesklk vlr oud en Jonk. 

STUVIt DAI>ELIU 3/6 VlR ' N 
l'HOEFBOTTEL EN OORTUIO OSELF. 

VINDEX 
POSBUS 3-140 lli\,A PST AD 

HERHOLOT 
SE BOOl\'IKWEKERYE 

Posbus GGO 

JOHANNESBURG 

ROSE is skaars, maar ,.FIERHOLDT" 
se keurlge versamelings bestaande uit 
W()l"e!dberoemde soorte in pragvolle 
kleu rskaker ings, verwesenlik die 

drome van u ve rwagtings. 

'fru1;tebome en Wingcrd:o;t.oklie 
groel, dra en tevrede s tel. Beste! 

en voorkom teleurstelling. 

l'rysi)'Ste \·ry OJI t\tl ll \'riUII-: . 

ONSSTAAN 
IN DIENS VAN 

DIE BOER.EVOLK 

VIR ALLES 

SONOP 
BLOEMFONTEIN 

· DIE WIM(EL 
MET 'N lDEAAL 

wal 
nou 

6 Julio: Daniel Brink. Sutherland ; J oey 
Immclmnn, Sutherland : Susanna Immelman, 
Sutherland: La moo Mulder , llumnnsdorp; 
Marin Orundllng. Kirl<woocl: Corneli a v an 
R ena burg, Eppinglu!ndorp : J. J. Cnr inus, 
Stcllcnbosch: Hilda R einke, Bellv!iie; Calhe· 
rlna va n Vuuren . Mnmagal!cskraal ; Da·niel 
va n W yl<, Pa.ngdr! ft. 

6 ,Julio : D lrkle clu Preez. l<oster: Hendr ik. 
Jacobs. Amalia : J ohn le lllckma n . Pn a rl. 

1 ,Julie : E <t her du T oll. ::-;<oord ·?aarl; 
Marla• H tlJ::O, T lervlel: Beyer~ Theron. Die 
Stra nd: Deone van dcr Me rwe, BelivBle! 
1\.drlnan F our ie. Obser,·a lory : ~fagdalen!l 
Malan, M!lmtH;nl!esl<rna l. 

8 .Julio: Magdalen!~! Kapp. Clenroy ; Ocr\· 
brc~: va n Dyk. StcenboH l'ontcln; Kowie L om· 
bard, A gter P a.art; Y vonne du 'r oH, Obscr· 
vntor y: Pnul l .. ntsky. Cnt·norvon. 

o Juli e : Ges ina Ma ritz. Clnremont : J oh n:; 
va,n Wyk . Stellenbosch: Jacnbus Coetzee. 
Carnt\rvon; Cornclu s de Jn~;er. Dendron: )!a r ia 
Froneman , llllddelburK, Tvl.: P etronella S wart. 
Pot c:ictrr• m s t: Daniel :O: Ieuwenhui•, ~nrnilz : 
Anna Nteuwenhu !s, "MArnltz. 

10 Julie: Johannes Blom . Merwevllle Anna 
J or<lnan. Sutherland: Jacobus va'n der Berg, 
Woodstock: Max Steyn , l i:arrcedouw; R lnu 
J<cy•er Loxton ; I<atrlena du P1·eez. l<lrl<· 
wood: Una Pnnscl:fouw, Bellvil le ; Griesstof· 
f el Strydom , Tonash. 

11 ,Julio: ~f. C. Fra nken. Caledon; Yvonne 
Mnrnls, Southfield; J ulio. Vos . Parow; Gr!eln• 
Lubbe, Marchand: Annn Krut;cr. Rustenburg : 
oawle du P lessis, E lotr. 

RADiO-REPARASIES 
eo 

LUKDSPRJEKER-DIENBTJE 
Verllindertog en , ·erbou van d ra adlose word 
onderneem. Verbou van ctraad lose va n A.C. na 
D.C. of a.ndersom. Om bou va n ban er)•s telle 
na elcltlrlcsc of clel<U'le~e na batt•ry. 

P. D. SMUTS 
A.M. N. l ost. E . 

Boorst:rnat 287 PA.litL. 

HERHOLDT 
SE BOOI\1KWEKERYE 

Posbus 660 
JOHANNESBURG. 

<D 
Pluk u eie vrugte van HERHOLDT 

se beroemde VRUGTEBOME. 

Vroeg tot laat Perskes, Appelkose, 
Pruime, Appels, Pere, Amandels, 
Nektariene. Pruimedante. Kwepers, 
Vye, Mispels, Moerbei, Koejawels, 

Grenadillas, ens. 

Kaliforniese BOYSEN en YOUNG~ 
BESSIES, groot langwerpige swart . 
smaaklike vrugte, winsgewende oeste, 

ongeewenaarde konfyt. 

WINGERDSTOKKE. Beste soorte 
vir u omgewing. 

ROSEl Pragversamelings gesorteerde 
kleure wat die wense van u drome 
bewaarheid. H alf Standaardrose, 
ideale 20 dm. Roosbome. Rank-, 

Klim- en Polyantha Rose. 

Verfraai u werf met ons Sierbome, 
Struike, Heiningbome. 

Dcltoida Populi ere, vertakte I 0 voet 
10/6 elk, vinnige koelte, 5-8 voet 

3/6. 4/6. 6/6. 

Amerikaanse Esse, geharde koelte
boom, 8 voet, 5/6 elk. 

Sjinese Elms, pragtige geha rde skadu-
sierboom, 8 voet, 4/ 6 en 5/6. 

Treur Moerbei, 8 voet, sterk stam, 
magnifieke dubbeldoel sierboom vir 
gras~rke ,verskaf volop soet vrugte, 

25/~ tot 30/~ elk. 

Querqus Palustrus, pragtige .. E ngelse 
Eik". met rooi skerphoekige blare in 
najaar. ideale koelteboom, 6 voet 
5/6. 8 voet 7/6. 10 voet 10/ 6 elk. 

lnsignus Dennebome, 18 dm. hoog. 
2/6 en 3/- elk in blikke. 

Krisante vir Sept.~Okt. planttyd. Be
ste! ons pragversamelings van Reuse 
vertoonsoorte in kleurskakering nou 

en voorkom teleurstelling. 

Angeliere, Flol<s, Iris ens. 

I!'RYSY,YS'l'E WOllD llfET 
OENOE£ VJ;Usli.AF. 


