
Geregistreer aan die H.P.K. as ' n Nuusblad. 

0 

' n Polit ieke part,y e is licl
maotskap voor vriendskop. 
Hy ·wil slcgs saamwerk rnet 
sy eie led.e, en verder beveg 

. 

h-y alle nie-lede as 
volks·vyande. 

0 

0 

Die Ossewabrmul·wag soek 
vriendskap voor lidmaatskap. 
fly ·wil saa:nu;erh m et volhs
genotc al is hulle nie lid van 
die eie orgcmisasie n ie, en 
daarmn 'beywer h:y hom vu· 

'n voll..sfront. · 

0 
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Eerste OJl o Dagf1lllnksies 
§kittereiDldle SuJkse§ 

GROOT VOORUITGANG BO 1944 
Die eerste uit siae van O.lB.-dag-in samelings openhaar 'n 

groot kragverskuiwing in die r igting van d ie 0 5sewabrand
wag. Dit :moet vir vriend en vyand dn.idelik wees dat die 
Ossewaln·amlwag sterker as ooit nit d ie oorlogsLryd getree 
hct en op mars is na sy he:5temming. Niks k an hom mcer kecr 
nie. Sy vyande het gchoop dat die verloop van die oot·log 
aBe gecsdr if vh· die Beweging sou iaat verkwyn, en dat sy 
lede maar weer sal tcrugval op die a fgeleefde pa rtypolitiek. 
Dit was dan ook op hiet·die misvaUin g dat d r . :Malan gehon 
het toe hy ' n pa<n: :a.na~mde gelede, vir die ecr ste kccr scder t 
sy stryd te"'n die O.B., opdrag aan sy takke gegee het om aUe 
O.B.-]cde nou uit tc skop. Dit sou saamval met die neder
laag van Duitslaml en O .R-lede sou dlus gewiltig wees om 
hu! rug 0 1) die Volkshcweging t.c draai. 

Die eerste paar uitslae van 8 Aug.• 
vicdngs trek 'n dik blou strecp deur 
hierdie berekenings. Die politici weet 
nou dat die Volksbeweging se koms 
onverbiddelik is. H ul clae van mis, 
Ieiding is getel. Die volk beweeg na 
'die Osse""!.abrandwag. Dit getuig 
vera! van die skitterende onder. 
steuning wat O.B .• funksies tot sover 
van die kant van die publiek geniet 
het. Ivlense wat nooit voorheen 'n 
O.B.Junksie wou o ndersteun nie, het 
met gelag en vrolikheid opgedaag en 
bygedra to t die sukses. 

Op Malmesbury het die basaar al. 
leen 'n £40 meer opgelewer as ver. 
lede jaar. en Clanwilliam het trots o n, 
gunstige weer ' n vermeerdering van 
£50 getoon met sy funksie. 

GROOT WELSLAE OP 
ROBERTSON 

Gebiedsgenl. dr. F. D. du T. van 
Zyl het in 'n besielende toespraak in 
die Robertsonse stadsaal op die aand 
van 3 Augustus, by geleentheid van 
O .B .• dagviering op die noodsaaklik. 
heid van die bestaan van die Osse. 
wabrandwag gewys. In bree trekke 
het by aangetoon hoe die bloed.epi. 
s odes van 1913 en 1922 op die Rand 
voortspruit uit 'n stryd om sosiale ge. 
.cegtigheicl, hoe nasionalisme in bier. 
.die stryd hand aan hand staan met 
.sosialisme omdat dit toegespits is op 
:maatskaplike hervorming en nie op 
maatskaplike verbrokkeling nie. Hier. 
,die stryd, wat ook elders in die wereld 
;gevoer word, word sedert 1938 deur 
. die Volksbeweging, die Ossewa, 
. brandwag, gevoer. 

Op Ro bertson bet die O .B. met ~ 
Augustus 1942 begin met £7, toe £23, 
toe £100 en vanjaar kan ons £207 
opstuur, waarvan £35 met ons Boen-:, 
jeug.basaar onlangs ingesa:ue! i ~. Dit 
is ons antwoord op die uitsl-wpb~vd 

\van die y~;:ty.poiiticL (JngcsfL•,ur 1 , 

Die beste voorbeeld van groe.1, IS 
egter Robertson, wat in die verlede 
as ' n dooie punt vir die 0.13. beskou 
is, soos getuig uit die volgende syfers: 
In 1942 bet die dorp slegs £7 inge· 
bring met 8 Augustus. ln. 1943 was 
dit £35, verlede jaar £100 en met die 
funksie verlede Satcrdag het 'n skit· 
terende opkoms die resultaat van £200 
opgelewer. Gebiedsgenl. dr. F. D . du 
T. van Zyl, wat as spreker opgetree 
het, het 'n mooi vcrgadering in die 
stadsaal toegespreek, en 'n groot aan, 
tal nie,Jede bet na sy uiteensetting 
van die O .B .• beleid kom luister. 

Die Kaapse Skicreiland het sy op• 
brengs van verlede jaar oortref met 
£488, deur die reuse. bedrag van £1762 
in te bring. Die generaalskap van 
gcnl. I?. D. Ro usseau was verant• 
woordelik vir £929, vergeleke met 
£703 ve1'lede jaar, en die va n genl. 
G. Retief vir £832, vergeleke met 
£570. V erdere besonderhede verskyn 
later. 

T ulbagh se lcommaadantskap het 
£192 ingesamel, vergeleke met £80 
verlede ·jaar - voorwaar 'n ski tte• 
rende prestasie! 

D ie Strand se Vroue~kon11nando 
bet £138 ingebring in vergelyking. met 
£113 verlcde jaar . 

JKaapstadl Breck l~1et 
NU§A§ 

As gevolg van die Nusas se on" 
langse besluit om ook Naturelle,kol" 
leges toe te laat tot d ie organisasie, 
het die Kaaostadse Studenteraad ver. 
lede week '·n besluit geneem om te 
breek met N usas en hom te beywer 
vir 'n nuwe Studente.organisasie wat 
aile blanke universiteite insluit . 

01~1EERLKI\lHIEliD GEOPENBAAR 
·vAN lWOSKOUoA(GJENTE 

JK]ere,verJk§ter§ i§ 99 Ba§termeidle 99 §e 
!{omrn ll.JlilllR§ aan 0 JttC> Redlakte-ur 
'n Kommunis hct d ie redakteur van Die O .B. verlede week gebel en 

haarselr ' n orgauiseerster van die Klerewerkersunie genocm. Sy het aan die 
!.'Cdakte:.tr gevra of hy wcet dat die meerderheid van,die Kaapse Klerewerk• 
stersunie uit , bastermeide" bestaan. Die redakteur het geantwoord dat hy 
bewus is dat die vakunie vir 80 persent uit kleurlinge. bestaan, wnarop die 
konununis gcantwoord het: ,Nou in daardie geva! beskou ek dit ' n skande 
dat julie sovccl publisiteit aan hulle verleen". 

Hier het ons nou 'n treffende voor• 
beeld van die. oneerlikheid van die 
JVIoskouse agen te wat voortdurend 
met vrome. praatj ies van rasse,same• 
werking kom en die nie· blankes 
karnstig wil beskerm teen , kleur• 
vooroordeel" . Hulle doen dit net om. 
dat dit 'n geleentbeid vir aanbitsing 
bied in belang van hul politieke doe!. 
Maar die oomblik as hulle self voor• 
dee! kan haal nit kleurvooroordeel, 
dan is hulle die eerste wat dit ge• 
bruik. 

Nou kan die kleurlinge self sien 
met watter spel die kommuniste besig 
is. Omdat die klerewerksters van 
Kaapstad in die O.B. 'n bondgenoot 
vind in hul stryd teen die kommu. 
nistiese agente en kapitalistiese uit. 
buiting, probeer die kommunis nqu 'n 1 

B~NN E DAE 
'N GESONDER MAN . 

B ! \ N 90 DA 
'N STERK MAN 

of so nie betaal ek u lesgeld terug. 

se duisende suksesse is 
U V/Al'.RBORG 

Seuns en jong mans verlang 
MOOI SPIERE en 
REUSE KRAG . . . . 

Bejaarde mans verlang 
BLYWENDE GESONDHEID 

JOHAN REFER voorsicn in altwcc. 

Onh-nn~ u k ursusse deur cUe nos en 
oeft n in u s tnnpknmcr, sond<-r dat 

enJgeen f.Juarv:w weet . 

llillikc J>ryso. :llnk!lkc tc rmc . 

Slo·y! Y:tndng o f vul dio J\oepon Jn. 
en vos ,u t nnn: 

J OI{AN l li-i l''.f':R 
llcfcr-lns tltunt - Jlus 3494, 1\:anpst::ul . 

wig tussen hulle indryf deur vooroor. 
dee! teen die kleur van die werksters 
op te wek. 

Ons kan die kommuniste die ver~ 
sekering gee dat hulle hul deerlik 
misgis. N et soos die O ssewabrand· 
wag samewerking op staatkundige 
gebied nastrewe, net so strewe hy 
ook samewcrking tussen die rasse van 
Suid·Afrika na, want hy weet dat die 
hell van die bianke. sowel as die nie' 
blanke slegs afbang van \velwillende 
samewerking tussen die rasse. Aileen 
deur samewerking kan die rasse, 
vraagstuk in Suid,Afrika opgelos 
wo rd - maar nooit deur die rasse• 
stryd van die kommunisme nie, wat 
by nic· blankes raas teen die blankes 
en by die blankes skel op die nie' 
blankes. 

Sl uur my asb. s-ra•t is bcsoodcr!ledc omt rcnt u kursusse. 
Naam · ·· ·· · · ·· ·· ······· · · ··· ·· · · ·· ·········· · ·· ·· ··············· · ······ ··· · ··· · 
Adrea ....... •. .. . • ..... . .. . · · · .... .. · . . . . . , . . . • ... . .... . ....... · · · · · · · • • · · · · · · · 
OudordoPl ... .. . . ......... ~~ 

' 



TWEE 

Hongerlydendes Na Duitsland 
Kos Na Engeland 

Onden~ryl die Geallieerdes se oorlogshof sy program 
nog agter mekaar sit om sogenaamde Du itse oorlogsmisdadi
ge•·s te verhoor , is die Uu ie-t·egel"ing besig om Dnitse ondet·· 
dane sonder verhoor te straf, net soos hy ger uime tyd reed s 
sy Afrikaanse onderdan e sonder ver hoor vervo]g. 

Byna twee maande gelede al het 
die Duitsers wat om een of ander 
rede tydens die oorlog gei'nterneer is, 
kennis gekry dat hulle hul met hul 
gesinne en a! moet voorberei om die 
land uitgesit te word. D it heet glo 
.,gerepatrieer te word na Duitsland'' 
- hoewel talle van hierdie mense 
nog nooit in Duitsland '-Vas nie. Hulle 
is aangesEl om va n hul besittings tot 
'n gewig van 100 pond in te pak en 
te wag op die bevel. V ir byna twec 
maande reeds sit die manne in die 
kamp met slegs hierdie 100 pond• 
paklde. AI lml a nder goed, o .a. ge• 
reedskap, h weggcneem. Die vL·ouc 
van hicrdie manne is ell byna histeries 
van bekommernfs oor die gesondheid 
van hul mans en seuns wat in die 
bittere koue sander die nodige vcr• 
wanning moct kwyn. H ulle is nie 
eens toegelaat om boekc tc besit nie. 
S elfs die besit van ' n Bvbel is bulle 
ook ontse. Dieselfde ge'id natuurlik 
ook vi r d ie vroue buite die kampe, 
maar hierdie onmenslike optrede 
word soveel erger waar dit manne 
in 'n ka mp geld , a fgesny van die ge . 
mcenskap. 

Hierdie optrede is niks meer as 'n 
klad op die beskawing nie, en is 'n 
simptoom va n d ie ontbinding van die 
demok rasie. 1 Binne die k rakende dop 
va n 'n skyn.demokrasie is 'n basilisk 
van haat en tirannie aan die uitbroei. 

PLASE TE KOOP: 

1-iicrdie Suid·Afrikaanse Duitsers 
moet met £25 kontant en 'n bondcl· 
tjie van 100 pond gcwig a an goedere 
'n hcenkome gaan sock io 'n Europa 
waarvandaan selfs die Geallicer des 
'n gcweeklag opgestuur oor die hon~ 
gerdood wat miljo<!.Ile in d ie gesig 
staar. Dit moet glo Suid·Afrika se 
bydrae tot ,Unrra" vo rm - die so~ 
genaamde hulporganisasie in bcsettc 
gebiede. 

N a die uitgehongerde Europa 
stuur ons nog mcer hongerlyden· 
des - na E ngeland stuur ons re· 
gering voedsel teen ondcr·kosprys, 
en dit hcet g!o staats:nan::;knp. 

\'\' AENT.HES VEUKOOP 

Twee Boere.nooientjies van S tut, 
terheim - soos hulle hulself noem -
Paulina en Rebellina Pctzer, 5 en 
3 jaar onderskeidelik, skry£ dat hulle 
hul ouers gehelp bet om groente te 
pla nt en nat te maak, waarvoor hulle 
twee waentjies ontva ng het. Dit l'let 
bulle by geleentheid va n die K.G. 
se vergadering laa t opveil en die be. 
drag van £2.3,0 o ntvang. Die oudste 
enetjie het gese dat dit moct g::tan vir 
die dogtert jies wie se pappies in die 
kamp sit. 

KLAPM UTS: 40 merge, volop water, geen woonhuis, 40,000 wingerd
stok, 690 appelkoosbome, 1 myl van stasie. P rys £4,000. 

LADISMIT H : 85 merge, woonhuis en b:.titegebou, eers teklas grond, sterk 
w:tter, 7 my! van dorp en stasic. P rys £2,200. 

VILLIE RSDORP: 56 merge, goeie plaas woning, volop water. Prys £2,400 
PAARL en MALMES BURY: 20 plase, klein en groot, vanaf £2,000 tot 

£ 18,000. 

RI EBEECK-KASTEEL en GOUDA: Plase vanaf £2,500. 
SOMERSET-WES: Plase vana f £4,500 tot £20,000. 
TULBAG H : P lase vanaf £1,650 tot £3,500. 

plase in CERES, WORCE STER, FRANSCHHOEK en v·erskillende ander 
distr ikte. 

CAROLI NA-OOS, T ransvaal : Pragtige natuurskone plaas in die vrug
baarste dee I van Oos-T1·ansvaal. Groot 1150 merge. Drie woonhuise 

op plaas, puik geboue en buitegeboue. Baie groot inkomste. Volop 
water . Prys baie billik. 

HOTELLE TE KOOP : 
HOTE L, 25 my! vana f seekus. Omset .£11,500 p.j . Prys ezo,ooo. 

Privaat Hotelle in KAAPSTAD, DI E STRAN D, SEEPU NT. Goei e om
set. P ryse vanaf £4,500 tot £9,000. 

ALGEMENE HANDELAARSBESIGHEDE: 
Vier te koop, £1,500 - £8,000. 

WONINGS: 
In KAAPSTAD en Voorstede, DIE STRAND en ander plekke. 

BOU-PERSELE: 
Van £90 - £350, BELLVI LLE, P AARL, PLUMSTEAD, STRAND en 

ander plekke. 

ONS RE~L VBRBANDE ! ! ! 

DIE O .B., W OENSDAG, 15 AUG . 1945. 

Kimberley Skaar Hom 
-r een Partypolitiek 

SteliJlliTl Aan OJBOC>§preker§ 
O p 'n o ffisiersvergadering gehou 

te Kimberley op 29 Junie, is besluit 
dat, aangesien die O.B. as organisasie 
talle pogings aangewend het om die 
volk tot 'n eenheid te kry in 'n par. 
lementere front. en selfs plaaslike 
aanbiedinge gedoen is tot toenade. 
ring wat deur die H.N.P. keer op 
keer met of sender verwyt~ van die 
hand gewys is , genl. C. L. de Jager. 
Oom Naas l(a ubenheimer, gen,l. P . 
J. Grobbelaar en genl. C. B. Vorster 
d ie kiesers va n Kimberley.distrik 
moet voorlig. 

Gent. De Jager was afwesig weens 
dringende werksaamhede en Oom 
Naas weens siekte. 

D ie vergadering te Ba rkly. 'vVes 
was goed vertcenwoordig van aile 
partye, en die houding is so duidelik 
gestel dat 'n prominente H .N.P. moes 
uitroep: .. Da n is dit nou u doe! om 
albei partye dood te maak?" 

Die antwoo rd was: .,Hoe eerder 
hoe beter". 

Se!is !cdc van die FI.N . Party het 
na die vcrgadcring te kenne gegce 
dat !mile nie !anger aan die party• 
verdecldheid gaan deelneem nie. 

Geslaagde vergaderings is verder 
gehou op Douglas, Modderrivier, 
V lakwater en Berg. Op a! die verga. 
derings het 'n pragtige gees geheers, 
al was dit verteenwoordigend van 
verskeie partye. Die sprekers is baie 
goed o ntvnng en na die vergaderings 
o ndervra d eur lede van ander par. 
tye. Buitengewone instemming is oor 
die algcmecn betuig met die O.B .• 
standpunt. Dit is duidelik dat lede 
van die twee partye sat en moeg is 
vir d ie party politick . S elfs 'n voor. 
sitter va n die V crenigde Party het 
gese dat ons standpunt die enigste 
regte is. 

NET STEMlVIE 

G ent. Grobbel<wr het beklemtoon 
hoe die 0 .13. se voorspelling dat die 
wcreld sosialisties word, bewaarheid 
is. Binne twee maande na die einde 
van die oorlog het Engeland self so . 
s!alisties geswaai. Die keuse is net of 
dit ko mmunistiese of nasio nale sosia. 
lisme gaan wccs. Hy het voortgaan• 
de aangctoon hoc padye net stemme 
tel en volgens jy jou stem uitbring, 

G enl. GROBBELAAR 

word jy hcoo:decl as 'n goeie of 
slegte Afrikaner. 

D ie 0.[3. daarentcen glo dat sy 
mede Afrikaner wa t verkeerd stem, 
nog nader aa n hom is as die vreem. 
deling wat reg stem. 

D ie verskil tussen partybestuur en 
die O .B. kan in twee voorbeelde ge. 
staaf word: 

Oud·stryders va n die T w eede V ry• 
heidsoorlog wag vandag - nadat 
daar 'n tienjarige tydperk van nasio• 
nale rcgering was - nog op hulle 
regmatige decl. Die O .B. daarenteen 
bet sy stryders deur dik en dun ge• 
dra en £70,000 in drie jaar versamel 
om bulle te versorg. 

V eertig jaar van party.regering in 
Suid.Afrika het 'n bate nagelaat van 
± 500.000 armblankes - kinders 
van die V oortrekkers. Hoelank moet 
dit nog duur? As ons volk nie ont 
waak en eenheid as 'n nasie kry nie, 
sal hy sy vryheid en reg nooit sien 
nie. 

As sewe pogings van die O .B. vir 
samewerking met die H .N.P. om 
partypolitieke redes verongeluk is. 
hoela nk moet ons nog aanhou? Laat 
ons terwille van selfbehoud en vry. 
heid bymekaar kom en aile partye 
in Suid.Afrika vernietig. 

Sosialisme - ,.ek is my broer se 
hoeder" - is ons enigste redding. en 
di t is die O .B. 

Veg vir die behoud van jou broer 
- nie jou -Party nie. 

GEWEIER 

G enl. Vorster het verduidelik hoe 
dat hy vier agtereenvolgendc po 
gings aangewend het om met die 
H.N.P. tot 'n vergelyk te kom, om 
sodoende gesamentlike optrede by 
die eleksie te verkry, maar dat die 
H .N .P. elke keer geweier het met 
hulle sienswyse van Of H .N .P . Of 
niks. 

As die saak as volksaak sou be• 

Genl. VORSTER 

skou en behandel wor d, sou die rc• 
gering waarskynlik al vier neerlae 
in Kim berley gcly hct, maar omdat 
die H .N.P. aileen vir hornsclf werk, 
het die rcgeringsbeleid vier kecr ge• 
scevier. 

Verder is daarop gewys dat die 
demokratiese pa rlementere stclsel 
soos o ns dit vandag bet, 'n verwcr 
king is van die Lyttelton.konstitusie 
van 1906 - 'n konstitusie wat in 
Brittanje deur Britte vir die T rans 
vaal opgestel is, en bedoel was o m 
ons vol k verdeeld te hou. 

Die partye het die volk, wat as 
'n organiese gcheel behoort te lee£ 
en op te tree, tot so'n mate verdecl, 
dat die A frikaner nooit tot sy reg 
sal kom nic - omdat in elke stryd 
wat ontstaan, oos volk teen homself 
sowel as teen sy vyande moet vcg. 

Daarom wil die O.B. die party 
stelsel met wortel en tak uitroei, so., 
dat ons volk sy eenheid kaJt vind ~' 0. 
tot sy reg kan ko m. 
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JE1Ulropa Sk1lllif Reg Vir 
V oligelillde Oodog 

ENGEL§E JBLAD OOR STALIN 
§JE §PEl 

Daar is geen vrede nie. Dit is die rcfrein wat opklink bo al d ie 
p ruatjies oor wercldvrede en oorwinning. O nderwyl die G calliccrdc 
nuusdiens die demokratiese volke aan die slaap p robcer sus oor die 
vreedsarne tocko;ns wa t voorl[· en die groot vriendsk::~p met die sag• 
aardigc eclclmao, generalissimo Stalin, word c\aar in Europa v oorbcs 
reidings op oor!og getrcl, wat laat dink aan die vooroodog$e jarc. Dit 
is die slotsom waartoe persone geraak wat 'n besoek aan E uropa 
a fie . 

H ierdie bevindings word egter nie 
in baie w ye kringe gepubliseer nie. 
Dit sal nog tcveel van 'n skok w ees 
vir die demo kratiese volke wat mocs 
oodogvoer o m oorlog vir goed uit 
te skakel, en 'n demper wees vir 
die vredesywer wat besig is o m ,.die 
bron van alle oorlog," nl. die D uitse 
militere sta f en D uitsc nywerhede, 
ui t te w is. N ogtans is daar kringe 
in Engeland wat besorgd voe! oor 
die vrede van die wereld, soos blyk 
uit 'n oorsig van buitclandse ge . 
beure in die Engelse blaadjie Re. 
view o f World Affairs. Daarin 
word verwys na .,eienaardige toe 
sp rake" in Europese Iande. Dit lui: 

11Baie snaakse dingc gebeur. N iks 
is meer eienaardig - en word min• 
der publis iteit a an verleen - as die 
merkwaardige fcit dat daar in ver• 
skcie dele van Europa 'n groot mo• 
bilisasie van manne aan die gang 
is en verrcikende p!anne vir mil i· 
tcre opleiding nic. D it is vcrstom• 
mend om so kort na die wapenstil• 
stand in E uropa te verneem van groot 
komroanderingsmaatreels in plaas van 
demobilisasie." 

.,TYD KORT" 

Daar word verwys na die oproep 
van die Tsjeggiese mili tcre s tafhoof 
op 20 M ei in die volgende bewoor. 
ding: 

, D ie organisering, bewapening en 
opleiding van die nuwe leur sal o or• 
eenstem met die Rooi Leer . . . . 
Allecn sodoende sal di t vir die nuwe 
T sjeggiese leer moontlik wees om 
ten volle gebruik te maak van die 
Rooi Leer se oorlogsondervinding, 
en om sonder tydsverlies saamgestcl 
te word. O ns tyd is kort. D ie toe• 
koms mag o ns nie onvoorbcreid vind 
nie. O ns leer is bestemd om te veg." 

Die blad vra waarvoor moet hullc 
bereid wees en vir watter doe! word 
die Jeer op die been gebring, en 
voeg daaraa n toe dat ook die AI. 
baniese leer 'n oaar weke tevore 
openlik oo r die dcaad loos propagan. 
da in die rigting gemaak het. 

T EEN W IE 

Teen wie hierdie voorbereidings 
getref word. blyk uit d ie toesprake 
va n die po lit ici. Die minister van 
inligting in die T sjeggiese kabinet 
het hom as volg uitgclaat oor die 
vyande van sy regering: 

, Wie ook al teen die kommuniste 
is, is . ' n D uitse agent en 'n vyand 
van die Republiek . . .. voormaligc 
polit ieke p::~ rtye soos die Boere• en 
Nasionaal•dcmokrate, wat deur ons 
regering vcrbicd is, sal nooit weer 
hcrleef nie. Die film,nywerheid, die 
pe rs en die publis iteitso ndernemings 
en die radio is onder staatsbeheer 
geplaas." 

lnderdaad is hierdie vertakkinge 
onder beheer van twee kommunistie• 
se minis ters. 

'n W aarncmer in cen van die 
Europese Iande, waarvan die naa m 

verswyg word om veiligheidsredes, 
skryf: 

,Die dinge wat ck hicc gel:iien 
het herinner my aan Nazi,Dui!sbnd 
voor die uitbreek van die oorlog. 
Van die ... . wat aile sake beheer, 
tot skoollcinders wnt in clic strate 
marsjecr onderwyl hulk volksliedcre 
sing - al hierdie tonele en nog 
meer herrc ep die OJ!aangcnnme herin• 
neringe van die v erlede. 

STALIN SE SPEL 

D ie blad korn tot die gcvolgtrek. 
king dat Stalin bcsig is om vir ·n 
magsposisie reg te skui£, maar dat 
hy op d ie oomblik 'n oorlog met 
die Angel Saksiesc Iande w il ver. 
my tot tyd en wyl hy die magsewe. 
w ig in Europa radikaal vernietig bet. 
Om een of ander rcde is Rusland op 
die oomblik nie bcgerig om in 'n 
oorlog met die w este te gemak nie, 
en daarom stel hy alles in die werk 
om eers sovecl invlocd as moontlik 
oor 'n groot deel va n E uropa uit te 
oefen, waaronder ook Duitslnnd, en 
om te verhocd dat daar 'n blok ge• 
vorm word wat met die Angclsaksers 
sal simpatiseer. Op die oomblik maak 
by gebruik van die kommunistiese 
party orn hierdic dod te bereik, al
dus die blad . 

In hierdie verba nd is dit dan ook 
opmerklik met wat ter ywer die R usse 
toelaat dat politicke partye in sy 
besette gebiede gcstig wo rd, mits 
bulle kommunistiesgesi nd is. So het 
'n beriggewer van die A rgus by 
voorbecld kort gelede verklaar dat 
hierdie party,stigting die grootste 
probleem vir die Angel,Saksers op . 
lewer. Stalin, het hy gesc, hct in 
elke land en ook in lJui ts land kom• 
muniste wat in die eerste olaas ko m• 
muniste is en eers in die tweede 
plaas nasionaliste, d.w.s. Duitsers. 
Bulle cerste trou is teenoor Mos• 
kou, en daarom kan hy hullc toe• 
laat om in D uitsland politicke or• 
ganisasies in die !ewe te roCJ>· En 
hulle bedrywighcde word uitgebrci 
tot in die dele wat deur die l\mcri• 
kancrs en Britte beset word. Laas• 
genoemdcs daarer.!ecn het nic sulke 
vyfdekolo oners in bclang van die 
clemokrasie nie. D ie Duitse dcmokraat 
is in die eerste plaas D uitser en in 
die tweede plaas demokraties. Lnat 
die Angel·Saksers toe dat hicrdie 
demokrate partye s tig, sal hullc dus 
van gcen waarde vir E t;tgcland of 
Amerika wees nic. 

D ie reeds genoemdc blad verklaar 
dan ook dat daar gepraat is oor 
D uitsland se \·oorlicfde Yir Trojaan. 
se perd metodes (vyfdekolonne. 
bedrywigheid), maar dat di t kinder. 
spel is vergeleke met Rusland se 
s telsel van ondersteuncrs in elke land 
wat vir ho m van belang is. 

O nda nks die vernietiging van die 
D uitse militere s ta £ dus, is die wcrcld 
besig om stelling in te neem vir die 
nuwe oorlog. 

Eell1l Min Een 
I§ N·u] 

Min l~nvrence lKr y 
Ant\voord Uit 

Soos die swaap wat sy tou 
Ianger w il maak deur agter 'n stuk 
af te sny en di t voor aan te las, is 
n.in. Harry Lawrence vandag besig 
om die 'Werldoosheidsvraagstuk op 
te los. V erledc week hct by in Jo . 
hannesburg erkcn wat die publiek al 
'n paa r maande lank wect, nl. dat hy 
duiscnde mense werkloos stel ten 
cinde duisende o ud.solda te aan werk 
le help. 

Jn 'n toespraak het hy gese dat 
die rcgering aan -10,000 bla nkes wat 
nog in die leer is. werk moet verska£. 
Danrbenewens het 6.000 manne ge. 
v ra dat b ulle aa n groncl gehelp moet 
word om te ka n boer. 

.,Ons meen da t ons vir hierdie 
mense werk sal kan vind. maar 
daar is 'n byko mende vraagstuk -
om werk te vind v ir diegene wat 
verskuif w ord om vir o ud.soldate 
en oorlogswerkers pick te maak. 
J\1 bet ons dan vir die manne in 
die leer werk gevind. sal ons nie 
uit die moeili kheid wees nie", het 
die M inister met oosterse w ysheid 
vcrduidelik. 
D aar is darem die vordering in 

min. Lawrence se reeks aankondi. 
gings nou te bespeur dat hy uitein. 
dclik besef dat om werk van een 
wcg te vat en dit aan · n ander te 
gee, ook 'n vraagstuk skep. en dat 
hy dan maar nog in die moeilikheid 
sal wecs . 
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DIE O.B., WOENSDAG. 15 AUG. 19'15. 

Mense wat O.B .. lede in Kimberley.distrik op 15 Junie uit hul 
gcledere geskop het, kla nou steen en been dat hierdie O .B.'s nie 
vir hulle op 5 September wil gaan stem nie. Die rede waarom ver 
wag word dat die O.B .• lede vir die H .N.P.-kandidaat moet stem, is 
glo dat verhoed moet word dat genl. Smuts se kandidaat inkom. 

M aar a s dit so'n groot skade vir S uid,Afrika sal wees as genl. 
Smuts 'n nuwe parlcmentslid kry in die plek van die oue wat af· 
gesterf het, dan W die eerste plig by dr. Malan om so'n beleid 
(eenoor die O.B. te volg dat dit moontlik sal wees om vir sy kan· 
didaat te stem. As die wereld sal vergaan omdat genl. Smuts 'n 
enkele nuwe ondersteuner in die pick van 'n ou ondcrsteuner k ry. 
dan is dr. Malan mos meer verantwoordelik vir die vergaan van die 
w6reld as die O.B. lid wat op 15 Junie deur hom uitgeskop is en 
wat nou r. ie te grctig is o m dr. Malan se ka ndidaat te gaan steun, 
oor \'lie hy geen scggenskap as lid van die H .N.P. mag he nie. D it 
is mos darem logics. 

Deur mensc op 15 Junie uit die H .N.P. te skop omdat hulle lid 
van die Ossewabrandwag is, onderwyl daar ' n tussenverkiesing 
hangende was. hct dr. Malan egter getoon dat hy self nie glo dat 
die voortbestaan van Suid,Afri l<n van die setel Kimbedey,distrik 
afha ng nie. 

TOT BESINNING 

V ir die Ossewabrandwag en die Afrikanervolk is dit egter van 
baie groot belang wat in Kimberley.distrik gebeur. En dit is die 
belangrikste aspek van die hele tussenverkiesing - vee] belangriker 
as die vraag of gcnl. Smuts dan \Vel of dr. Malan een s temvec in die 
praathuis mecr gaan kry - dat dr. Malan voor ' n algcmcne ver· 
kicsing tot besinning gebring moet word. 

Die dac van j)artypolitiek is getel. Die volk is moeg en sat vir 
hierdie soo rt burgeroorlog waarin volksgenote erger bevcg wo rd as 
vyande. O ns hct 'n nuwe stelsel van volksamewerking nodig, en dit 
sal jy nooit kry langs die weg van die partypolitiek nie. Dit dry f net 
groter wigge tusscn volksgenote in en slaan net dieper wonde. Daar 
orn kom die O.B. no u al sedert die vorine verkiesing met sy voorstel 
van 'n VOLKSFRONT. Laat alma! wat eners d ink oor groot vraag~ 
stukke in ons land, 'n verkiesingsfront skep waarin daar vir die MAN 
en nie vir die party gestem sal word nie. Laat daar ware volkskan· 
didate staan in picks van party·kandidate. 

VOLKSEENHEID OP SPEL 

D uisende H.N .P. lede en ander Afrikaners is begerin dat so·n 
front gestig moct word, omdat dit die enigste oorbrugging van die 
huidige kunsmatigc verdeeldheid sal wees. Sewe keer reeds het dr. 
M alan so'n paging tot samewerking van die hand gewys. en hy het 
dit gedoen omdat hy gereken het dat O .B.,Jede tog' in elk geval vir 
sy party sal stem, of hy hulle vertrap of nie. 

Laat hy nou in Kimberley .distrik tot die bcsef gebring word 
dat nlleen deur Iniddel van samewerking daar iets vir ons volk gered 
kan word, en dat sy beleid van bevegting van goeie volksgenote net 
tot magteloosheid lei. 

Stamp hy sy kop hierdie keer, kan die algcmene verkiesing oor 
'n paar jaar vir ons volk gewen word, en nie weer verloor word soos 
in 1943 toe dr. Malan samewerking geweier het nie. 

So'n les vir dr. Malan sal ons volk veelvoudi}J meer ten goede 
kom as die toevoeging van een stemvee in die parlement meer tot d r. 
Malan se mindcrheidsgroepie van 43. 

!-Herin le die betekenis van Kimberley·distri.l(: V olkseenheid kan 
daar seevier of verloor - nie genl. Smuts of dr. Malan nie. 

JKO§ NA ENGELAND TJEJEN 
GE§UJB§liDIElERDE PRY§ 

Volgens 'n verklaring van die 
Minister van Landbou sal die rege. 
ring nie voedsel opvorder om aan 
Engeland p resent te gee, soos 'n 
grocpie lojale Britte in die land agi. 
teer nie, maar het die regering be, 
shtit om sekere kossoorte, waaronder 
suiker, vleis, kaas, droevrugte, in. 
gemaakte voedsel en konfyt, aan die 
Britse regering te verkoop teen pryse 
lacr as wat die Suid Afrikaanse pro. 
duscnt daarvoor kry. Die rede hier• 
voor is dat ons pryse hocr is as wat 
die E ngelse vir kos uit ander Iande 
betaal. 

Hieruit moet afgelei word dat die 
Britse volk nog so kieskeurig is dat 
huUe nie voedsel teen dieselfde prys 
wil koop as wat die Afrikaansc ver• 
bruiker daarvoor betaal nic. D it op 
sy beurt beteken dat ons in Suid· 
Afr,ika 'n baie groter voedselnood 
het as die mense in Enge!and. 

Volgens min. Strauss nooi die Re 
gering die lojale seksie uit om die 
tekort aan te vul in verband met die 
opkoop van die voedsel. D oen bier• 
die mense dit nie, sal die volk self 
claarvoor moet betaal. 

DIE O.B ., WOENSDAG, 15 AUG. 1945 . 

DIE 
( Deur Prof. J. A. W iid ) 

Daar het gedurende die afgelope 
dae vier gebeurtenisse van wereld· 
betekenis plaasgevind, nl. die Pots. 
da m.besluite, die aanwending van 
die atomiese bom deur die Angel. 
Saksers teen die Japa nners, die toe. 
trcde van Sowjet.R usland tot die oor. 
log teen Japan en Japan se vredes. 
aa nbod. Gebrek . aan plekruimte !a at 
aileen die behandeling van die Pots 
dam.besluite toe en ons doen dit aan 
die hand van 'n hoofartikel: die do · 
l<ument van Potsdam in Die V ader• 
land van 3 deser. 

DIE DOKUMENT VAN 
POTSDAM 

.,Die Potsdam.bcsluite ( vergeleke 
waarby ons ergste verwagtings ver 
blcek het tot wysheid en genade )' ' . 
aldus die blad, ,.verskil nie veel van 
die wat afkomstig sou gewees het van 
·n groep oorwinnende diere nie. H ulle 
cen gemeenskaplike welbehae vind 
die oorwinnaars in d ie getjank van 
die verloorder onder hulle verskeu 
rende tande, en die welbehae is so 
groot dat hulle onderlinge afguns. 
diepe want roue en vrees daarin ,.-er · 
lore kan raak. T roucns, die een ele 
rucnt wat onmiskenbaar verraai dat 
Potsdam se resultate per slot van re. 
kening tog mensewerk is, le in die 
woordegegogel in die dokument wat 
die were!d te lees gekry het. N et 
mense is daartoe in staat. 

V .S.A. SE AANDEEL 
.. Oat die Verenigde State deelge. 

noot word aan so'n wandaad, sal 
ncutrale waarnemcrs as 'n onaange. 
name skok t ref. Daar was 'n gedagte 
dat die N uwe W Greld, getoe in 'n 
ander atmosfeer as die van haat 
deurtrekte Europa, 'n nugterder by
drae te doen sou he en moontlik in_ 
s trumenteel sou wees om die sinkende 
beskawing van Europa te red., Maar 
tcrwyl Amerikaansc koerante aan die 
een kant die ontstellendste berigte 
plaas oor die pcshol van menslike 
lyding en onderdrukking en ontbering 
wa c .,be.vr yde' ' Europa geword het, 
vind ons aan die ander kant die Arne 
rikaanse regering nog altyd bereid om 
saam met sommige van die vernieti. 
gers van aile fundamentele begrippe 
waarop die beskawing van W es. 
Europa gebou was, die ui troeiing van 
die Jaaste reste te voltooi. G root 
Amerikaanse industrialiste skyn egter 
so vooruit te sien na die monopolie 
wat hulle in die wcreld se nywer 
heidsmark in die vooruitsig het, dat 
hulle gewilliglik, deur die vcrnietiging 
van aile kanse op herstel van 'n Sen. 
traal. Europese ekonomie, die oorbe. 
volkte Europa tot 'n stinkende agter. 
plaas van verhongerende mense sal 
maak solank as die beoogde prys 
hulle nie ontval nie. Dit is die enigste 
verklaring wat ons kan uitdink vir 
die V erenigde State se bydrae tot 
hierdie gedoente. tot 'n stroping van 
Duitsland nie minder nie as tot ver. 
oordeling van die oorblywende 
Midde, Europa tot permanente ekono. 
miese verstikking en kulturele ont. 
binding. 

IS POTSDAl'\II.BESLUITE 
UITVOERBAAR? 

..Want laat ons nou maar hier. 
aangaande onder geen onnodige illu. 
sies verkeer nie: Europa kan nie as 
beskaafde kontinent voortbestaan in 
'n bedeling soos die wat die here in 
Potsdam uitgedink bet nie. W anneer 
hulle praat van 'n buitse ekonomie 
wat beperk moet word tot ,.hoof 
saaklik landbou en huisnywerhede' ' 
( wat waarskynlik sal mag varieer tus. 
sen breiwerk en die vervaardiging 
van koekoek.horlosies), dan behoort 
bulle te weet dat hulle die onmoont 
like beoog, selfs a l kon die tyd in 

Duitsland, maar nie elders nie, terug 
gevoer word tot 1850! Wanneer hulle 
die vernaamste leeftog van een van 
die wereld se grootste fa briekslande 
wil bcperk tot die maak van net die 
masjiene , wat vir binnelandse be 
hoeftes" nodig mag wees (vermoede. 
lik dan net grawe! ) da n weet bulle 
dat in sulke omsta ndighede drie.kwart 
van daardie land se in\l.'oners moct 
omkom van werkloosheid en honger. 
As hulie egter sclfs dan nog praat 
van bcrowing en vcrbieding net tot 
dat .,Duitsland genocg sal he om van 
tc !ewe sondet hulp van buite'' (in 
vcrgelyking met wat die Amerikanc 
en die Engelse v ir hullcself nodig ag 
om ,,van te !ewe'' !) da n bring hulle 
ons tot eenvoudige, sto mme sprake 
loosheid. 

END VAN DIE OOR< 
BLYFSEL? 

.,Ann a! die omringende lande, 
vir wie se ha ndel en uitvoer 
en algemene welsyn die in 
dustriide hart van Europa wat Duits 
land '-Yas, ·n lettcrlike on6ntbeerlik 
heid is het blvkbaar nie een , ·an die 
groot ~anne V'a n Potsdam gedink nie. 
Of miskien gaan dit hulk nie aan nie. 
W at dit is wat hulle besiel. weet ons 
nie. Maar dit weet ons: Potsdam {in. 
dien hy nie net more of oormore word 
wat )alta so spoedig geword het 
nic ) is die begin va n die cinde van 
wat Hitler met sy oorloe laat oorbly 
hct in Europa. Amerika mag sy mark 
tc kry en Stalin sy menslike slawe, 
maar van 'n Europese beskawing sou 
dit die end wees" . Aldus Die Vader 
la nd . 

* .. 
Of die Transvaalsc dagblad se 

uiters sombere toekomsbeeld 'n aak 
lige wcrklikheid gaan word, le in die 
skoot van die tockoms verborge. 
Hicrdie toekoms sal 'n hele boel 
vraagtekens moet verwyder. D ie reg. 
bank van die geskicdenis wat nog 
geskryf sal word, sal tti tspraak moet 
doen of dit ,.Hitler se oorloif' was. 
soos Die Vaderla nd dit noem, en of 
daar agter die oorlogmakers soos ag 
ter die vredemakers va n Potsdam nie 
miskien duistere magte staan van wie 
die meeste tydgenotc geen benul het 
nie. 

D ie dokument va n Potsdam dra 
egter nou reeds die stempel van mis 
dadige ko:tsigtigheid wat hom nie al 
leen op die oorwonnenes nie, maar 
ook op die oorwinnaars !elik kan 
wreck. 

AAN DEE WEUK 

AssLveldkte. mev. E. P iek, van 
die Bothaville kommando het n 
pannekoek-aand gerecl om geld in 
te same!, wat sy toe onder haar 
Jedc verdeel het. om mee te woeker 
vir Fondsdag. llierdeur word ver 
wag dat elke lid, wat gewillig is, iets 
sal aankoop vir !mar paar sjielings 
en dit dan net verwerk. Die artikels 
moet voor die tyd by die Komdte. 
ingehandig word, sodat lede nog tyd 
het om bulle eie byd rae te maak. -
( lngestuur) . 

Prins Alhct·t.-Konnnando 
ho u 

FONDSOA(;.FUNKSIES 
te ZEEKOEGAT 

SATERDAG, 18 AUGUSTUS 
vanaf 10.30 v.m. 

te PRINS ALBERT 
SATERDAG, l SEPTEMBER 

vanaf 2.30 n .m. 
-o-
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Dilllit§e N 21VOr§iJThg dle1Ulr Gem]Jieerrlle§ 
Berourut 

Die wereld het verlede week die 
skokkende berig o ntvang dat weten. 
skaplikes in Amerika daarin geslaag 
het om 'n bom te vervaardig wat krag 
o ntwikkel uit die splitsing van die 
atoom ( wa t vroei!r beskou was as 
die kleinste bestanddeel va n enige 
stof}. So'n bom is 2,000 maal krag-. 
t iger as die swaarste bom wat teen 
die Duitsers gebruik was. en die eer. 
ste twee wat op Japanse stede gelos 
is, het geopenbaar dat drie-.vyfdes 
van die een stad en feitl ik die hele 
van die ander uitgewis is. AI wat 
!ewe, is deur ·n verskriklike hitte en 
lugdruk verskroei, het die J apanners 
berig. Albei hierdie stede is groter 
as Kaapstad. Beweer word dat dit 'n 
oppervlakte van meer as vier vier. 
kante my! uitwis. 

D ie ui twerk ing wat hierdie uit-. 
vindsel op die wereldpoiitiek gaan 
he; is onberekenbaar en die verskrik. 
k ing wat dit inhou vir toekomstige 
oorloe is ontsettend. D it het Japan 
gedwing om onmiddell ik oor t.e gee. 

DUITSE UITVIN DSEL? 

Hoewel die AngeLSaksers in hul 
eerste aankondigings aile lo f vir die 
uitvindsel aan h ul eie hoede wou 
steek, wil dit tog voorkom of dit 
eintlik 'n Duitse uitvindsel is, maar 
dat die Duitsers dit weens die swaar 
lugaanvalle nie to t volmaaktheid kon 
bring nie. Pres. Truman het in sy 
aankondiging gesc dat hulle 2Yz jaar· 
gelede daarmee begin ·het toe ver-. 
neem is dat die D uitsers met oroef. 
nemings besig was. · 

Die Argus se korrespondent ko m 
egter met die mandjie patats te voor. 
skyn waar hy berig dat die D uitsers 
,.vroeg in 1941" met die navorsing 
begin het deur o.a. ook gebruik te 
maak van 'n D eense wetenskap like, 
professor Bohr. , Verontrus oor die 
D uitse vordering op hierdie gebied, 
het Bohr besluit om die Duitse planne 
te saboteer en na · Engel and te vlug", 
lui die berig.· D eur middel van onder · 
grondse bedrywigheid het Bohr die 
Geallieerdes in kennis gestel van die 
vorderings en gereeld op hoogte ge, 
hou m et die ontwikkeling. 'n Ge. 

JPOIJTIEKE 
§LAGOJFFER§ VAN 
9N JPARTYBEVliND. 

S . W. MALAN van Bloemfontein. 

O p 28 Januarie 1942 · in hegtenis 
geneem. Na vier maande in die tronk 
na KoHiefon tein·kamp. Is voor in te~· 
nering vrygesprcek deur ' n hof. 

,Ek sal my mede·Afrikaner nie in 
die steek laat nie en hom nie aan die 
vyand u itlewer nie". 

reelde ondergrondse diens is ingestel 
tussen die D uitse labo ratoriums en 
die Geallieerde spioenasiediens in 
Swede. , Daa rna het die Geallieerdes, 
met die maksimum kennis tot hul be• 
skikking, oorgegaan tot die offensief" . 

In ander berigte is gemeld dat die 
Duitsers se fabrieke vernietig is deur 
bomaanvalle, sodaf hulle nie die werk 
kon voltooi nie . Die Duiters het dit 
blykbaar al so ver gebring da t hulle 
' n proefkanon gemaa k het wat 'n 
k lein bommetjie a fvuur met 'n ont-. 
settende ui twerking. 'n Stuk van die 
kanon is in Salzburg in die berge ont. 
dek. 

~iVoTif rraat van 
Skaap Oppa§ 

Adv. C. R. S'..vart het verlede week 
aa n die jeug van die H.N.P. in Jo, 
h<·nnesburg vertel' dat die parlemen. 
tere stelsel gewysig behoort te word . 
, D ie werking van die Britse demo, 
krc:sie is in baie opsigte belaglik en 
dil pas nie by d ie Suid ,Ahikaan:;c 
volksaa rcl nie", het hy gese. 

Nada t dr. IVI'alan 'n pa<1r mnande 
gelede ' n O .B.·voorstel tot sarncwt:r• 
king verwerp het op gro nd daarvau 
dat die O.B. die afskaffing van die 
parlementere stelsel beoog, ju!ll hiec• 
die uitlating van adv. Swaft vl!rwel" 
kom wo rd as ' n stap in die O .B.-.ri\)' 
ting. D it sal ondersteuners van die 
H.N.P. se oc verder oopmaak vir die 
beleid va n die Ossewabrandwng, en 
dan sal hulle wil wect waa.ror.1 dr. 
lVIalan dan no u eintlik wcic.r om met 
die O.B. saam te werk vir ' n n uwe 
stelsel. 

Die antwoord op hicrdie vrailg is 
egter dat die H.N.P .• Ieiding nie be. 
reid is o m partypolitiek te vervang 
deur v olkspolitiek nie, want dan sal 
hullc hul eie party moet inruil vir 
'n volksorganisasie, en hui a!!eenheer, 
skappy moet prysgee. En dit weier 
hulle. 

0 Hu!le kan d us ook nie beroeps-. 
ve!teenwoordiging invoer in die p!ek 
van partyverteenwoordiging nie, want 
dit sal ook verdwyning van h ul party 
beteken. 

0 Solank die H.N.P. dus weier oni" 
met ' n volksfront saam te ·werk om• 
dat hy vrees vir die verdwyning van 
die party, solank sal hulle ook nie 
bereid wees om die parlement te ver• 
vang deur ' n stelsel van beroepsver• 
teenwoordiging nie. E n solank sal 
adv. Swart se praatjies maar net ver• 
kiesingsbeloftes wees in die aangesia 
van 'n sterker•wordende anti.•pade: 
mentcre vloedgolf. 

lBO.!KRJE]lEUG HOU 
OPVOJS:fiUNG 

Die Observatory. Boerejeug het op 
3 Augustus 'n opvoering gehou ter 
stywing van h ul kas . 

Voor 'n mooi opkoms, het veld. 
kornette De Klerk 'n skitterende oo. 
voering gegee met die kleinspan, wat 
baie gelag en toejuiging ui tgclok het. 
Baie van die nommers was so goed, 
dat die vreemd elinge verwonder was 
hoe die veldkornette dit so in die 
k leinspan gekry het, daar die jong, 
s te maar 4Yz jaar is. Die Veld, 
kornette was dan ook goed beloon 
met 'n mandjie blomme wat ewe 
manha ftig deur haar jongste brand. 
·waggie onder groot toejuiging aan 
haar oorhandig is. - (Ingestuur) . 

Die 
Die 

SfJJsmwerk of Aileen 
Ondergaan 

Noudat d ie oodog in E uro
pa verhy is, hegi u die s!.r yd 
van d ie hr oodwinn er, om vir 
Iw an en sy ges.i.n, in ' n weteld 
wat :i..n as en p uin le, ' n b e
hoor.iike hestaan te vincL lDit 
is 11noontlik dat h ierdie laas
gencem.de stryd meer onge· 
vaUe kan eis as wat gesn euwei 
h et t.yden s d ie ·wal)enhotsing . 

In die kapitalistiese Jande moet 
oorgeskakel wo rd van 'n oorloospro-
d uksie wat vir 'n onversadlgbare 
vraag geproduseer het, na 'n vredes-
produksie wat vir onderkonsumosie 
produseer. D it moet onthou word. dat 
die oorlogvoerende volke as eenhede 
genoegsame geld geleen het of k re
diet geskep het om vir oorlogspro
dukte te betaal. M aar dis die indi
widuele verbruikers in die skoot van 
die volke wat vir die vredespro dukte 
moet betaal, en alte dikwels nie daar-
toe in staat ia nie. 

D ie volk as gehee!, met a! sy a r-
beidsk ragte en at sy landsrykdo mme, 
is waarborg dat die oorlogsprodukte 
betaal sal word, maar elke brood-
winner is op homsel£ aangewys o m 
die pro dukte wat hy vir hom en sy 
familic nodig het, tc bekom. En die 
br:oodwinner het cnkel koppkrag so-
dra hy 'n werkkring gekry l:i'e t. 

In kapitalistiese Iande word die 
harmonie t ussen koopkrag en werk
kring herstel deur periodieke kapita
listiese erupsies, nl. depressies, en die 
prys wat 'n volk hiervoor moet be
taal is naamlose ellende, werkloos
heid, armoede, ondervoeding, agter~ 
buurtes, ens. 

ALMAL SAAivi 
As oorlog gevoer word, dan word 

gepraat va n 'n totale oorlogspoging. 
Alma! is daarby betrokke, en wei 
ter bevordering van die oo rlogspo
ging. N iemand mag die poging be
lemmer nie. M aa r as vrede gesluit 
word , dan breek die tydperk vir ka~ 
p ital is tiese Iande aan waarin elkeen 
vir homself moet sorg deur sy ewe
naaste te bekamp of te vernietig; en 
waarin alleen die kaoitaliste hulleself 
handhaaf as die uitbuiters en base 
van die res. 

Die groot vraag wat hierdie ge-
slag van die mensdom en ook van 
ons volk ruoet bcslis, handel oor die 
aard en wesc van die na-oorlogse 
samelewing, waaraan tans begin bou 
moet word. 

Gaan ons voortaan die menslike 
samelewings wat uit die puin van ses 
jaar se vernietiging moet verrys, tot 
eenhede uitbou waarin elkeen die be
lange van alma! moet bevorder en 
waarin geenee n die geheel mag skend 
o f belemmer nie? O f gaan ons terug 
na 'n kapitalistiese same! ewing van 
botsings ,....- van rykdom en armoede, 
van partypolitiek en twis, van onmag 
en ellende? 

D it is die groot strydvraag van 
ons geslag. 

E uropa bied va ndag vir die mens
dom 'n vreeslike dog aanskoulike les. 

D aa rdie volke wa t na mindere of 
meerdere jare van oorlogvoering pro -
beer terugkeec bet na 'n kapitalis tiese 
samelewing, het 'n roemlose einde 
gevind in die moderne barbarisme, nl. 
die Bolsjewisme. 

Vir ons geslag is daar net een red
ding. Dit is die Sosiale Volkstaat, 
gedra deur d ie gedagtes van nasio
nale eenheid en sosiale regverdig-
heid. 

V ergaderings In 
Kimber!eyoDistrik 

Senator I. Ra ubenheimer, ge• 
biedsgenl. C. L. de Jager en genl. 
P. J. Grobbelaar spreek die vol< 
gende vergaderings in Kimber• 
ley•distrik toe in verband met 
die tussenverkiesing aldaar : 

Andalusia : 22 Aug., 7 n.m. 

Kimberley (stadsaal): 23 Aug. 
<8 n .m. 

D u Plooysburg, 24 Aug., 
2 n,m. 

A~§JHE~ 

H.ANDl:lAAF U EffE 

'l'AAL! 

0 

Stuur u naam, adres en 2/ 6 ledegeld 

(vir eerste jaar) 
aan: 

SEKRET ARIS 

l1IANDH.tHPERS

ORGANffSASffE 

Posbus 180 - Stellenbosch 

1Exc~ l$ior W y!Dle elffi 
Brsmdewylffi<e 

A&n EXCELSIOR Wyne la toegcken 
drle Silwer bekere eo verek ele Eersto 
Pryse op die j all.rllkse Wes tel!ke Pro · 

v!nole t>e Wynslrou. 

l?E J:IiiL YG : 
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s :>i 
... 3 ... 
~a;S 
... .... 
~ ii :S 

W~.l'/800.!£1.'.1!:: " 

p il 
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~~ 
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... ~ .. 
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Speainal (Soet) 2/ 0 11/ -
Wlt J erlJ>fgo . . . . . • 
Root Jerlp!go . . . . . • 
Malmsey . . . .. .. . .. . . 
Wit Soet Muakc.del . . . . 
P..ool Soet Muek lbdel . . • . 
Soet Port . . . . . . . . . . 
Port .... .. .. .. .... .. 
P ontak . .. . . . . . . . . . . .. . 
?lorceater Roc!t . . . . 
Spesi!tle SJeiTle . . . . 
Sjerr!e . . . . . . 
Ou Bruin SJerr!e . . . . . . . . 
Bia,:I...'<DEWYN : 
Eureka . . . . . .. . . . . . 
A 1 ...... .. 

I 
Boegoe ...... .: . 
LlKEUBS: 
Kcrsie . . . . . . 
van der .Hum 
Cr em e de Menthe (Peperment) 
Anys . . • ..... ... .. . .. . 
Gl?min er . . . . 
J'E !>i'EWEB • . 

J£!'1'EW£B-~UBS: 

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

816 
3/ · 
7 / 6 

6/ G 
616 
1[6 
6/ 6 
6/ 6 
7/ 6 

Lemoen .. .. .. .. .. .. 110 
Suur lerooco . . • . 7 / 6 
, COCKTA!L" . . . . . . 4/-
V'ermouth (Franse en 

I ta liaa nse tipes) . . 2/ 9 

8 / 6 
8 /Q 
8 / 6 
3/ -
8/· 
8! -
7 / 6 
7 / 6 
7/6 
716 
7/ · 

GELlEWE DAAROP TE LE'l' : - Bes te!· 
lings word opgernaak van en!ge verskc!den· 
heid wy n, bra ndewyo en Hkeurs, m !t a d1t •n 
kissic van 12 bot t els is. 

!;~stelhogo w o ro olego u!tgevoer KONT AJ'."l' 
ME'l1 BE ST£LLI NG or KONTAJ.'<T BY AF· 
LE WBRI NG plus K.B.A. ·koste, vry op opoor 
Vlt>k teplaaUJ-Sta.ale. KONTANT PLUS SPOOR
VRAG moot bestclllngs vergesel wat op Bus
llnl t<'S o! H a ltes &!gclaal word, nnders lne sal 

• bestelllngs nn nnnete St.aelc vcrs cod word. 

Die volgende depos ito's m oet b eslelllnao 
verge!iel, n l. 20/ · per vaatjfe e.n 5/ · per k1s sfo 
met botlels. Gemclde bedrae word vergoed 
sodra le~ 1nboucrs tcrug- ontva ng word, spoor· 
vrag betaald ·ne. V1aktep!e.ats·stas!c. 

Wt..N.:\'.Et:B U!:tl: LYHO O'E!ii8 TElllUOOE
ST UUR WORD, MOET £TI.KE'l'TF. NID 
VE "RWYDEU WOllD NfE. D UPL.ffi.l t.AT· 
VlllAOlSR lliWB V IL"\ AJ<':SE N DING lllOJEil' 
OOK AAN ONS OESTO.V R WOllD. 

:UMiel <'1\D 
E 1HJE I..SW B WYN li!A.6.Ell?.'!l, 

(E !cu. Job.n Scboe.man) 
J!'cobnn 1. Foon 902·. Te!egr.: EJI;:()l!!)U!KO!l>. 

VUKTE PI.BillT B-ST ASKE, K.P. 



Eers Partypolitiek9 dan Grondbe,varing 
Die Amerikaanse landbou.attache. 

mnr. Charles Enlow. wat so pas by 
die V.S.A .• gesantskap in Pretoria ge. 
voeg is. het in ·n onderhoud gese dat 
die boere van die Unie self moet or. 
ganiseer om grondverspoeling te be. 
veg. , Boere behoort nie vir staats . 
optrede te wag nie ' ', het hy verklaar 
eq bygevoeg dat die boere in Ameri. 
ka hulself in groepe georganiseer het 
en enige nodige maatreels kan neem. 
Hulle word bygestaan deur deskun. 
diges in hul werk en lesings word aan 
hulle verskaE deur die Veldbewarings. 
o rganisasie. 

T oe die O .B. onlangs begin het om 
boere te Or$]anis~er vir hierdie doe! 
en laertrekkings gereiH het waar voor. 
ligting gegee en daadwerklike arbeid 
verrig kon word as 'n klein begin 
om grondverspoeling te bekamp, h.::t 
die partypolitieke bewind daar 'n 
stok voorgesteek deur te belet dat sy 
amptenare die gevraagde voorligting 
aan die kamoe verskaf. Die verbod 
het gekom n~dat die Departement se 
afdeling vir Hrondbewaring reeds 
klaar reelings getref het om ampte. 
nare te stuur. 

In Suid.Afrika cloen die regering 
omtrent niks aan hierdie vraagstuk 
nie, want daarvoor is die politieke 
partye te besig met vcrkiesingsvoor. 
bereidings. En ander groepe word 
belet om iets te doen omdat dit die 
regerende party dalk in die skaduwee 
kan stel. In Suid=Afrika sal die party• 
politieke vraagstuk eers opgelos moet 
word voordat grondverspoeling aan• 
gedurf sal kan word. Partyregerings 
moet vervang word deur 'n volksre• 
gering wie se taak dit sal wees om 
die welsyn van die land en volk tc 
behartig en nie verkiesings te wen 
vir die rcgcring nic. 

O.B.-I{rag Groei Op 
Clanwilliam 

£50 MEEU INGESAIHEL 

Ossewabrandwag.dag is op 1 
Augustus op Seekoevlei, distrik C lan. 
william, deur die )an Disselsvlei.kom. 
mando gevier. Genl. ). de Vos en 
hoofkomdt. S. Kamffer, van die Hoof. 
kwartier. het die funksie bygewoon. 
Ondanks · groot verspoelings en el. 
1endige weerstoestande, was die 
opkoms besonder geed. 'n Opvciling 
is gehou van tuisgemaakte artikels en 
plaasprodukte en die bedrag van £170 
is ingesamel, wat £50 meer is as ver• 
lede jaar se opbrengs. 

Die vergadering is toegespreek 
deur genl. De Vos, wat vera! die 
gevaar van kommunisme in S.A. be. 
klemtoon het en daarop gewys het dat 
die Ossewabrandwag die enigste 
afweermiddel daarteen is, aange. 
sien die demokrasie, met sy verdelen. 
de partypolitieke stelsel magteloos is. 
Die besielende rcde het nuwe hoop 
in die plaaslike geledcre van die 
Ossewabrandwag aangewakker. -
(Ingestuur) . 

Die V olk §tel 
Vrae Oor 

Parlement 
Die parlement is geen wetgewende 

liggaam meer nie. Onder die party. 
politieke stelsel van burgeroorlog het 
dit verval tot · n blote propaganda. 
masjien waar elke party vir homself 
propaganda maak met die oog op 
die volgende verkiesing. Dit is ook 
wat erken word deur Die Burger 
in 'n hoofartikel van 3 Augustus, 
waarvan die aanhef as volg lui: 

,.Met sy besluit om nie 'n spe. 
siale sitting van die parlement in 
September te bele nie, openbaar 
die regering 'n veelseggende vrees. 
Hy is bang om sy kritici te ont• 
moet .... " 

Maar die volk vra homself af: 
0 As die parlement, wat veronder. 

std word die wetgewende liggaam 
van die land te wees. dit nie meer is 
nie. dog slegs 'n propaganda.buis, 
wie moet dan die land regeer? 

e Is dit daarorn dat daar geen 
vraagstukke opgelos kan word nie? 

0 Beteken dit dan dat die land 
sonder 'n bestuurstelsel is? 

G Is dit dan nic tyd dat daar iets 
anders in die plek van die parlement 
kom om aie land te regeer nie? 

0 Is dit moontlik om iets a nders 
in die parlement se plek te stel so• 
lank ons nog olie op die parlcmentcre 
vuur gooi deur PARTY,verkiesings 
te voer? 

@ Is dit nie tyd dat die volk met 
sy hervormings onder begin deur 'n 
VOLKSFRONT te steun in t>lek van 
individuele partye wat net na die par• 
lement gaan om propaganda te maak 
nie? 

® Sal so ·n volksfront. wat berus 
op samewerking, nie baie meer vir 
die land uitrig as 'n politieke party 
wat voortdurend teen alma! en elk 
stryd moet voer, en dus in die 
parlement net propaganda moet 
maak nie? 

0 E n sal so 'n volksfront nie die 
eerste stap wees nie na die begeer• 
de VOLKSREGERlNG wat BE· 
ROEPSverteenwoordiging in die pick 
van PARTYverteenwoordiging sal 
invoer nie? 

HARD GEWERK 

Die veldkornette van Vredehoek. 
Duiwekop, Kaapstad, mev. A. Jung. 
hans, dee! mee dat haar onder.offi. 
siere en brandwagte vanjaar beson. 
der fluks gewerk het i.v.m. 8 Augus. 
tus. Die woekergeld, wat getuig van 
volhardende arbeid, beloop ver mecr 
as verlede jaar, en ook die basaar 
was 'n groot sukses. 'Sy wens haar 
dank te betuig vir hut troue diens, 
wa<ndeur die veldkornetskap in 
staat gestel is om groot vooruitgang 
te toon op verlede jaar se poging. 

Afgesien van moeili!te oms~andighede 
he~ ons groo~ voorrade wa~ ens in$iaa~ 
s~el om die ecieskeurigs~e man ~a voov-

- sien vc.:~n 'n ne~jiese palt klere. -

VAN ZYLS 
DKIE K.II..ERJEMAKJER§ 

DITIE IP AARJL 
Alombekend vir hul opregte en billike. behandeling. 

Skryf om Maatvorms. 

OIE O ,B., WOENSDAG, 15 AUG. IQ-!5. 

LliDMAA'fSJKAP OF VRJJENDO 
SJKP1.P? 

Ver§kiA TU§§en OoBo 0 Gedagte en 
Die Van Politieke J?artye 

,Kom terug na die moederhuis. 
Julie is welkom, maar ons eis lich 
maatskap en onverdeelde trou." 

Met hierdie woorde nooi die 
H .N.P .• Ieiding by monde van mnr. 
Eric Louw d ie volk uit om 'n aan. 
dee! te neem in die volkstryd. (Die 
Burger, 6 Aug.). Om 'n bydrae te 
kan !ewer in belang van jou volk, 
moet jy dus eers lid word van die 
H .N.P . en onverdcelde trou daaraan 
sweer. Jy mag geen ander mening 
oor sake daaroo na hou as wat die 
H .N.P .. Jeiding a~m jou voorskryf nie. 
E n een van hierdic voorskrifte is 
dat jy 'n vyand moet sien in elke 
andcr Afrikaner wat nie lid van die 
party en gehoorsaam aan die se lei· 
ding is nie. Allecn dan is jy bevoeg 
om 'n aandeel te neem in die stryd 
van jou volk. 

Dit is die grondslag van ·n poJi , 
tieke party. 

DIKTATUUR 

Dit moet vir dkeen duidelik wees 
dat jy langs hierdie weg nooit vo!k. 
sarnewerking sal kry nie. D it is 
te vee! van 'n diktatuur. D ie Afrika, 
ner sal hom nie aan 'n diktatuur 
laat onderwerp wat vir hom selfs 
voorskryf hoe hy oor politieke sake 
moct dink, en wa t, as hy nie ge, 
hoorsaam nie, hom die reg ontse om 
'n bydrae in belang van sy volk t e 
!ewer nie. 

SONDER LIDMAATSKAP 

Dit is trouens hoe 'n' diktator, 
staat ontwikkel: Dit begin by 'n 
party wat alle ander volksgenote 
uitsluit. Eers nooi dit uit, maar 
late~: skop dit uit. Dan kry mens 
die groot suiwerings waarvan die 
Kommunistiese party in Rusland 
sulke treffende voorbeelde )ewer, 
en dr. Malan se party reeds nou 
al simptome begin vertoon. 

1'iervlei Prestecr 
1' e Mid de Van 

Oorstromin.g 
Die I<Ommando's van T iervlei het 

op 4 Augustus by geleentheid van 
O.B .• dag een van die skitterendste 
J>restasies behaal deur op 'n oomblik 
toe alles in die omgewing feitlik on= 
der water was en die hele pers in be• 
roering was oor die verskriklike oor= 
stromings, 'n basnar te hou wat £60 
opgebring het. Tal!e offisiere en ledc 
kon weens die verspoelings nie teen= 
woordig wees nie. Hoe hulle dit in 
sulke omstandighede reggekry het, 
verbaas aile buitestaanders. Dit ge, 
tuig egter van die staal binne die 
O ssewabrandwag. 

'n Goeie opkoms en 'n pragtige 
gees was die kenmerke van die j 
fuoksie. Genl. G. Retief b.et die ba= · 
saar geopeu nadat die plaaslike leraar 
'n kragtige gebed gedoen het. Mooi 
musiek is verskaf deur die O.B.• 
blaasorkes ond~r Ieiding van komdt. 
S. J. Swanepoel. 

D ie kommando is vera! dankbaar 
v ir die mooi geskenk van die firma 
Louw en Louw - 'n pragtige O .B.• 
wapen op klip uitgekap. - (Inge• 
s tuur). 

D ie Osscwabra ndwag se resep vir 
volksamewerking en uiteindelike een. 
heid is: Moeoie in die ecrstc plaas 
kyk na lidmaatsk::1p nie. Sock same• 
werking op clkc punt waar daar 
eenstemmigheid is, en laat dit ' n 
samewerking wces op grond van 
volk:::gc:1oot~kr:p en nie p:lrtygcnoo~ · 
skap nic. As ons eers gcleer het o m 
op die groo t sake saam tc werk, sal 
ons ook spocdigcr tot algchele same. 
werking en eensgesindheid geraak. 
Daarom pleit die O sscwabrandwag 
vir die s tigting van 'n volksfront 
waaraan allc volksgenote kan deel• 
neem in verkicsingstycl sonder lid· 
maatskap ac::n die een of ander poli· 
t ieke party. 

Dit is die verskil tussen die party. 
gedagte en volksbeweging gedagte: 
Die party E IS lidmaatskap voor 
vriendskao. Die O.B. soek vriend. 
skap voor lidmaatskap. 

Die Burger oor 
Churchill 

Die Burger, in d ie hock gejaag deur 
die pragtige voorbceld wat die Britse 
verkicsing biecl van die verrotheid 
van die partystclsel , p robcer sy lesers 
troos met die vcrduidcliking dat hier. 
die vcrkiesing no u juis aantoon hoe 
'n goele stelscl die partystelsel is -
dit gee die volk die geleentheid om 
vir bcpaaldc doclcindes bepaalde 
leiers te Ides! 

Die Afrikancrvolk wil egter niks 
te do en he met 'n stclsel wat die 
E ngelse die gcleentheitl bied om vir 
bulle 'n OORLOGS.Jeicr te kics wan• 
neer OORLOG nodig is, maar vir 
Suid,Afrika 'n oorlo~slcier opdri119 
wanneer ons 'n V REiJE ,Jcier wil he 
nie - soos op -r Sept. 1939! 

Die Burger kom dan nog met die 
storie dat C hurchill 'n vcrstokte kapi. 
talis is en daarom ongcskik was vir 
'die ria-oorlogse politick. 

Die fe it is dat as· Churchill binne 
· n stelsel kon werk wa t vo lksleiding 
moontlik maak, hy vanself sosialis. 
tiese Ieiding sou aangegce het wan, 
neer die volk dit bc£lcer. want dan 
sou hy een wees met sy volk. As 
partyleier egtcr MOJ.:.S hy standpunt 
inneem teen d ie Sosialistiese (Arbei. 
ders) Pa rty en daarom kapitalisme 
verkondig - net soos genl. Kemp 
voor 1939 anti· t·epublikanisme moes 
verkondig het T EEN die republikein· 
se Nasionale Party, maar tans repu• 
blikanisme verkondig teen die on• 
republikeinse Vcrenigde Party. As 
partyleier MOET hy dit docn of hy 
wil of nie. As volksman sou genl. 
Kemp wnarskynlik konsekwent repu• 
blikanisme vcrkondig het. 

Om in te skakcl by die parlemen. 
tere stelsel MO ES Churchill ook 
standpunt inneem by die Konserwa . 
tiewe Party - 'n party wat hy te. 
vore a! eenmaal vcrwcrp het - en 
het hy, die V OLKSMAN, onderge, 
gaan as P ARTY Ieier. W as dit nie 
vir die partystclsel nie. bestaan daar 
gcen twytcl d.:~t die Britsc volk C.hur. 
chill sou gekies het nie . 

DISKW ALIFIKASIE 

.. Hy het vir ho mscl£ aanspraak ge
maak o p die reg om self te dink. 
Bygevolg was hy nooit 'n goeie par• 
tyman nie". So het V .A.K. in Die 
Burger van 28 J unie ocr Winston 
Churchill geskryf. 



OlE O.B., WOENSDAG, 15 AUG. 1915 .. 

Brief Aan My Dcmokratiese V riend 
In Kimberley 

Grootmocdigheid N odig 
Geagte Volksgenoot, - Jy skryf 

dat jy die laaste tyd baie onder die 
indruk gckom het van die noodsaak 
likheid om saam te werk. Jy sien 
groot gcvare wat ons volk bcdrcig, 
en tensy ons soos een man saam 
staan, sal ons beslis ondergaan. Ek 
het geweet dat jy so moet voel, want 
geen mens by sy gesonde verstand 
kan vandag hoop om Jangs die weg 
van vcrdeeldheid en twis iets vir sy 
volk verrig te kry nie. Maar nou 
gaan jy verder en jy spreek die 
mening uit dat ons daarom ?lie O.B. 
lcde in Kimberley.distrik opdrag moct 
gee om op 5 September vir die 
H.N.P. kandidaat te stem. 

GROOTMOEDIGHEID 

Ons moet grootmoedig wees, s6 jy, 
en die stryd van die verlede vergcet. 
Jy is reg; sender grootmocdigheid 
kan nlemand staatkunde o f politick 
beoefen nic. 1\tlaar laat ek j ou maar 
dadclik hierdic vraag stcl: Het jy a ! 
ooit in jou !ewe gz:ootmocdighcid 
binne die pnrtypo!itiek teer.gckom? 
Binnc hicrdic steiscl vcg clkc man 
nee vir homsclE en sy cie party. 
Klein foutjies van die opposisie word 
onder die vergrootg!as gebring en 
van molshopc word bcrge gemaak. 
Jy sal nooit hoor dat 'n politikus iets 
gocds oprnerk \'an sy teenstandcr nie. 
N ee, sy teenstander is die absoluut. 
heid van onbekwaamheid en bedor 
wenheld net soos hyself die volmaak 
te en foutlose is. Daarom beveg die 
Ossewabrandwag die partystelsel, 
want dit laat geen plek vir groot. 
mocdigheid en daarom vir staatkunde 
nie. 

E n wnt is die tusse1w erkiesing io 
Kimbcrley·distrik anders as maar 
weer ceo van die soveelste wedstryde 
tussen die twee politieke partye van 
die land? D it is maar net weer 'n be• 
stendiging en 'n versterking van die 
partypolitieke gees van twis en twce• 
drag. T ensy d<>ar 'n volkskandidaat 
gestaan hct, wa t sy kiesers sal ver• 
teenwoorclig en uie die een of a nder 
party nic, kan die O.B. nie sy mense 
aanmoedig om te gaan ro! in die 
modeler van partypolitiekc hvis nie. 

Ek vocl darem gevlei dat jy die 
grootmocdigheid aan ons kan pro 
beer sock. en nie aan die kant van 
die partypolitici nie, waar jy - net 
soos ck - natuudik nie verwag om 
dit tc kry nie. Ja, sien, die O .B. vocr 
nie die stryd daar in Kimberley dis 
tri k nie. Ons sicn op die oomblik 
gecn hei l daarin om die volk tot 
twecdrag daar te gaan opsweep nie. 

HY SKOP LIEWER UIT 

Die man wat voorgee dat hy na. 
mens die volk daar strydvoer, is dr. 
Malan. Die grootmoedigheid moet 
dus deur hom geopenbaar word. As 
daar enigc groothcid in hom steck, is 
dit nou die kans om dit te opcnbaar 
dcur aan die volk te verklaar dat hy 
die verlede vcrgect en die Jmnd van 
samewerking uitsteek1 l.\/I aar in J>laas 
van di t te docn, rcik hy in Kaapland 
'n bevel uit wnt nile O .B.,Jede wat 
nog vcrkics het o:n vir sy party te 
werk, uitskop. In Kaapland is daor 
vandag gecn cnkele O.l3.Jid wot nog 
lid van dr. Malan se party is nie, a! 
is daar duisende wat nie uit die party 
bedank het nie. Alle O.B .• Jede is 
k ragtens bevel van die hoofraad van 
die H.N.P. op 15 Junie uitgeskop of 
h ulle bedank het of nie. Hulle lid. 
rnaatskap verval automatics. d.w.s. 
deur hullc name word 'n rooi streep 
getrek, selfs nl wil hulle nle bedank 
nie. 

Nou verwag jy dat ons hierdie 
mense moet vra om tog maar groot. 
moedig tc wees en vir dr. Malan te 
gaan stern. vVaarom skop dr. Malan 
hulle uit? N atuurlik omdat hy hulle 
nie vertrou nie. H y sc hulle onder. 
myn sy party. Maar as hy hulle ge. 
vaarlik beskou vir sy party, verwag 
hy tog seker nie dat hullc sy party 
sal bevoordeel deur vir hom te gaan 
stem nie, of hoc?' As ek dr. Malan 
se party wil o ndermyn d eur lid daar. 
va n te wees. sal ek mos nie hom 
stcrker gaan maak deur vir hom te 
stem nie. As dr. M<~lan dus vcrwag 
dat hlerdie mensc tog maar vir hom 
:noet s tem, is die rede wat hy opgee 
vir hulie uitskoping nie die regte nie. 
Dan skop hy hullc ui t nie omdat h ulle 
sy party ondermyn nie, maar ?md~t 
hy kwaad is vir hulle ~eens dte f~1t 
da t hulle nie die O.B. w il bedank me, 
soos hy hulle versock het om te 
do en. 

vVIL O.B. NIE ERKE N N IE 

E n dit is mos die man wat kwnad 
is vir sy broer wat grootmocdigheid 
rnoet betoon. Die O .B. bet mos al 
to t vcrvelens toe die hand van vriend. 
skap sowel as onderstcuning uitge. 
steek na d r. Ma lan. ' n Paar weke 
voor sy uitskopbevel nog het die 
O.B .• leier 'n aanbod va n samewer. 
king aan dr. Mala n en a nder leiers 
gerig. Jy weet wat dr. Mala~ geant. 
woord het. H y wiJ die O .B. me erken 
as 'n politieke faktor nie. . 

Dit is soos 'n ve1dheer wat me n 
berg wil beset voor . die , vyan.d nie, 
omdat hy weens kopp1ghe1d we1er om 
te erken dat daar 'n berg op die slag. 
veld is. Se nou oom Piet Jo ubert het 
die oggend van 27 Februarie 1881 
kwaad g~vord omdat die E ngelse op 
Amajuba was, en hy het ges~: ~k 
weier o m te erken dat hullc op n 
berg is. W at dink jy SOLI van die 
Ecrste V ryheidsoorlog gcwo rd het? 
'n Groot man moet mos rekening hou 
met £cite, en nie bloot met die begecr. 
tes van sy hart nie. 

Of dr. Malan dit graag wil erken 
of n ie, die feit is dat die O .B. 'n poli· 
tiekc faktor is, en as hy hom nie as 
sodanig erken nie, mislei hy nie net 
howsclf nie, maar ook die volk. 

Laat dr. Malan dus grootmoedig 
wees en die O.B. erkcn, en di t sal nie 
vir jou nodig wees om by die O.B. 
te kom pleit om hulp nic. 

Volgende keer hoo p ek o m op jo ullt 
ander argumente in tc gaa n. 

DEMOKRASIE EN 
SEGREGASIE 

Daar het verlede jaar in Londen 
·n baie interessante bock verskyn, 
saamgestel onder Ieiding . van .f'rof. 
Charles S. Johnson van F1sk.U mver. 
siteit in Amcrika, getitel , Patterns o f 
N egro Segregation" , wat aantoon 
hoe d ie neger nog steeds byna ornl 
in Amerika gesegrcgee r word, nie. 
tcenstaandc die bcfaamde Amerikaan. 
se liberalisme. Die skrywers crken 
die fcit, maar betreur dit, want bulle 
is dcmokrate en hulle bewecr ten 
stclligste dat dit "onmoontlik is om 
rassc•segregasie in 'n demokrasie tc 
verde dig". . 

Ook by ons wil demokras1e en se• 
gregasie ook nie baie mooi saamtrek 
nic. 

ONDERSTJEUJN ON§ 
AnJVJER'JrlKIERDEJR§ 

81DW l•i . 

Wil Duitse Godsdiens ·99§uiwer99 

- Dog, Geen. 1Predikant 
Die Geallieerde besettingsower. 

heid in Duitsland vind dit uitermate 
rnoeilik om hul program · van , her. 
opvoeding" - soos die uitskakelings. 
proses van Duitsla nd as politieke en 
ekonomiese medcdinger heet - uit te 
voer. Aan die een kant dwing die 
R ussiese politieke opmars hulle om 
haastig te handel ten einde te vcr. 
hoed dat d ie D uitse volk ten prooi 
van R ussiesc Bolsjewisme val, maar 
aan die ander knnt stamp hulle voort. 
durend hul ko p teen die D uitse na 
sionalisme. 

Die jongste poging is op gods. 
dienstige gebied. Daar moet ' n gods. 
dienstige Icier gevind word wat die 
Duitscrs mak sal maak vir die wes. 
terse d cmokrasie. Die oog is na_ 
tuurlik geho u op die bekende dr. 
K iemoller wat 'n paar jaar lank 
in 'n interneringskamp aangehou was 
weens sv ,·erset teen die H ider. 
bewind. · Hy is dan ook met groot 

ophcf , bevry," en persmanne het 
reggestaan om sy ontboescming teen 
D uitsland oo skrif te stel. Nicmoller 
bet egter ~crklaar dat hy net op 
ecn punt verskil het van die nasionaal· 
sosialisme en dit is dat di t beslag wou 
lC op die menslike !JCCS. 

N o u berig die .Gea!lieerde pers dat 
die Duitse godsdiens gesuiwer moet 
word , maar da t geen predikant gevind 
kan word om dit te doen nie, wa nt 
hullc is te oolitiek,bewus. 11H ierdie 
beperkings i~ ook van tocpassing op 
pastor Nicmoller, wic sc ui tgespro• 
kcnheid die militere owerheid se taak 
belemmer het. D ie lesing wat hy vir 
Ameriknanse soldate sou gee. is a£ 
gcstcl omdat hy sou gese het dat 
die Duitsers in tyd vnn oorlog graag 
vir hul vaderland veg, reg o f ver 
keerd . Daar is nou min kans vir 
pastor Niemoller om gevra te word 
om rlie hoof van 'n protestantse kerk 
in Duitsland te word." 

T©re H®~ My !Doe Oo!Bo fPriQ)~®~~ 
Melt Wce0$0©J<e? 

Nog verd ere getu ienis stapel op dat DIE O.B. ween~ 
sy wye leserskring die beste blad vir acl vertensie-doeleindes 
in die land is. Dit lt et al dikwels gebew· clat adverteerders lud 
advertensies terugtrek voor ,die bepaalde tyd, omdat hulle 
oorstroom ·word deur navrae as gevolg ·van een. o f twee 
plasings in OilS blad. So skryf mnr. P. ]. rv. Schutte ·van 
V entersdorp as volg aan ons: . 

, Eic bcflanh u. vir die plasing van my aclverteusic van 
die snynwsjien en twee ploee. iUet die een enhele plasing 
h et eh alles verkoop. Ek !ton nog m eer verkoop h et as ek 
net gelwd h et. Ek h et dieselj,de gereedskap in 'n bocrdery· 
u eehblad asook in ' n A.jrikaanse k oerant sonder sukses gc· 
plaas. Net een plasing in DIE 0 .8 . en alles is reg. Lan k lewe 
DIE 0 .8 . en mag ,die, <lag -!Umbreck dat nie een cnl.-ele 
Ajrihancrl!ai.'l S01Ulcr DIE o.n. sal wces nie" . 

BRITSE ATOOM· BO M 

IN SUID·AFRIKA 

Die hele wcreld is verbaas oor die 
vernietigcnde krng wat ontstaan. u!t 
die splitsing vnn d ie atoom. Dt~ ~s 
egter geen nuwe proses om vermeb· 
ging te veroorsaak nie. D~e par.ty. 
stclsel wat die E ngelse Hl SUJd.Afnka 
ingevoer het , berus op dicself~e 
grondslag. Dit splits 'n v?lk e1_1 ?te 
vernictiging wat uit daardte sphts!n~ 
voortvloci, is so groot dat Sutd•Afn, 
l<a vandag dreig om van die aardbol 
te verdwyn. Ve mictiging uit splitsi ng 
is d us 'n ou B ritse oorlogswapen en 
dit word in Suid Afrika bewerkstel
lig deur die pnrtystelsel. En soos kin. 
dertjies met 'n bom speel, so is o ns 
voik tans nog weer in Kimberley 
besig o m met hierdie gcvnarlike Britse 
born te spec!. 

£1000 v iu- u Oe 

MA~JKAGlENl§OCAIP' 

VROH MORE .. WHARK 
KAAP§TAD 

c 
BET.UING GESID.E D OIDITDDiu,. 

LIK, WEEKLIKS, ll1AA...1WELIK8 
OF 800§ ~'ERLA.NG . 

@ 

rul:STE :llllmll8ENDD JPU'Il!W. 

E) 

M1NNAA.R & 17 AN SCHOOR 
F.lcn.aan GUSTAV RETll:F. 

Telefoon 2-021.2. 

set.:erli~ nio - Gea hulla dan di0 gerlnGe aandag wat hulk! toa!tom. 

D UWAS 
Die Antiseptiese en Helen de Oogwas. - 5 / · . posv?·. 

•n s iali t eit S4l Voorskrif vir moegneid, brand~rig~ai~, spa.nnt~g, r oothe&d, 
!n:masie, wate rigneid en gavoaligh&id van d1e oe v1r sks~p hg en stof. 

Van a.lle Apteke, of dirck v:~.n 

DIE VOORTREK<K fER-A!PTfEIEK 
KIE~IO..AA&\:1, ADD ERLIEVST RAAT, 'CA~I?STA!J, (Bus 2760). 

MAi'ri..ANDSTRAAT 3U\, e!LOlEMFONTEIN, (Sus 765). 

·-~-- ·--------·- ----·- " ---



.A.t·Vl' 

TAB.IEF VIR GKRLASSIFISE EBDB 
ADVERTENSfES 

PersoooUI<e Ad,·rrt<·ns lcs: 
(Vcrlowins. huwel!k, seboorte, oter!~;eval, 
In memorl:~m, ~:elukwens!nc. ~os.) 2d. per 
woord; minimum 4/ · per plulor;. Voorult· 
bcl3albaar. 

flandelsad ,•erten.•IM : 
Vi r eeu p!nslng: 3d. per woord: minimum 
6/ - per plastng. Voorultbetaalba&r. 
VIr 2 tot 26 agtcreenvolgeude plaslngs: 
2 Y,d. per woord: minimum '5/- per plasins. 
Vir 27 t ot 52 &f;tereenvolgende plas!ngs: 
2d. per woord; mmlmum 4/ - per plasln g. 

l ntekengcld op .,Ole O.U." (versky:'l weekllks): 
1.0/ - per Jaar or 5/- v1r •ca mnandc. 
Streng vooruitbctaalbaar. - Sl<ry! oon: 
VOOIIS I ,AG ( I;D)r.) Ul'IC, l'osbus HJ.l, 
liaitllStnd. 

GEBOORTE 

NORTJE. - Ann 01·. en Mev. J . J':ortJc 
van Vrcdcnda l 'n dO{;lCI' op :! Augus tus. Alma! 
we!. 

VERLOWING 

SCHREU DER-LUBI;lt::. - IJI~ vcrlowing 
word bekend gcmaak van Plet. scun vn.n Mnr. 
en ,-,.•y lc ).fcv. H. Schreuctcr, Nuw~rontctn, Na
makwato.nd, (In Elma, cto,;tc1· vnn w ylc ~ln r. 
Boy Lubbe, BicdO\IW, Clanwlll lam <'n :llev. 
Pringle, Mn.!tlancl. 

DOODBERIG 

sMrr. - Hccn{;egaan na •n s mnrtlike lytlin~ 
te Bloemfontein, Catharlnn };IIzabeth Sml~ 
(geb. Uys) in dl~ oudcrdom vnn 39 jaar. ll 
m!l<'lnde en 8 dac. Dlep bctreur deur lle.a." 
Eggenoot en twee k lndertjies. 

IN MEMORIAM 
VA:-: NIEJ( ERK. - On,•ergeelllk sal die 

dag van 12 Aug. vir ons bly, toe •o s1<1ellk 
van ons weggeneem Is. in dle bloel vnn sr 
!ewe. ons dlerbnrc ncef Plct ' 'lln N!ckerk. Ons 
sat hom m ls. man.r ,.;un 11om die rus. - 00:11 
Hannes en Tant Ethel ~:egan en Kinde""· 
Wel&ele~. Constanila. 

GRAFSTEEN~WERICE 

Gratstene. :.tonumcnte en Rnndmuro opgerlg 
<lllt;C (liCit IC die Unic. 

Ra.adpleeg ons vir 'n bcMndcr bllllkc kwotaslc. 
S. A. GRAFSTEE:-1 - E:-1 MO!"'UMENT -WERKE 

(EIENS.) SEPERK 
(Jannie Clllio, Beeturenrtc Dlrel<teur) 

Voortro;kk erwc~. Mlll tllltt<l . 
l"oon• ~-44 20 en 5·21123 - Posl>ua 2. 

PERSOONLIK 

GARAGE. - V~ntcr's Gttrar:e, Pa ul Kruge r
s traat, Capitol Park. Pl'Cto>·in. licrstclwcrk 
deur deskund l!;cs. Ondcrs tcun •n 100 persent 
A frikn_a,nse o nderncmfn;;. 

GR VSliAUE tot nntuurllkc kleur hcrstel ot 
geld t erug. 5 /6 per bottcl. pos~-ry. Geld met 
bestelllng. Krulebeho.ndelinf(s vir lllie alel<tcs 
verkl'ygbaar. - .. DIE BOEREVROU", Bu• 
7:1:19. Johannesburg. 

POPVEnF. - Lnat daardle ou poppe I<Un
stlg oorverr. Deegllke wcrl<. 'J/· t ot 1~/6 
volr;ens grootte en tocstand. Verpakl<log en 
posgeld ekstra. ,,lev. Y. \\'olmnl"'\11~. lut r
rt.>edouw. 

VAICANSIEPLAAS 

Bespr eek vroegtydlg plek ''ir u volgende 
vakansle by Mev. A. BADE!';I!ORST. Ver
gcnoegd, Riversdal. Ole 1dcatc p!aao met sr 
natuurskoon. Vriendclikc hehanMllnf(. gerleC
like kamers. ,;~uri:,:~ t!tes en bflllkc termc. 

BETREKKING GEVRA 
o.n.-l\:0'.\tl\f:\Nn.\~'1' met. 25 jll.~r ondcrvln · 

din~:, 3 jaar in V. S.A. sock betrekklnf: as 
werktulgkundlge, verkoopsagent, or vennoot by 
o .n . . ge!\inctc bcslghelc.!. u. HnoyS('II, Lan r;:mar l\• 
1-~trnnt, lleHbro n. 

BET REKKING VAKANT 

Jll,NQil l G. - lllotot·wol'ktn l ~l<lllt<lii:C. 'n 
Goelc, cerl1ke en sober nut•n. Duco·vC'rCwcrlt 
~n aanbeveJtnr;. Salat·J~ £10·1!'>·0 1u' r ,,.('t-'lc 
(lewensl<os to lngcsluit) . VMI'llil~l~i c vir r c)::tc 
man hale goed. Allcen ccrstcllln~ vakman hoe f 
te npplisecr. Gctuigskrifte met kwallrli<asics 
moel applil<!l~ie vrq;cSel. Moet. llrt wee~ van 
hulie Unlc. - BELF'AST ,\tOTORS, Posbus 11\J, 
Belfast. E ienaa r·: J. J. Theron (ouct-geTmer
nccrde). 

D~DELI!{ HENOo ro. - Gel<waltrtsccrae. 
twectallge S oel<houer, on~:etroud, met ondcr
vind!og. Moet nile l<orrespondcns!c en t!kwerk 
bellartlg vir algem~nc l!a ndclaa rsbesl;;hcld op 
Grootdrink. Vry ln\vontn,::, m dd ~nJnrls ver· 
lang. R ig appllkasles a&n s. J. ' '" n der 
~Ien\·e, nrootdrlnli. 

"lOEDEUSUULP. - 1 September, nodlg 
m et tweejarJgc seuntjle en llt;te hulswcrk. 
Salarls .£~. SkryC en slult gctulgskr iftc In 
van ~;edrag c:> bekwaamheld uao VAN ZIJL. 
Tul!yallenweg, R ondcllo"eh, Kaapatad. 

1E KOOP 

GJeOENTESAJU>, Cluu>t uuay Wortel-
cs.ad 12/-. Donker Delroit B&~t l!l/ -. 
lllom.kool: Suiderkl'\11.~ 20/-, Rollance ~ri/-. 
S pit.:. Ii:opltool 12/6. Kool co brons Komk ommer 
15/-. 'rom Watooa waauomoon 10/-. Blaar
olaal 22/ -. Little Gem Skorslcs 12/-. Lang 
Wit Boa 11/-. Raap 7/6. Ute: All.8tralie•e 
B ruLe 6/ 0, Kat>poe Plat 10/·, , ,suvor King" 
12/6. AlmaJ per pond. 2/- duurder op 
~oo<I.G. Posvry. l{. li1. B. Prom.ler Sond· 
~~~""';' Vel'l\PPOtdors, Solloi:.ouwsho~l<, 

TE KOOP 
OEitRIET. - Beroemdc Del<rlet 1~/ 6 per 

100 bos . V.O.S. Alber ttnia•. OGI< :11te soortc 
produkte en groeote. Bestel dadellk by: 
J. s. Uadenhors t. llu• 3, Albertinlfl. 

HONDE. - Suiwer opressetcelde F oxterrler· 
· hondjies. Gla~dchaar tlpc. Ouers gchoors<~.am 

en lewendig. Rcuotjies !l-1-0 stu!<, \Cfies 15/· 
stuk. G<?lewcr Senekal-stasie. H. G. Odend:ull. 
Hch·et1a, Senelt."\1. 

ROUT. - Grof gesaagde hout van Suld 
Afrikaanse ~ecnebome (!ns!gnis) In die vol
gcnde mate: 3dm. x 9dm .. l'hdm. x Odm .. 
:ldm. x 6dm. , lZ,dm. x 6d m .. 1d:n. x 6dm .. 
ldm. x 9dm .. 3 x H!.dm. , l'hdm. x 4 ,.dm .. 
3dm. x 3dm .. 2dm. x 3dm. , I;!,dm. x 3dm .. 
ens. 1\Ield hoeveelhe!d beoodig. 'n paar stukke 
or trokvragtc, s;elewer op Gcorge-stasle. -
J. A. 1\!EYER. Blanco. Geor ge. 

JUilli.E . - :1/ - elk. Sw1ngels ~/ 6 etc!. 
K.M. B. Doeo aansoek: n . OC'l'ber, Btl8 U'l, 
Oeor&e. 

KUIKE:'\S. - R. I . R. dagoud kulkons teen 
!6-10-0 per l OO. L eghorns, dngoud, teen £6-10-0 
per 100. K.M.B. Alma.! R lverbend Stud P oul t ry 
Farm. Tome gewaarborg B. W.D. -\Ty. V erl<ryg
l>aar van~ef 1 S~pl. tot elnde November. -
Van M. W. BEZUIDENBOUT. Groubo lllll 
Farm, Mols!cshal t, Oos-Londen. 

·iv\RROO-I{tL\AL~US. Gemaal met h!llm er
meul, 100 Jnar oud, 35/ - per ton, 12 sul<ke. 
Kontant met bestelllng. ge lewer llflddloton
stasle. - s. c. NEL. De Rust, P.K. GQlden 
Valley. 

J,Ui'E lti':)lE'EL, direk van die plaas. U!t· 
steliend!! voer vir hoenders, varke en koch~. 
8/ - per lOO·pd. -sak. Tree vir bcsondcrh ede in 
ve:·bind!ng met: 1. L . \VILLF.:'.lSI~. Poonfon
tein1 P.K. \Varm,vatcrberg, Barryda.!e. 

llEUBELS. - Besoel< or nl!:ryr aan die lllloO<l< 
wanr u waarcle, dlena en teVTedenbetd 
!U'y. Petn>-~1eubel9 Bpk., SentrnalstrT-'\t Z%0. 
::'TPtOri!l. PMbas 1~6. Foon 2-·0U't4. 

~fEUBELS. - Kooi> u meubels van Onll<ll 
:\lcnbcl'i (Elens .) Upk., en ·wces verselter van u 
, .... aarde en be-sparing. Geen lcntnlogusse tot 
beskJkl<ing nie. Skl'yf om besondcrhcde eo 
meld wat u verlang. - Hoofk:lntoor: VlC
TORIA-\VEG 171. Woodstocl<. T a-kbeslglleld: 
JAN PtDLLIPS-GEBOU. Lady Creystraat, 
Paarl. Foon 929. 

.l\HS. - On!J berocmde Grikwaland-~Ves ru
mls tee n 1:1/ - per ton, V.O.S. on• sta•ie, mi
nimum bestclliog 12 ton . Gemaaldc m! , 42/6 
per ton. r:ele\ver in sR.kkc lcoper se sta•sle. tlOC() 
ryloon-rabat ann T ransvaalse en Nntnlsc boere. 
Kontnnt m et bestelllng nan: SAL!':OVA SOU'l'
WERKE. Posbus 58, Prieska. 

MQTOit. - 10 Perdcl<rag Deutz-MotOI'. So 
r:oe<.l ns nuut, het nog mnnr min ~ewer·J< . 
Prys !175. Sl<ryt aan P. llcul<cs.. Bus 'l!J, 
Hobcrtson . 

RU 1\AROO-l.iRAAI.~llS. - Gelewcr in t ro l< 
op my sto..sic teen 10/ - per ton. l<:ontont met 
bcstellinf(. - C. SCH)1IOT, War; ' n Blc!jlc, 
H onry-Ne<t- Kioo!. 

!'PF:ELf'T\EfE. - Bottelsl<clc :l/ 9 , vier
kantlge k opnc 4/ 6: f(oele hout. l(oos !lolita. 
J•.s. Serpentine. Dlst. Gcorj!'c. 

SWAltT W!\TTEL, geharde droppers, 5 voct 
lank. 1 dm. tot 21,l, dm. dlk op dun pun! 

H per 1000. VIr enlglcts 1:1 hout vra om kwo
\rull~s. K.M. B. V. O.S. Lothnir·ot.asle. - J. T . 
M A RITZ. LothMr . 

V ,'\N'~ CO:>JCRET~ PRQOUCTS. - T erazzo, 
Kombut:~- en nana,.,oasba.J<ke, badderus, oep
ttese teok.s. ptlarc. vloerte~a. voertrOe. E·ntg
tet3 In beton. Dlrekteure: P. W. en P . 0. 
mn iiecrden. Pot~;leh'l'!ltrl'..nt 258. ~tart... 

\'RL'GTEBO~!:E. Wasltln~ton :-lnnl~, 
Vni C' nCb l A"mOC"nbome, Pnrnrlo. VllJn Jo"rnncn 
en Ll:,l>on Lcmmetjies , N:\rtjlf"bllmf". prn~ttr.e 
l!ehalte. 5/ 6 elk plus 7 / 6 vcrpakl<in~ per 100. 
2/ G \ it· k lein bale. Konta n< met bcstcllin;:. 
Ct"·ntln. die pmgtlgc K ersfees Pea rmain Appel 
3/ 6 en 5 / - eli<. 0 . 0. Smith, Alr>hn snrtrN>W 
en T<lS Ch!nn P crs l<cs \'ltce rstaa•n taat 1\0l v lr 
warm en kusstre:<e, 3/ G ell<. Beste! sonctcr 
versulm. 

·mmnor.nT sr. BOO)ffi\\"'lmEn\· r~. 
1•osbns GGO, .fnh:tnrwsllur~. 

20 ,000 DAGOUD-KUIICENS ma andellkn vel'· 
krygbo.ar vanat April. Australorpn, Le~;horon 
en kruls van Leghorn en Australorp, teen 
£6·10 -0 per 100 K.M.B. ot K.B.A. AlmoJ go
broei van ultgeaoekte, sterk, goliondo hoco
dcra. Beste! dadcltl< om teleurs telllnt: te voor
k<>m, van: H . R . Mnla.n, Welrevt'Cde Pllllmvee
plnao, l'.ll. Kerstronteln, Panrl. l'ooo 6%03. 

4 GELLINOS :Uuscadcl-l!keur: £2-12-6: An· 
ker £3-17-6. ::. Gelling Roo! or Wit Musi<D.del
Jerlplgo or Beste Ou P ort £2-2-6: a.ol!.Gr i3-
2-0: ::. gelliog P.ool Soet Muska.dol .£.2: ao!<.er 
!2-18-6. 6 gelUnr; Worcester Bock, Soet Sjerrle 
o! Hal!-ooet Muekade! £1-15-0: IUlltcr £2-ll-0. 
Voorweardes: Kontant ot K-B.A- Wyn cc
lt.wer Bonnlevale-ataa!e. Vaat.jles moet teru•
se~tuur word. .!. (). .lon!<er, We.ttenoed&
'~yn,Tu\.k,..o. Pcabao 0 . Bon.oJ.,,;"'&Jf!. a.P. 

i?.OOJBOSTEE 
Sp~laal Gel<wc.:k lSUl\\'ER 

CEDERBERG-ROOIBOSTEE 
@ 

Beste! dlrel< ,·an die \'~rpald«•r 

A . }. Mouton, 
G.ELUliWAAllTS - OITRUSD:\J,, U .P . 

CJitgogoo dour Voomlat; (!ildm!l.) Bepot·ll, 
Kamar 703, Gr"'1a K~bou, .A<ldetlou· 
~trn~t, !MJ.aput.ad ~n (l<ld:ro.tt d0ur Pro-l!loolt> 

"'"'"~01'il (~) ~Ol't.:, Cllll!~ll:"I1QI:..'O, 

DI?- _O.B .. . WOENSDAG, 15 AUG. 1945 . 

Ondoeltreffende Demokratiese Beheer 
Die ondoeltreffendheid van die 

demokratiese beheerstelsel laat sy 
swarc gewig meer en meer voel. Die 
handelswl-reld is a! op die agterpote 
oor die onnodige beperkings wat 
hulle opgcll\ word. W eliswaar is daar 
handelaars wat graag aile behcer op, 
gchef wil sien sells ten koste van die 
cie nywcrhcde in ons land. So iets 
kan natuudik nie toegelaat wor d nie. 
Nogtans is die beperkinge so onlogies 
en blykbaar willekeurig dat dit daar, 
toe dien om die handelswereld teen 
alle soorte beheer in die harnas tc 
jaag. 

APTEKERSWESE 

As 'n voorbeeld van die hopelose 
belcid wnt gevolg word, kan verwys 
word na die aptekerswese. Die pu= 
bliek moet vandag die allernood. 
saaklikste di nge ontbeer omdat· die 
persone wat met die beheer bel as is, · 
blykbuar soms min weet van die 
wcrk. Dit het al gebeur dat bestel, 
lings geplaas word vir goedere 'vat 
in die stede onontbecrlik is vir die 
gesondheid van die publiek, maar 
omdat die naam aanvcrwant is aan 
dinge wat minder be!angrik is, word 
die bestelling eenvoudig 'n streep 
deurgelrek. lVIoet ons nou tot die 
gevolgtrekking kom dat die ampte· 
narc nie by magte is om te onderskei 
tussen die aptckcrstenne nie? Oo die 
oomblik heers daar in or>...s la~d 'n 
onrusbarende tekort aan baba.bot. 
tels en gomlastiektepels. Invoerper. 
mitte daarvoor kon nie verkry word 
nie. Die amptenare belas met die 
werk kan skynbaar nie besef dat dit 
iets onontbeerliks is in die kinder, 
w~rcld nie. 

Vir hierdie nodige goed kan geen 
skeepsruimte toegestaan word nie, 
maar vir die invoer van reisies.honde 
en vir kiste whisky is daar genoeg 
ruimtc beskikbaar - daarvoor wo rd 
permitte toegestaan. 

GEBREK l\.AN 
DESKUNDIGHEID 

As in aanmerking gene,em word 
op watter grondslag aanstellings 
skynbanr geruaak word in die be. 
heer organisasie, kan hierdie wan, 
tocstande besef word. Die kontroleur 
van aptekersgoedere, by voorbeeld, 
is glo · n advokaat! Sover bekend 
berus sy aanstelling dus nie op be, 
sonderc vakkennis nie. Dit is tioies 
demokraties. Jy v ul maar net 'n ·pos 
met die cen of a nder INDIVIDU. 
Die regering van die land seif is vo], 
gestop met IN DIVIDUE in plans 
van vcrteenwoordigers van die na. 
tuurlike beroepe van die land, en 

. as daar 'n wetenskaplike ondersoek 
· ingcstel moet word na die Schwartz, 
skema. is dit nege leke.politici en 
slegs twee in)lenieurs. Die verhou, 
ding. moes net a ndersom gewees het, 
sou n mens dink - dog nie die de. 
mokrnte nic. 

VEitJAAUDAGKETfiNG 
lG Au~·. : Jounlta• Annandale. Zeerust; H1a 

van Blljon, Levubu; J ol>anna Sm!l. :llerwe
vl!le; Hendrik:t Bothma, )lerwevllle; l\Iartha 
Strydom. )!crlno: :llarla van :-:iekerk. B ell
•:ille; Gerhard us Krlel, Wtl.;cnhoutsdri!t: 
Bnrend Lombard, Pcarston; ,\!etta Fcyt, Dur
banvlllc; Abrah~m S;>englcr, Obsen ·atory; J. 
Bothm:l, Oudtshoorn. 

11 :\ ug.: Gustave Syminston, Sutherland: 
Jacobus vnn der \\'esthul<en. Titn1el; Ell
zabe'll H endr!ksc. \\'tl;;<:nhout•dr!Cl: Aletta 
Hussclman, O'ok iep; Sannle ''an Zyl, Montngu; 
Hester du T olt. Botha,·llle; Frederika Kok, 
J ohaonesllurs;; Hendlk HotL~. )!ama:;aolleskraal; 
:llarth:J. Hend riksz, M.arquard. 

18 A til;'.: Barcnd Bosho!!, Ceor~,;e; Johanna 
Westraad. K irl<woo<l ; Oirk Kapp, Port 
Elizabeth : Joha nna Louw, Aughrables: Mayo!e 
Steenlmmp, Spr!nt;bok; Rita. Goosen , l'aba
beep; Gertruida clu T oll, Goudlul; Louls 
van Rcnsbur~. Paurl: Aile~ Simms, Tarku
stad : Anna van Zyt, Kal<amas: Fransclna. van 
dcr Mcrwc . Port Elizabeth; 'Ncnle Weltllasen, 
R ustcnburg: Ilcrttnn Vente r, 1.Piclcrsl>Urb: A. 
Snym:rn, Mamngallcsl<l'!lnl; llcnctr lna Dreyer, 
Silent ValiC)'; Anna <lu 'roil, Fouricsbuq;
slasie. 

1!1 Ang.: Rachel Kolze, Wolseicy; B . J.' . 
R ocher, P lke tbcrg ; Andr ies Steenknmp, Spr inJ;
bok; Martha ll!clrujlcs, lloth:Jvlllo : Anna Sny
ders, Mama~,;alieskraal; Antooettc <lu T oit, 
Fouriesllur gstllslc. 

20 Auc:.: D. de T.an~:c. Somerset·Oos; 
Aletta va<n dcr By!, Kaapstad ; !.lar!anno Pot
gieter, Onsccpkans; Joseph t(itchen. P ort 
Eilz:J.bcth; Alexa ndc1· de W it, Tarka.-ta<l.; 
Gotliep Sehcun, Rletbron; Willem van Rooy, 
Burgersdorp; Andie Arangles. Paarl; Ev"' 
Jansen vnn Vuurcn, Sltuin~drfll: Marla \"an 
dcr Heever, V:J.nlkop; w. E. de :\lcycr . .\la
r leodraa! : Sophia. Smlt, R:l.shoop. 

21 .o\u;:.: Anette Bouwcr. Somersct-Oos; 
E!lenhaescr le Roux, Jlottcntotsrivler: Johan
nes Victor, BeauCort-Wes; Enid ,.no;., :Kielterk. 
Witbank; Cornelia Jan~e ,·an Rensbur~. Clo
colao: Johanna Ric•. Zulni,"Uin St:J.sic. 

22 .o\nj:.: Chrtsttnan Botha. Gcoq;e: Corrie 
1\Inrals. Hom tin!; Wlllcm :-;"el, Au,;hrables: 
Michiel Coctzcc. Pcn.rno n; Frn·:u~le Lotter. 
Pears ton; \\'~rne• Barnard. Stcllenbosch; Ka
rel Crooje, Scll ekal: E. H. l\'ieuwoudt, 11!!1-
r ibogo; Johanna Ms.rx, Doornboom; Plct 
Pretorlus, Silent Vr.lh:y: Frederick 'l'crblaoche, 
Gnnskuil ; Ba·:cnd Jan se clu Prccz, Mo.ltoppu.. 

Beroepsregering 
Replcit 

N a annleiding van die nanvalle, 
wat in D i e B u r g e r en in die 
C ap e T i m e s verskyn het, op 
die stelsel vnn beroepsverteenwoor. 
diging. wnt deur die Ossewabrand. 
wag bepleit word, skryf T h e 
S o u t h e r n C r o s s, die Katolieke 
weekblad in Suid.Afrika, o.a. as 
volg: 

.,Dit ly geen twyfel nie dnt die 
hele Suid,}\ frika gestraf word weens 
die afwesigheid van funksionele groe. 
peringe op sosiaal ekonom.iese ge. 
bied. Albei die koerante veroordeel 
die toenemende nciging om deur mid. 
del van regulasies te regeer, wat die 
groei van burokrasie in die hand 
werk. Dit is wonderlik dat hulle nie 
kan nie, of nie wil sien nie, dat die 
oplossing gelee is in die organisering 
van berocpsgemeenskappe. Dis te 
meer wonderlik aangcsicn die begin. 
sel van Nywerheidsrade reeds by l)ns 
bekend en in swang is' ' . 

JPJL!Ull.MVEJE 
lilla l&n!:0 Fl= om a lPLUWV'E:lU, 
rum;~ 0ll Mdor l?BODUKTE aa.n to 

otnv.r !o: 
C. M. EILOFF lEN KIE. 

(Edmo. ) Baper!< 
110NEMAB!I: (P<X>hOII '1181l) NNW'J'ON 

HERHOLDT §E BOOMKWERERYE 
POSBUS 660 - JOHANNESBURG 

-a-
Julie tot Augustus•plan ttyd. 

HERHOLDT se BOM E het beroemdheid verwerf vanaf Kaap tot aan 
Zambesi. - BESTE SOORTE VRUGTEBOME vroeg tot !aat. 

WINGERDSTOKKE. geurige wit. swart en rooi soortt~. Sorterings 
vrugtebome word op deskundige wyse uitgesoek vir u omgewing. 

HEERLIKE AMERIKAANSE YOUNG en BOYSENBESSIES. 
Produseer geurige vrugte vir TAFEL, MARK en KONFYT. 

KRISANTE: (Winter,Asters) . Beste! nou vir Oktober.planttyd hierdie 
pwgsorterings van reusagtige vertoonsoorte. - Lieflike kleure. 

DONOU VERSAMELING: 15/ 6 vir 6. 25/. per dosyn. 
LUUKSE SORTERING: 10/6 vir 6, 18/6 per dosyn. 
TUIN VERSAMELIN G : 9/6 vir 6, 15/6 per dosyn. 

DUISENDE TEVRE DE KLAN T E, -VIR U WAG DIESELFDE. 

Fhyslya~e vry Oj) Mnvooag. 
(A) 




