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Beter M et ode T er Oplossing Van 
Ons Vraagstukke 

,. Per5oonlike Kontak i.p. v. Openbare Herrie 
Die sukses wat die kerklike afvaardiging insake moedertaalonderwys 

in sy onderhoud met genl. Smuts behaal het, het die moontlikheid van 'n 
beter •metode om ons volksbetange te bevorder onderstreep. Ge.nl. Smuts 
h<St as gevolg van die metode van persoonlike kontak •n Afrikaanse stand· 
punt kon handhaaf teenoor die politiOkery van sy oie party, tor.wY,I as die 
saak deur middel van die partypoli tiek gedryf was, dit .noodwendig op •n 
nedertaag vir die Afrikanerdom moes uitgeJoop het. 

'n Beter voorbeeld van die rampspoe
dige onmag van die partypoli t ielte wa
pen as wat ons in die onlangso getwis 
oor moedertanlonderwys gekry het, 
hoef mens nie t.e verlang nie. Die een 
party het hom as kampvogter van moo
dertaalonderwys opgewerp en aango
kondig dat die provinsiale verkiesing 
oor hiordie vraagstuk uitgeveg sal 
word omdat dit dan die ander party :so 
doe! ~;ou wees om dubbelmediumskole 
in te voer. Hiorop het die toonparty 
in Ry pers aanp:ekondig dat by ,.die 
handskoen optel'' en bereid is om die 
stryd oor hierdie ,plank" te laat 
plaasvind. Die Afrikanerdom sou dus 
met sy partypolitieke wapen 'n lewens
belangrikb onderwysbeginsel moos b(:
r.,>erm. Van die uitstag van die ver· 
.<lesing sou die voortbestaan van af· 
sonderlike Afrikaanse skole afgehang 
het. Daar is seker nie een nugtere 
.Afrikaner wat oor die uitslag van die 
verkiesing twyfel nie-selfs al sou dit 
uitsluitlik oor die vraagstuk van moe
dertaalonderwys gaan. Dit is..\ 'n ver
kiesing van die partypolitiek waar vir 
die eie party gestom word, reg of ver
keerd. 

Met die partywapen was die stryd 
dus by voorbaat vir die Afrikanerdom 
'n verlore saak. Getukkig egter is 
hlerdie stryd voorkom deurdat daar 
van kerklike kant In die bresse. ge
spring is. D ie moderaturo van die 
N.G. K erke het die Eerste Minister 
persoonlik gaan spreek. Op daardle 
tydst ip was die stryd tussen die par
tye oor hierdie saak at bale ver gevor
der en die pers het mekaar oor en weer 
bestook. Op besadigde wyse het die 
kerklike afvaardigi~g sy s tandpunt 
uiteengesit. Die Eerste Minister het 
nst so besadig geantwoord en d'ie ve·r
sekering gegee dat hy nie vir afskaf· 
fing van die Afrikaanse skool is nie. 
Die skool sal sy, Afrikaanse karakter 
behou. Genl. Smuts het verder te 
kenne gegee hoe graag hy hierdie saak 
uit die partypolit iek wil hou. ,Ek sal 
die Here dank as hierdie saak uit die 
politick gehou kan word," het hy gese 
op die oomblik toe dit reeds al in sy 
ere party se pers tot •n strydvraag ge· 
maak is. 

DIE BE'f EKENTS 

n ic belangrikheid van die gebeurto
nis is dit: 'l'oe 'n politicke party hom 
a.s verdediger van moodertaalonden vy.; 
opgewerp bet, was die reaksie by die 
ander party een van strydlustigheid. 
Dit bet die handskoen opgenoom, want 
as Party A so ' n ding is wit, moet 
P arty B sa dit is swart .• Die verskille 
t ussen die partye moet steeds so skfn'P 
as moontlik gestet en gehou word ·so· 
dat die kiesersmassa In staat sal wees 
om tussen hulle te kies. As die een 
party so ,republiek", moet die ander 
noodwendig se ,;Empire", as die een 
vir nasionaal-sosialisme ploit , moot die 
ander daarteen praat, en so hou dit 
aan, want dit is •n partypolitieke nood· 
wendigheid dat daar verskil moet word. 

IMe gevaar was dus dat sodra die 

opposisie·party - hoe goed ook al be· 
doel - hom as kampv.sgter vir moeder
taal·o.nderwys opwerp, die ander party 
noodwendig die teenoorgestelde stand· 
punt moet inneem en argumente t·tln 
gunste van sy standpunt moet gaan 
opsoek en v.srkondig. En di t was pre· 
sies wat hierdie keer gebeur het. On
clanks die feit dat die Eerste Minister 
nie ten guns£e van afskaffing van die 
Afrikaause skool is Iiie, mocs hy tog 
t.oesien hoe sy party die teenoorgestel
de standpunt bepleit. ten einde van dit> 
opposisie te lmn verskil. E n IVM dit 
nie vir die kerke se t ussenkoms nie, 
sou die stryd voort.gegaan on oor bier· 
die vraagstuk beslis geword het on- 1 
danks die feit dat almal hul spyt te 
kenne sou gee dat die saak in die poli
tick gesleop is. 

Dit is dus uiters noodlottig vir •n 
volk om sy hejligdomme met behulp 
van die partypolittek te beskerm, 
veral as sy partypolitieke strydmid· 
del in die minderheid •is. 

GEWILLIG 

Die twcede punt van belang uit hier
die episode is dat die Eerste Minister 
'n gewillige oor verleen het nan 'n nte
partypoliticke liggaam. Toe hulle ns 
man tot man mot hom gepraat hot·, 
het ' hulle gevind dat hy nie so onred~
lik is as wat die partypolit iek gewoon
lik 'n toonstander skilder nie. Hy het 
sy bereidwilligheid uitgespreek om 
saam met die kerk planne te beraam 
om die vraa.gstuk van t weetaligheid 
op te los. · 

w atter onheil is nie deur hierdie 
samospreki,ng in •,n broederlike gees 
voorkom nie. As di t nie gebeur het 
nie sou genl. Smuts d·eur partypolit ieke 
noodwendigheid gedwing gewees het om 
vandag toesprake van die verhOog ar 
te hou ten gunste van die afskatnns 
van moed·tlrtaal·onderwys ! 

En dit bring ons by die eintlike punt 
van bel an g. R an onr; . volk- afgesien 
van diepgaande politieke beginsols 
waaroor oerlik verskil word en wat on
versoenbaar is-nie baie meer bereik 
dour ons vraagstukke nan to pak in 
die gees van volksbelang dour middel 
van groter 'J)ersoonlike kontak in plaa.<> 
van elke ding in die partypoli tiek te 
sleep en ' n oponbare herrie daarvan t E' 
maak nie ? Ons bet hier tog 'n klin· 
kende bewys ' 'an hoe noodlott ig dit 
kan wccs om toovlug na die partypoli
'i.iek te neem, en aan die ander kant 
ho.s doettreffe.nd dit is om persoGnlik 
met mekaar oor vraagstukke te gesels. 
Hier hat ons die geval gehad waar die 
vuur reeds aan brand gesteek was deur 
die partypolitiek, maar deur middel 
van persoonlike kontak is dit nog ge
blus hoewet dit al hoog gevtam het. 
Daar is tog bate dinge waaroor1Afrika
ners mokaar kan vind indien hulle in 
'n broedcrlike gees sou saamkom -
selfs met genl. Smuts wat, ondanks sy 
polit ieke dwaling, tog nog 'n Afrikaan- · 
so standpunt kan inneem ten opsigte 
van sekere sake soos in hierdie geval 
juis blyk . Wat sou die posisie gewees 

RY 70 MYL VER OM 
JAARGELD TE BET AAL 
'Die geweldige geesdrif wat deUl· 

die o ssewabrandwag i.n die s iel van 
ons volk aangesN!ek is, blyk ook 
uit •n berig uit Nababeep. Bramd· 
wag Stee,nkamp, wat afgesonderd 
woon, het 70 myl ver gekom om 
te soek na •n omsier aan wie hy sy 
jaargetd kan betaal. Toe hy ver· 
neem van die vieri,ng van 8 Augus· 
tus deur die Springbokse komman· 
do het hy s()nder aal'Seling besluit 
om •n paar dae oor te bly ten einde 
daaraan deel to neem. 

Geen Empire·mag is •in s taat om 
' n volk o-nder te hou wat •n be
weging besit met sov.eot rewens· 
krag en offervaardigheid niel 

hot as dio kerklike afvaardiging voor 
'n Stallard of Clarkson te staan gekom 
hot? 

Ons wil dus aan die hand doon dat 
ons die dinge wat ons Afrikaners van 
wnarde ag, liewer by wyso van per
soonlike lwntak moet probeor regkry, 
daar ons oortuig ia da t. broederlike- "11'91-

willuiJdh.,id Lot baie m"er in :;t.aat. i11 
as die gekyf en Jawaa.i van dio party· 
poli t ick wat dikwels ' n vya.nd ver· 
onderstel en maak waar daar nog 'n 
vriend gevind kon word. Ons glo dat 
eers die weg van vert roue gevolg moet 
word en as dit misluk, kan ander 
strydmiddels aangeu:end word om die 
doel te bereik. Dink maar net wat dit 
ons volk aan onderlinge stryd nie kon 
gespnar het nie indien die partyleierR 
t wee jaar gelode di(l< O.B.-leiding in 'n 
gees van welwillendheid genader bet 
oor die gewaande verskille in plaas van 
met partypolit ieke langafstand·kanonne 
op die Volksbeweging los to brand! 

Dit is dan ook -een van die dinge wat 
d ie Gesagstaat gaan bevorder. In 
plaas van dat etke groep maar ,na die 
openbaro pers stonn om daar te lawaai, 
sal daar kanalo geskep word waarlangs 
die gesagdraers tangs vr.eedsame weg 
genader kan word - soos in die dae 
van die Republiek toe die volk sy wense 
aan ·die Regering voorgele ttet by wyse 
van petisie. 

60 MY L TE VOET NA 
Q.B.·DIENSLAER -Nog 'n treffende bewys van 

O.B.-geesdrif en dissipline is on
derstaande voorval wat uit Clan
william bllrig word: 

Korporaal Willem van Zyl van 
die Jan Disselsvlei·kommando 
(A7al) het •n afstand van onge
veer 60 myl te voet afgelc om 'P 
dienslaer by te woon. Korporaal 
var1 Zyl het om elfuur Vrydag
aand van Rhe.nosterh~k wegge· 
spring en is Saterdagaand net na 
die d ie.nslaer weer terug op die 
pad. 

Dit is hierdie gees van, weerga
lose pligsbeset wat die Ossewa· 
brandwag gekweek het en waa{'mee 
hY die vryheid gaan terugwen. 
Dit is diesetfde gees wat ons aa.n
t ref in die tronk waar g~vange 
jong Afrikaners vi'r hul makkers 
buite die tronk laat weet om moed 
te hou! 

VER JAARDAGKETTING 

9 Sept.; Eli'i9 Burger (Bellville). 
Hettie Scboeman (::lomerset-Oos). 

10 Sept. : Christoffel van Rensburg 
(dist. Mosselbaai) . 

11 Sept. : Helena van Tonder (Noor
der-Paarl), Gert Gouws (Port Eliza
beth), Jacoba Westrnad (Kirkwood). 

12 Sept.: Andries Nel (P ort Eli~ 
beth) , Elsie Botes (Merweville), Alta 
Moolman (Bedford), J ac. Fourie (dist. 
Mossolbaai), Esther van der Spuy 
(Noorder-Paarl ) , Theunis Swanepoel 
(Wellington), J acobus F ourie (Kirk· 
wood), Maria. le Roux (P .P.Rust. ). 

13 Sept.: J akobus E llis (George), 
J ohanna Vivier (Beaufol"tr-Wes), Chril'· 
tie J ordaan (Noorder-Paarl) , Anna 
van Zyl (Goodwood ). 

14 sept. : R ester Bonermeester (Ep
,pingtuindorp) , J oan Tredoux (MaJ
mesbury), Agatha H avenga (P .K . M~ 
ribdgo) , Christoffel Botes (P lumstead), 
John Eaton (dist. Mosselbaai) , Johan
na Brand (P arow) . 

15 Sept.: Barend Barnard (George) , 
Wilhelmina de Villiers (Duiwekop
Landgood). -

S onnige tabakb1are rus in geurige ou 

wynvate. Onverstoord word hul ryper en · ... 
-=-

. ryper totdat u d ie volmaak geurige belee 

kwaliteit van . Jmrd~ ~~abak! kry. 

Jw.sJ~ d ie rypste 

tabak bekend. 
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SASB~NK 
Jl errig Jl olksdiens ! 

Lenings vir · gesalarieerde 
persone verkrygbaar. 
Terrne uiters billik. 

RAAD~LEEG SASSANK 

Posbus 266. 

Die Herbewapening van ·Ons . Volk 
Op Ekonomiese Gebied 

Dr. Meyer oor Beleid van Ossewabrandwag 
Die demokra t iese par typolitiek het ons votk ·nie aileen geestelik maar 

ook in stoflike si.n ontwap!!n, het gent. P. J . Meyer op 6 Augustus te Smith
field by geteentheid van Osscwabrandwagdag gese met verwysing na die 
ckonomiese knegskap .en verskriklike armoede va.n ons volk. 

PAARL:

WORCESTER :

.KAAPSTAD :-

Die O.B. is ten volle bewus van dio volksbo<lem en die opbouende a rbeid 
Posbus 57. foit dat die buidige skynwolvaar t ocr- uaaraan nie aileen d ie vernaamste bate 

daags in duie sal stort. Dog d ie O.B. van d ie volk nie maar vorm di t; ook 
Posbus 2387. is nie bereid om ons volk op opper- die g rondslag van die liele sosiaal

vlakkige wyse 'n paar ui torlike maat- ekonomiese struktuur. 
reiils voor t e bou as die oplossing van Hieruit vloei voort dat dio O.B. dio 

Schoemanello Drank . . . 
sy ekonomieso !;'lawe toest and nic. H y krediot en markslawerny sal afskaf 
:;ien eerder sy taak daar i,n om die work· wa tuonder die' boeregemoenskap gebuk 
like oorsake van ons verarming gro.n- gaan, omdat die O.B. sal sorgdra uat 
dig na te spoor en om alles in sy ver- l;jlko boer die werklike on aileen besit
moe te dosn om hierdie oorsake uit die ter van sy pl;tas in bolang van dio volk 
weg te ruim a t eis dit die grootste of- as geheel word. Hiermoo hang saam 

VIR KWALITEIT EN TE JREDEN• 
H E l D DIE GOEDKOOPSTE 

WTNE: 
F onl<elwyn 6/-
Lewenawyn S/ 8 
Vennou<b 2/ 8 
Banekn .. oU-C<>eatll.ll 3 /8 
Likeurwyn CD Ou Port 2/
J'erlp lgo Rool CD Wit 1/3 
Soet .Muskadel en P ort 1/2 
Wore. Hock eo Pontak 1/1 
Spealala ~Jerrie 1/-
Sjerrte lld. 

BBA.NDEWYlo1E: 
ScboeiDAnello 7/6 
E l<s tra Spealool 7 I-
BrnnrtPWVn Jl' n 6!8 
LIKE UR-RRANDJo:W VN : 
Kersle, Anys, Gemmer, 
Lemoen, Pcpcrmcnt co 
van der l;ium . . . , 6/ 6 
IENIJVER LIKEURS: 
Lcmoeo en Suurlcmocn 7/6 

15/
S/ 8 
2/8 
8/ -
1/8 
1/2 
1/1 
1/ 
lld
lOd. 

8/ 8 
8/3 
8/-

5/ S 

'G/6 

fers van almat en al duur d ie s toflike nio alleen volledige staatsbeheor oor 
,S i herbewapening van ~ns votk ook ' n die landboukrediet on bomarking nio, 
I s paar gestagte. maar vera! 'n omwontoling van d ie 
0-; Dit is '.n taak wat ' n hele om1nekeer huidiae kapitalistieso ekonomiese struk-
~ ~ in d ie gees en siet van ons volk ver- tuur.

0 

Die 0 .8.-stl-awe bring wesenlik 
13 ! onderstet en byna bomenstike offers mee dat die afnemende goudmynbedryf 
e~ . van elke volksgenoot vsrois. Dog ook uit die middetpunt van die ekonomiese = '0 hiervoor deins die o.s., wat geen goed- stetset verwyct2r word en dat Ln die 
~ Z' koop popularoiteit on onverantwoorde- ptek daarvan die veeteettbodryf, met 

like instenunoing by die groot massa '·n opr.deelkundige tandboubedryf as 
soek, ni·e terug nlc. aanvullend, gest·et word. Daarby sal 

As die belangriksto voorwaarde vir sorggedra word dat; die vrugbaarheid 
die stoflike horbowapening van ons van ons teolaarde s teeds beskerm en 

~~~ Yolk stel die O.B. as onontbeerliko ois vorhoog word. Dit sal 6e tekcn dat on, 
5/ 6 'n kragtige gesngdraende en besten- bodem op oordcolkundige wyse met die 
5/ - dige staat. Immors geen langtermyn- oog alleen op sy grootsto on standho.ut: I beleid wat tot blywende· en wesenlike dende produksio bework sal word. NJe-

resultate sal voer, kan dour wisselende mand sal toegelaat word om hierteen 
S8/- en stemwerwonde partyregerings ver- te sundig en uog boer te bl.y nie. Daar
lH/- wesenlilt word nio. voor sal die georganiseorde boerege-
831- In die twcodo plans aanvaar die meenskap onder Ieiding van die gesag-

O.B. dat die welvaart van die volk as staat selfs die nodigo maatreiils tref. 
gehcel aileen vorsekor kan word as die Die verdere stap in die r igting van 

31/- volksgcmeenskap deur 'n nuwe !owen~- 'n werkliker volksosialo struktuur sal 
beskouing on gees deurtrek 1s, d1o bes taan uit die planm.atige versproi

l'oex b:r 6 / · vlr l<l"sle en bonel&, en U /1 
m 'l'BAtJ!e wat vercoed oal word · by terng- dlq. 0... !ewer draftk ID ooo ~ooero 

IIOIAn1< - voorrade van lnbooero be•. en 
al1c>eol.lk op voo.......,...de da' dle ~onere blnne 
-tla' elM aac ooa terng beeora' word- Ween• 
bottel allaar&te kan ooa alleenllk ID •oa ele 
bottea., lde&lea dnnk Ye rpalt, waar aolke 
draDJl ' a mJDJmQD) pryo van U-IHI beloop (6/
m IDJ>oaero IDgeeiDJU. lndlea ~oper lr:U
IIte. verlaag word meet a a ele IDboDero aaa 
- etoar. 

lewensbosltouing nl. dat die een die ding en verwerking van ons primere 
ander so laste help dra, die eon die bodemproduksie en wei op so 'n wyse 
andcr so hoedor is en·· dat die volks- da t daardeur op die mees bevredigende 
belang swaarder weeg as die solfsug- manior voorsien word in die mees fu n
t ige bclang van die enkeling damontele' bohoeftes van die hele volks-

Verdor · besof die O.H. dat die wei- gemeenskap. ceen spekulasie van wat· 
vanrt van die volk as geheel aileen t.er aard ook al sal hiermee toegetaat 
versekor kan word as die werklike in- ward nie. Langs hierdie weg sal nie 
komste van die volk verhoog word, en aileen die vorarmde Afrikaner wat oor 
dit kan slogs geskied as d ie ekonomiese die nodige inisiatief en bekwaamheid 
hulpbronne van die land deur die beskik in die geleentheid gestel word 
grootsmoontlike en hoogste a rbeids- om w~rlclike handels-, nywerheids- en 
prestasie van die volk op die moos finansiele besit te ve rwerf nie , maar 
vrugbnre en bestendige wyso ontwik- sal ook die vreemdo handelaar, nnve
kel word. raar en fi nansier verplig word om in 

Word verlloo• ID .LJ-bottel-kill.m. of 11-cel
~tJlea ot pater. U lde&lee van U bot
tela kaD Wyn, Braadow:ra. ~enevu, Llllear, 
Vennoatb oa Banekraal beva•. Tw!nne: 
K>II;B. plua tnln&eld aa oyb'ne, K.B.&. pllUI 
tnJDPmmlule. V.O.S. OUDTSBOOBN. 

J estet van ' 

JURGENS SCHOEMAN, 
POSBUS 142, OUDTSHOORN. 

JI'IR ]UKSKEIE 
en Ko~huisbenodighede 

P. j. KOCK 
Carolinestraat 146 - BRIXTON 

F oon ~2 - JOHANNESBURG 

Belangrike Boeke 

flierby besef d ie O.B. ook dat die diens van die hole volksosialo struk~ 
nasionale produksio aileen dan 'Yerl,- tuur te work en sal die verbruikor 
like vo1kswelvaa rt betoken as d1t tlv gobaat word op ' n wyse wat . onbekend 
gereiil word tlat i.n die eerste ptaas in die kapitalisties.e stelsel 1s. 
daardeur voorsien word in die funda· Die laaste belangrike uitvloeisel v~n 
·mentcle behoeftes van etke volksgesin, die O.B. se strewe om ons volk sto01k 
nl. gesonde vooding, behoorlike kleding to herbewapen is die nuwe waarde w~t 
en doeltreffende h!.lisvesting. weer aan a rbeid goheg word. Arb~1d 

En hieruit vloei a! die l'r!\kti~se is immers daardie skeppende bcdrywJg
maatreiils waardeur die O.B. as u raer he id waarsonder niks stoflik sowel M 
van · die nuwe sosiale omwenteling ons geestelik tot stand gebring kan word 
ekonomiese taak volbring, konsekwent nie. Arbeid is nie 'n soor t losstaandt~ 
voort. Hierdie maatreets is dan ook d ing wat willokourig on op sekore t~u 
geen beginselsake nie maar word ont· alln die lewe vasgeknoop of vo.n d1e 
worp en to!!gepas na gelang van prak· lewe Josgelmoop knn word nie, is nio 
tiese omstandighede en d:o oise van 'n handelsartikel wat net gokoop of 
die tyd. As !tit in die praktiese om- verkoop kan word nie,. "?a~r is 'n o~
standighede ter verw!!Senliking van on:. tosmakelike JewensaktlwJtelt van d1c 
ekonomiese taak nodig btyk om een mens self. Arbeid duur solank d ie 

Vername Persona uit die 
S.A. geskiedenis, deur Eric 
Stockenstriim . . . . . . . . 

D ie Afrikaanse Vrou. ' n Be
knopte oorsig van die rol 
wat die vrou in die geslde
denis van S.A. gespeel hot 
in die jare 1568-HilS) dour 
Eric Stockenstrom .. 

blldryf te sosialiseer· en ' n ander een mens lowe en ken goon kunsmatige 
nie, dan word dit eonvoudig sunder 'n tydperke nie. Daar be~tnan oo~ goon 
groot omhaat van woorde gedoen. • Dit wescnsverskil tusson d1e vorslullena"' 616 p.v. is in elke geval 'n saak vir tegnici wat soorte van a.rbeidsverrigting nie. Brein
weet wat gedoen moot word, en hoe arbeid en handearbeid is wesonlik die
dit gedoen moot word. Daaroor sa l setfde. AI belangrike vorskil wat ge
d ie O.B. nle onder die volksgenote wat uek kan word. is ten opsigte van die 
min van die tegniese aspek van die wyse waarop die arboid ~orrig 'Yord. 
saak vc rstaan, ' n nutteloso stryd laat Binno die O.B. orgamseor the volk 

Mietes en Sages van die 
Grieke, baie mooi ver.tel 
deur Mev. P. van Brnam 

Skandinawiese Vertelltnge .. 
Suid·Afrikaanse Soogdiere 

dour dr. C. S. Grobbelaa r 
Ole Stem van die votk. Lui

mig, ondorhoudend, leer
saam, deur N . G. S . v. d. 
Walt . .. ... .... · . .. . 

Saam verban, dour Mev. M. 
J . van gtraten .. 

Stuur u beste!llng aa.n 

6/ 6. p.v. ont brand nie. as onskeiba re arbeidsgemeenskap hom-
Waaroor die volk ogter volledig in-

1 
self on wei in ooreonstemming met d ie 

6/ 6 p.v . 
4/ 6 p.v. 

gelig word, is d ie konkrete u;tv~oeisels bestaande natuurlike bedryfsverbande 
van die ekonomioso herbewnpenmgsbe· tot 'n rnag tigo sosialo gemeenskaps
leid van die O.B., soos ons dit reeds eenheid wnardeur die nu,,.e sosiale ge?s 
in hooftrekke uitoengesit hot. Daar~ van ondorlinge hoederskap vorwesenhk 
voor sat ons volk dan ook vrywitlig word. H iordie arboidsgemeenskap van 

616 p.v. die nodige offers bring,· die produsent die hele volk is dan die voorwaarde 
om die verbruiker se welvaar t t-e help en waarborg van die stoflike- herbewa· 
verseker, die verbruiker om d,ie produ· pening van ons volk waarteen ge~n 
se.nt se wetvaart te help versllker, at· kapitalismo meer hestand sal wees DJ(\. 

1/6 p .v. twee omdat hulle die votk 59 wetvaart 
wit verseker. 

5/6 p .v. I n hierdie gees verstaan die verbn t.i"-
ker dit as die O.B. die belange van d1e 

GENL. DE JAGER VRY 

PRO ECCLESIA-DRUKKERY 
boorogemoensknp met die allergrootste 
nadruk in belang van die volkskul'tuur 
en volkswolvaart beklemtoon . Immers, l 
m ' n volksosialo struktuur vonn die 

Genl. C. L. de Jager, onder d ie "u 
indeling A.K.G. van die Vrystaat, i:~ 
op 31 Augustus op parool uit d ie inter
nering:skamp gelaat waar by vir agtlen 
maande lank opgesluit was. Die Laan Stellenhosch 

GEINTERNEERDES HET 
BOUT NODIG 

Regte Manier om Goed na 
Kamp te Stuur 

Ons bring graag onderstaande be
sonderhede in verband met die getnter
neerdes onder a.andag van ons losers 
m die hoop dat daar van bulle sal woos 
wat iots !tan doon om die kamplowo 
v1r hiordio volksgenote draaglikor to 
maak: 

Weens die skaarste aan hout word 
daar ba ie moeilikheid ondervind Oln 
hout, in die hande te kry on is rlaar 
glad nie vbldooode hooveolhoid hout 
wt die geinterneerdes so beskikking 
nil'. 

Dit word aan buite-persone toegetaa t 
om hout na die kamp te stuur mats 
hulle i,n besit van so ' n pennit is. Aan
soek moe£ gedoen word vir so 'n per
mit by die Diroktour van Internerm~1 
P retoriusstraat 331, Pretoria. Daarit 
word allo bepalings uiteengosit soos 
b. v. die !engte van die hout, lOdm. x 
l Odm. x ~dm. vir harde hout on lOdm. 
x 24dm. x ~dm. vir sagt o hout. Ook 
kan gereedskap gestuur word. 

Daar is geen beperking op uie hoe
veelheid hout per besending nio. Enige 
hoeveelheid kan gostuur word mits dit 
nie die gonoemde longtcs oorskry nie. 

Eetware soos kook, boskuit, vrugte
lekkers (mebos) on droo vrugte kan 
aan idiwiduele geinterncordes gestuur 
word per pos, maar dit mag nle meer 
as 11 pd. wees .nie. 

.Aile soorte oetware- behalwe die 
wat in blikkies, bottels, buisies of der
gelike voorworpe verpak is - mag in 
enige hoevoelhoid on enige tyd per 
spoor op oie risiko gcstuur word wan
near ait vir die algemeno gebruik ... an 
die geintorneerdes as 'n geheel bedoe! 
is. Sodanigo . vorsendings moot aan die 
betrokke kamplmnt ien goadresseer 
word p/a die Kamp-kommandant, In
terneringskamp No. 1, Koffiefontein. 
' Vanncer 'n vorsending eetware vir die 
doel soos hierbo uiteengesit, gestuur 
word, moet die betrokke kamp-kom:t, 1 
mandant daarvan in kennis gestel 
word. 1 

Geld kan ook vir d ie geinterneerd..s 
gestuur word per die kamp-komman
dant. 

In aile omstandighede is dit wenslik 
om waar enige twyfel ~staan in ver
band met die prosedure of die toel~W.t
baarheid van die artikel of eetware 
wa t gestuur moet word aan' d ie Direk
teur van Internering to skrywe on 'n 
permit te vra en ook d ie prosedure wat 
gevolg moot word. As dan te work 
gegaan word volgcns die gegO\l'Ons op 
die permit, bereik die ware hul bostem
ming. --------
TONEEL VERENIGING VIR 

NOODHULPFONDS 
I n verband met die insamoling van 

fondse vir die afbanklikes van gcioteT
neerdes verdien die work van die 
Kaapstadso Remskoon-toneolverenigiog 
spesialo melding. Dour die onvermoei
de ywer van hierdie g roepio hot bulle 
reeds 'o naam vcrworf en is daar in 
d ie afgelope jaar 'n aansicnlike bedrag 
vir hierdie doel ingesamel. Hul vol
gende opvoering op Saterdagaand, 9 
Okt. , verd ien dus die volle stoun van 
alma! wat die Jot van hul mcde-Afrika
nors op, die har t dra. 

H ou oos advertensiokolomme dop vir 
aankondigings in verband mot plek en 
tyd. 

VIER KOl\IMANDO' S 

K ommando's C6Bl, C6B2,0 6B6 e'IJ 
C6B7 hot saamgctrek aan Sandrivier 
by d ie Vilonelbrug. Die opening het , 
geskied dour ds. D. P. M. Olivier wat 
'n orns;tige gebcd gedoen bet, gevolg 
dour 'n kort dog bendigo toespraak 
dour genl. H . A,. J . du Toit. Die mid
dag het hoofgenl. M. Wessels 'n toe
sprp.ak gebou. 

Groot vormaak is vorskaf toe 'n 
spe('nvark golos is vir enige bejaarde 
van oor 50 jaar om te . vang. Hulle 
kon egter goon bond haaraf maak nie 
en toe is die vark onder die jongeres 
gelos. Dit hot veel prot verskaf toe 
een hom gevaog en die vark as prys 
gekry het. 

Ongoveer £77 is inge6amel.-(Mee
gedeel. ) 
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Vierir:rg van·· Ossewa~randwagdag 

QRIE 

. OP DIE SPOOR VAN DIE OSSEW A VYF JAAR GELEDE 

LAOI.SMITH 
Op Saterdag, 14 Aug., hot die Ladi

smith-kommando ' n funksie gehou op 
die plaas Buffelskloof. · In een geval 
het mense 20 my! ver gekom met 'n 
donkiewa. · 

K omdt. J. H . Hofmeyr hot alma! 
~ verwelkom en gese dat hy bly is om 

te sien da.t so baie H.N.P .-lede teen
woordig is1 want die O.B. staan . vir 
Afrikaner. Elke Afrikaner is welkom 
an die goeio .g.aes wat daar reeds heers 
gaan ons in Ladismith bestendig. Die 
O.B. het gekom vir die Afrikaner en 
het gekom om te bly, want 'dit is .nie 
'n politieke· party nie - dit is •n volks· 
beweging. 

Di·e geesdrif was groot ~n baie _gou 
was alles verkoop. 'n Kalkoen wat op
geveil is, het £3 behaal en hoender~< 
15/- stuli. 

Hoofkomdt. Steynberg van Oudts
hoorn het oorgekom met sy O.B.-orkes 

"'~ dit het baie daartoe hygedra om 
a<.m verrigtinge op to vrolik. · 

Mnr .. Muller, L.U.K. vir Ce!'es, het 
toevalhg daar uitgekom en het 'c>ok Jn' 
paar woorde gese. Hy het verklaar 
dat hy nog nie die 'geskil tussen die 
Afrikaners raakgesien hot nie, dat dit 
fataal is en uitgewis moct word. 

Dit wan 'n verrassing toe genl. F. D. 
du T. van Zyl, Gebiedsleier van Wes
Kaapland, die middag onverwags daar 
opgedaag hot . H Y. het ' n toespraak 
gehou waal'in hy op heldere wyse ,.e
wys het_ op die euwels van· die de:o-
kratiesc partystelsel. . 

Mev. Fanie du Toit het op baio k nap 
wyse 'n voordrag gelewer. Die verrig
tinge is a.fgesluit met die sing van die 
Volkslied.- (l\1eegedeel. ) 

PAUL ROUX 

Os.sewabrandwag-dag is deur die 
twee komma.ndo's saam gevier in die 
k_erks~al t.e P a_ul Roux. Die verrig
tln~te IS qeur hale Brandwagte en vrien
de bygewoon . Rommel-artikels op die 
pasaartafels was waarlik te bewonder. 
Die Boereje~Jg was goad verteenwoordig 

' ea het byna £20 6yeengebring met hul 
titfel. Die opbrengs ~an die dag was 
£100 

L ater in die dag het die Komman
dant-generaal 'n groot vergadering toe
gespreek.-(Meegede~l . ) 

KNYSNA 

Hoewel onder moeilike omstandig
hede het ook die Middelrug-kommando 
O.B.-dag gevier. Reeds 'n paar weke 
voor die tyd is 'il begin gemaak met 
die insameling van fondse omdat die. 
lede hier wyd uit mekaar woon. D,ie 
fees is gehou op Rus en Vrede, die 
plaas van veldkt . Bartus Barnard en 
komdte. Barnard. Hfkomdte. mev. 
C. Gericke van· M:osselbaai het 'n boei
ende · toespraak gehou oor ons taal
stryd, waarna asst.-Hoofkomdte. mev. 
Francis Robertson van George ook 
gepraat het. 

Weens reen en stormagtige '~eer 
kon die oorspronklike program nie af
gehandel word nie. Melding moet ge
maak- word van die mooi hedraggie van 
£4 12s. wat ingesamel is onder die 
w:erkers van die Rheenendal-meubel
fabriek. Die 2/6 waarmeo die vroue 
moes woeker , ttet £10 10s. byeenge· 
bring. Altesame is. £35 lOs. die dag 
ingesamel.- (Meegedeel: ) 

LUIPAARDSVLEI 
Ossewabrandwagdag is plegtig her

dank toe op 14 Augustus .'n Boere
{)lnksie in die Krugersdorpse stadsaal 
gehou is. Meer as £190 het reeds in
gekom en daar is 'nog gelde ul tstaan
de. Hierdie mooi bedrag toon 'n dui
delike verbetering v~n ten minste 50 
persent op die vorige jaar se inkomste 
by dieselfde geleentheid. 

Gedurende die dag h!:lt mense van 
aile oorde ingestrqpm om van die beer
like t uisgebak te .bekom. Drie van die 
prag-koeke wat gebak en versier was 
deur die eggenote van komdt. M. Hart
man, van Luipaartlsvlei, bet die fabel
agtige bed rag van £30 in die . Fonds 
gestort. So vinnig is die lekkernye 
van die hand gesi t dat die laat besoc
kers • met lee mandjies tevrede moos 
wees.-(Meegedeel.) 

ZWARTRUGGENS 
Om 8 Augustus feestelik te 4erdenk, 

hot Brandwagte op Saterdag, 7 Augus
tus, pnder sekere home op · die plaaR 
Steenbokfontein saamgekom. 

Hoewel die mans behulpsaam moes 
woos, ,..,'8 -die organisasie van die funk
sic met hierdie geleentheid in hande 
van die vroue-afdeling onder komdte. 
C. P. K ruger, met ha.ar veldkq_rnettes. 

Met 'n toespraak van die kommau
d_ante en ' n kort ~iens is die verrig
tmge geopen~ In d1e loop van die dag· 
hot. Brandwagte hulle hesig gehou met 
toutrek, juksl,eigooi en die jonger lede 
het 'n groot ·dee! van hul. tyd aange
naam deurgebring met volkspelo. . 

l:Ioofkomdt. C. Fouche en komdt. C. 
D. C. · Geyer het toesprake gehou. .In 
die middag ·bet hul komdte. mev. De 
Groot,· die Boeredogters toegespreek. 

Die funksie het sowat £86 opgebring. 
-(Meegedeel.) 

SPRI-NGBOK 
Op Saterdag, 14 Augustus, het di'O 

Springbok-kommando . laergetrek bui£e 
in die veld waarheen bulle god\ving 
was wee~s gebrek aan beter fasiliteite. 
Die opk9ms was bo verw~J,gting as ont.
hou word dat weens die werkskowwe in 
die kopermyne die kommando slegs 
t\vee-derdes vall sy manskappe op ' n 
slag bymekaar kan k ry. Die pragtige 
bedrag van"' £84 is ingesamel met in
sluiting van Vioolsd.rif so hydrae. Die 
mensa hOt gsgee en baie hOt hul hele 
week se salaris daar laat agterbly, want 
aa.n geesdrif en opoftering vir. ons Be
waging ontbreek dit nio', soos blyk uit 
die prysenswaardigo geval van brand· 
wag Steenkamp wat 70 myl ver gekom 
het om te kom soek of hier •n komman• 
.dant is aan wie hy sy jaargeld kon bo· 
taal. Nodcloos om te se dat hy toe 

. ook nog 'n paar dae oorgebly bet vir 
die fees toe hy hier daarvan hoor. 

. Ons. niggies is weer besig met klaar· 
maak vir volgende 'iaar se 3 Augustus. 
- ( 1\feegedeel.) 

PHILIPPOLIS 
Die kominana o van Philippolis het 

fluks gewerk en vir 8 Augustus £30 in
gesamel sowel as £21 vir die Noodhulp
fonds waarvoor daar ook nog bedrae 
uitstaaride is.-(:Meegedeel.) · 

cAROLINA . .. 
' n Goedgcslaagde funksie in die vorm 

van 'n basaar Is 7 Augustus in diu 
stadsaal to Carolina gehou dour dill 
Vroue-kommando, fluks bygestaan 
deur die manne. Die saal was smaak
vol versier in die O.B.-kleura, en ds. 
Theron van Machadodorp het die ope
ning waargeneem en 'n besielende 
boodskap gebring oor die O.B.-leuse. 

Na 'n seenryke dag deurgebring is, 
'het die kommando die mooi bedraggie 
van £83 kon tQon.-(Meegedeel.) ~ 

WATERBERG 
Die Brandwagte . van Waterberg

Sentraal '(kom. F2a2) is nog haie vu
rig, berig ons korrespondent.• Onder 

, toesig van kom~te. Uys het die assis
tent-veldkornette H. Loubser ' en A. 
Dirken 'n sanictrekking te Sondags
loop gereel ·wat die mooi bedrag van 
£43-15-8 opgebring bet . Oom Kalie 
van der Berg het voorgegaan met 
skriflesing, terwyl komd·t. Manie. Louh
ser 'n toesprnak gehou het. Daar is 
ook haie gunstig gereageer op die op
roep insnke · die .stryd-offerfonds. 
H fkomdt. Van ·Niekerk hot mooi mu
siek gelewer, terwyl Anna en Petr.O
nella Kloppers · die Ossewabrandwag
lied gesii:lg· hot. Dit was besonder 
mooi. 

'n Afrikaneros, gedoop Fondsdag, 
wat deur veldkt. Uys aan die Ossewa
brandwag geskenk is, hot die· bedrag 
van £17 ingebring. 

Hootkantoor: 

Reserwe
fond" 

£l.l3,000 

St • .Johnstraat 65, BLOEMFONTEIN 
Begrafnlsse, Klste, K!anse, Grafstene 

W. F. CARSTENS 
· lEdm~.) 1\pk. 

BEGBAFNIS'ONDERNE~IE&'il en BLOEMJSTE 
Centm1we11: 112. F11ril.abol'lf 

Beekettagebllo. Pn-olc!entatraat, Jllhanneabarc 
DIENS ONOORTR&FLIK - PRYSl!l LAAG • 

. ~ P~r~ ~Iizabeth _het die. OR~o.wnens 'n groot~e ontva,ngs gegee. Ond en 
JOnk ,IS m d1e stroom van geesdnf meegevoer. Duisende het gejuig en selfs 
E ngelssprekendes het meegedoen. ' n Enaolse dame het met 'n bos blomme 
vir 'die do:mes op die wa aangedraf .gekom':' Die eerste tweelinkie is by die 
wa gedoop. · 

• _Die . .Afrikan?rs het hier ' n gew!)ldige oorwinning behaal. Weens die 
vyand•~he!d van d1e Engelse st adsraad is besluit om die bm gemeedter nie uit 

·te noo1 me. . Laasgenoemde het egtel' · aang~dring daarop om die waens wei
. kom te beet ID sy dorp, en nadat hy beloof het om voortaan die Afrikaners 
op gelyke voet mQ't d ie Engelse bevolking t e behandel, is aan sy versoek 
voldoen: Die Ossewabrandwag sit die t rek voort na volledige eenheicl 
en vryheidl 

KAPITALISME ONTSTAM 
NATURELLE 

De bewering dat die ekonomiese, 
maatskaplike en godsdienst ige s t ruk
tuur van die plattelandse nat urelle
lewe op kolossale skaal aan die in duie 
stort is, is deur die opperhoof A. J. 
Luthuli gedoen by geleentheid van die 
jaarkonferens io van sendelinge in Na~ 
tal en Zoeloeland. 

Hy hot verklaar dat die ontstamming 
voortspruit uit .die ekonomieso druk 
van die tye, wat t·en gevo1ge hot dat 
hoofde van gesinne lang tye aanee.n uit 
die krate moet wees, U1e vaderlike 
tug~ teadmg e.n dassipline is dus nto 
daar op d1e . t.ydst1p wanneer dit dlo 
meoste no1hg is nie. 

· Ook die vertrek van natul'Ollokinders 
na die stede gee aanleiding tot onge-
rustheid. · 

MARKAGE_NTSKAp 

Vroee ldore-llark 
KAAPSTAD .. 

SETAL.ING GESKIED ONMIDDEL· 
&.;IK, WEEKLIKS, MAAND~LIKS 

OF SOOS VERLANG. 

Ml NNAAR & VAN SCHOOR 
Elenaar: OUSTAY aETlEl". 

Teletooa %-OZl.J. 

DIT BETAAL OM IN 
DIE O.B. 

TE ADVERTEER 

.. 

MEUBELS 
1'J1l{t1E IST]{Q Vua.'lO. 

KOOP NOV ! 
ONS SOU ALLEENLIK GOEtlil ltWAL!TllllT 

AUI:UB,IIJLS 11'1 VOOrut:AAD. 

Werda Meubdhandelaars 
(Eiend~m~.) Beperk, - . · Groote Kerkgebou, K~APSTAD. 

l'osbaa :uo. F ooD li-G8011. 

MAGTIGE ROLPRENTVERTONING IN ' KLEUR. 

, ,Die Gedissiplineerde ·Afrikanerdom'' 
DIE PRENT Jl AN DIE /AAR. 

Toegejuig deur Tienduisende ~frikaners. 

Die Eerste 100~ . Afrikaanse. Rolpr~nt van sy Soort. 
0 Vererlng van Boe,..halde. · . 
0 •n Blik uit die slag van Ama)uba~ 
0 Ole _Stille skoonheld van die Wildtuln. 
0 Romantlese to~n;,eJ In die hOofstad van Oom Paul. 
·e tp,OOO gedlsslpllneerde Afrikaners op parade. 

KOM KYK W AT U EIE BFlWEGING REEDS PRES'fEER BET I 
('n Roaf-'~ertoning.) 

IN KAAPLAND. GEBIED A 
HOFMEYR ..•.• 
CRADOCK 
TARKASTAD 
ST.ERKSTROOM 
DORDRECHT 
IN OWE 
ELLIOT 

14 Sept • . 
15 Sept. 
16 sept. 
17 Sept. 
18 Sept. 
20 sept. 

, • 21 Sept. 

BARIUY·OOS 
LADY GREY 
ALIWAL·NOORO 
BURGERSDORP 
JAMESTOWN .. 
VENTERSTAD .. 
COLESBERG 

22 Sept. 
23 Sept. 
24 Sept. 
25 S·Spt. 
27 Sept. 
28 Sept. 
30 Sept, 



VIER 

Hoofartikelblad Advertensies 
Aankondl41nca van O.D.•fu.o.lal!ea word l.n 

hlerdle kolom opgcneem teen 10/- per dQim. 
--- A 

KOOP U EI.E 

O.B.:Skryfblok ••• • 

O. B.•Muatekbundel · 

K.G.·Portret 

K.G.•Knoplea 

Vlerklllu ... vaaules 

2'/ 8 elk •• 

2/8 , 

1/• .. 

1/• · ~ 
1/•' .. 

KENNIS IS MAG t ! -

Lees: 
(1) Die •O.B. Vanwaar en 

W aarheen • • • • . . . . 1/• elk. 

(2) Geaonde Huisgesinntt bou 
'n Lewenskragtige Volk 8d. olk. 

(3) Drie toespraka van die" 
K.G. oor · 
a. P arlementsvcrkiesing 
b. Die Soldate 
o. Die Kommunisme &d. elk. 

(4) Lewensbeskrywing en 
eerste drie toeaprake van 
die K.G. • • • . • . •.. • • 8d. elk. 

OOK DIE VOLGENDE BELANG• 
RIKE BROSJURES: 

1. Demokrasie of Volkstaa~ 
(dour dr . P . J. Meyer) 8d. elk. 

2. Arbeidsordening binne die 
Volksbew~ging en Volk-
etaat . • . • • . . . • • • • &d. , 

~. Toekomstige ordening van 
die Volskbeweging in S.A. Sd. , 

4. Die V ooraand van ons 
Vrywording • • • • . . . . 8d. , 

Bly -GP hoogte met die DOll en Strewe 

van die Ossewabrandwag. 

Bestel dadelik u voorr~ by:-

Publlcite 
Handelsreklamediens 

('Edms.) Bpi$. 

· Poshus 4892, 
JOHANNESBURG. 

0.8.-MUSIEKBUNDEL. 

' n Volk sender &;&ng . . . 
is ' n volk sender siel I I 

.Elke Brandwag behoort die O.B.-?tfU
Sl EKBONDEL te besit, die Hedere te 

leer en te sing. 

Die jon~ste bevel van die Grootra.a~ 
is dat iedere lid die , Ossewa.brandwag
lied" moet leer en sing by alle O.B.· 

geleenthede I I 

Hierdie Bundel bevat 22 pragtige kom· 
posisies met passende woorde vir alle 
byeenkomste, vrolik aowel aa plegtig. 

Prys 2 / 6 Posvry. 

3/6 inslu-itende ' n pragtige portret 
van ons Kommandant-Generaal. . 

qestel nou by:-

Publlcite 
HandeJsreklamediens 

(Edms.) Bpi$. 

Poehus 4892, 

JOHANNESBURG. 

I 

DIE O.B., WOENSDAG, 8 SEPT. 1943 

Aan die Gifbak 
Gif word gewoonlik as wapen ge

bruik waar aile ander middels faa!. 
I n die huidige oorlog is daar al baie 
gesinspeel op gifgas wat as ' n wan
hoopsmaatreiH deur die een of ander 
vyand gebruik J(un word. Sorl_ra ' n 
vyand besef dat sy magte tevergocf~ 
aanstorm teen die linies van sy teen
s tander, word hierdio afskuwelike wa
pen to voorakyn geroep. I n Europa 
is danr to~sover nog nio oorgegaan tot 
hierdie wapen nie, maar In ons land 
word daa r nou op groot skaal gebruik 
gemaak van gif •tee.n die Boerevolk in 
sy stryd om solfbehOud. E n 'n dode
lilcer wapen as hierdie hot ons Boker 
nog niu in ons eeuelange stryd teyn 
Britse I mporinlisme t<>rmgokom nie. 
Di t. is dodelik vera! omda t ons die gif 
wnt vit· ons d.eur die vyand uitgestrooi 
word, self aandra na d ie binneste van 
ons vestings soos miere dit nandra na 
hul neste. • 

'foe ons volk vier jnar . gelede by 
Monumentkoppie sy eenheid gevind 
on mot 'it eed bevestig het, is daar 'n 
sug van hoopvolle verl igting gesla~l, 
- dio groot vyand vnn verdeeldhr,nil 
is corwin en dit sal maar 'n kort stap
pie wces met 'n verenigde Afrikan('r
dom na die eindoorwinning. Ma.ar 
voordat die innerlike eonhcid omgeskep 
kon word ' in 'n uiterlike organisa.si~< 
- 'n onnodige en noodlottige bykom
stigheid - het d ie vyand sy wanhoopll
wapen aangcwend . H y het gif uitge
strooi wat deur gewillige en party
politiek-verblinde Afrikaners met g re
t igbeid opgeneem en binne d ie ~elcdere 
van die Afrikanerdom ingedrn. 19. Daar 
bestaan vaildag nie die minste twyfel 
nie dat die sogenaamde vrymessetaars· 
briewe wat indertyd aan gent. Her tzog 
toegedig is, gewet·Bnloae fablikasies 
van die vyand was wat doelbewus op 
sekere Afrikaners geplant Is. Soos d ie 
Russe vandag hondo met springstof 
belani na die for te van dio vyand 
stuUl·, so moes hierdie onnadenkende 
Afrikaners ' n leuen wnt doelbeWliS 
daarvoor geskep is, met sy vornieti
ttende uitwerking in ons vollcs~e! edere 
mdra. Ons weet wat ter noodlottige 
gevolge dit vir ons volkseenheld gohad 

~ ·het. Genl. Hertzog - dio ma.n wat by 
uitstek aangewese was om ons volk In 
hjerdie t yd te lei - Is deur daardie gif 
vir ons volk verlore geraak en in sy 
plek hot Afr!kaner twis die loid!ng ge
neem. 

DIE DO EL 
:\Iet hierdie gifaanval bet on11 volk 

sy groot nederlaag gely - d!o ~erki~
sinp;snederlaag was maar e1nthk d1e 
verdero verloop daarvan. Blykbaar 
aangevuur deur die sukses wat hy m~t 
hierdie metoda behaal het. wend d1o 
vya.nd tans dieselfde middel nan teen 
Aft-iknnerleiers wat blyke gee dat hulle 
rlio volk na eenheid kan lei. Ons wil 
s tork beklemtoon dat hi.Srdie gifwape.n 
van fluisterstories nie teen die Ossewa• 

. brandwag a ileen gebruik word nle. Dis 
•n wapon wat teen d!e hOle Af rikaner· 
dom gerig Is. Die doer Is om die gif 
aan die wor tel van ons ver troue te 
brim:. Sodra ons volk so kopsku ge• 

• skinder is dat hy geen voorman mesr 1 
vertrou nie, is die vernletlg ingslag 
teen d ie Afrikanerdom voltool. Hy sal 
dan nooit weer kan opstonan uit di~: 
posis ie van onderworpcnheid ~vnarm 
hy gebring is nie - deels denr ete toe.
doen weens sy bereidwilligheid om g·~
agtige le1~ens te glo en self te versprea. 

Net soos niemand ooit die bestaan 
van die vrymesselaarsbriewe kon b~
wvs nio en d it deur alma! as ' n beln~
liitheid verwerp is na!iat dit sy ve; 
woesting aangeri<>' het, net so kau dte 
oorsprong van d ie huidige. fluistersto
ries nooit ontdek worn mo. K wnttci
willige politici is in hul kortsigtigheid 
gewiliige drners van him·dio pes wat 
in die donlterheid wandel, maar dat 
·hul!e daardeur besig is om rlie ha.r taar 
va.n hul voile to deursny. clit besef of 
raak hulle nie. Maar as hulle gebrek 
aan vorantwoordelikheid openbanr, 
vorontskul ig dit ons volk nog nie as 
hy hom met daa.rdie kieme laat beamet. 
Ons volk aas aan die gifbak en te.n.sy 
ons nou op hi.Srdle oomblik onssetf teen 
die veldtog van teuen en laster mobil!· 
seer sal ons miskien noe: net lank ge· 
noeg tewe otn dio verwoestlng te aan· 
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M'in of, Meer Belangrik 
l(omitee ins-ake Kommissie 

Oor ons Polisie 
'n. Komi teo wat moes ondersoek in

stal na die verslag van _' n kommissie 
van ondersoek insnke misdaad aan die 
Rand het in plaas van ann te beveel 
dat daar minder kommiesies aange
stel word, aanbeveel dat ons poli
sie oor see ondervinding moot gaan 
opdoen aangesicn hulle nio opgewasse 
vir hul taak is nie. Hierdie aanbeve· 
ling kom drie jaar na sy tyd, want op 
hierdie juiste oomblik is daar et \ike 
honderde opgeleido polisicmanne in 
Eut·opa bcsig om ,ondervinding" in 
krygsgevangenekampo op te ~ocn na
dat hulle deur ons oorlogsbewind na 
d ie slagveldo van Noord-Afrika gestuur 
is . Hul plekke is later deur liggaam
lik-ongeskikte soldate gevul, na inder
tyd in d ie pers berig is. Dit is dus 
nie die polisle wat opleiding In Europa 
nodig het nie, maar hul ,ongeskikte" 
plaas~rvangers wat niks van misda• 
digheid af weet .nie. M:iskien le b ier
die waarheiq en wag op ontdekking 
deur die kommissie van ondersoek in
sake d ie verslag wat uitgebring is deur 
die komitee wat ondersoek moes instel 
na. die verslag; van 'n kommissie van 
ondersoek insako · misdaad aan die 
Rand. So 'n ko'mmissio is immers 
seker nog 'n noodwendigheid voordar. 
die politieke Minister VJln J ustisie ein-

skou wat ons onss&lf met vyandshulp 
toegedien het. . 

Daar is onweerlegbare get uienis dat 
die vyand van die Afrikaner vandag 
doelbewus hierdie s tor ies van verraad 
teen voormanne nio net aileen fabd
seer nie, maar dit van 'n llOOrt ampte
Jike skyn Jaat ver~sel. Mensa wat 
11elf niks anders as vuilwerk vir d ie 
Regering doen nio, maar nogtans deur 
die leek as gesaghebbend of ingelig 
beskou word, versprei d ie g if op dui
send en een plek tegelyk. En oral i:~ 
daar ge\villige en onkundige monde 
wat hierdie gif verder d ra. Laat ons 
on:t~self mobiliseer dnar teen. Laat on" 
in gedagte hou dat 'n volk wat nie 
meer ver troue in loierskap het nie, ook 
geen toekoms meer het nio. En wat 
meer is,· di t,. Is .nle een, tweo of dl"ie 
lclers wat deur hlerd ll! wapsn vernietig 
kan word nie, d it is •n wapen wat. teen 
elite Ieier gebruik sal word wat na vore 
kom om die volk te red. Dit is •n ga
we.ntenlose wapen waarteen . daar 
moo.ntllk ne t een verweer Is, en dit is 
die wa t d ie Kommandant·generaal on· 
tangs op Piete rsburg aan die hand ge· 
doen het: as 'n skinderbek toegemaak 
kan word net deur dit toe te slaan, 
da.n is dit •n metoda van toemaak wat 
ons volk tot hail en d ie botrokk41 per.:. 
soon tot eer sal strek. 

DIE GEVAAR 
Die dodelikheid van 'n aanklag van 

verrand teen 'n mede-Afrikaner le 
hierin dat jy hom vir a ltyd laa.t ver
lore ga.an. AI 'sou Jy daarna jou spyt 
te kenne gee da t Jy d ie leuen vertel of 
gegro het - die feit da t Jy b.ereid was 
om dit ~tan hom te g lo, maak samew-...--;
k ing tusse.n Jou en hOm onmoontrlk. 
Die Hertzog·tragedie Is getule daarvan. 

Daar is· eon groot gevaar vir die 
Empire-manse in ons land vandag, en 
dit is da.t d ie vertroue iri genl. Smuts 
ondermyn sal word. ,Na niles is genl. 
Smuts tOg nog maar 'n Boer", is 'n 
gesegde wat hier en daar in Engelsc 
kringe begin uitslaan. Ons kan . ons 
voorst el hoe noodlot t ig dit gaan wees 
vir din Empire-grotJp as hierdi& storie 
n.ane;eblMs word. En tog bestaan daar 
seker groter rede om aan te 'voer dat 
genl. Smuts •n verdwynend8 Empire 
In die steek kan laat as dat Afrikaner
leiers wat In hul openbare lewe niKs 
anders as vony.n en wa ntroue van EJ!1• 
pire·kant uitge lok hot nle, hul volk 
aan die empire sal vorraal. 

Laat ons daarom waak teen hierdie 
dodelike wapen en dit met elke middel 
bestry. Om stories van verraad teen 
volksgenote rond. te s trooi of te glo 
is 'n belediging vir die YOlk Wat jy 
voorgee te d ion,· want •n volk van wie 
a l sy leiers vorraaiers Is, fs ' n vsrraal· 
ersvolk. En dit Is hlerdie besef wa t 
die vyand by o.ns wil 1aat posvat. Di\ 
sal d ie fina le opruiming van Afrikaner
weers tand boteken. 

delik klaarheid sal he oor wat hom te 
doen sta.an. 

Terselfdertyd kan so 'n komitee aa.n· 
beveel da t d ie polisle •n bale beter be
sotdiging ontvang as wat tans die go
va l is. As daa r •n groep ptlgsget roue 
burgers is wat m-et reg aanspraak kan 
maak op beter behandeling, dan is dit 
ons potisie. Hulle het inderdaad erkent· 
tikheid no dig - nie onverdiende sklmpe 
nie. 

• * * 
Sioniste 0 11tvmJ.g Advies 

Die Ossewabrnndwag se veldtog teen 
die pa rlementarisme het al so deurgo
werk dat selfs parlementslede dit nodig 
ag om by d ie Sionistiese Vereniging 
aan te bevool dat die stelsel hervorm 
moet word. So hot mnr. D. C. Burn
side, L . V., verlede week nan boge
noemdo verenigi ns;!; verduidelik dat uie 
parlement soos dit vandag bestaan, ' 
uitgediende instelling is. ,Ons mo<.. 
die parlement bchou," hot hy gese, 
,mnar ons moet dit reorganiseer as 
ons die hoof wil hied a.an diegen& wat 
ons van ondoeltreffendlieid beskuldig." 
Hy he~ voorts gepleit daarvoo; dat 
volksraadslede ,•,n aandeel in- die be• 
s tuur van d ie la.nd moet he; hulle be
hoor t nie net gebrulk te word om in 
d ie ,-olks raad ·to praat nie I Dit 
iB 'n ,,ernietigende aanklag teen die 
demokrnsie dat ' n nuwe volksraad 
scwc m11ande moet \vag voordat hy by
mckaar kom . Wan.neer die volksraad 
vergader• is d i-s gewone lid •n nul wat 
soms golukkig is as hy die kans kry 
om lets te se." Totsover dio L .V. aan 
die Sionir;tiese Vereniging. Sy aanbc
veling hot waarskynlik nou d ie regto 
kanaal bereik. Maar die Ossewabrand-

. wag se , reorgunisasie" vil.D die parle
ment sal baio meer beoog as net ,die 
hoof bied aan diegene wat ons van 
ondoolt reffondheid beskuldig". Ona 
glo nie aan wolf se hervorming van die 
skanpkra.al nie I . 

• * 1il 

Musiek en Jl erloorders • f 

Na drie jaa'l' hct die Kaapstadac 
Stadsraad sy verbod op d ie speel van 
Wagner-musiek dcur die stadsorkes 
herroep. Volgens pie ~rgus is dio v~r
bod . inder tyd voorgestel denr 'n utt-
lander wa t , nie in staat is om sy a.an
genome vaderland te begryp nie." Die 
meerderheid van die stadsraad het 
<Jgter drie jaar lank daardie wanbegrip 
gedeel, en slegs die feit dat , Enge
!and nou a.an die wenkant is" 1 )lot 
hulie van mening !nat verander. Mis
kien sal hierdie Brit te -nou 'n beter 
besef he van die Afrikaner se stand
punt as hy beswaar maak t oon die 
$peel van sy veroweraa r so volkslied 
solank hy ann d ie verloorkant is. 

MARKACENTE · 
Ons is U agente en is 

trots dat ons dit mag 
wees. Met ons puik 
organisasie' en verse
kerde afsetg~bied kan 
ons u tevredenheid 
waarborg want dit is 
seker - u tevredenheid 
is d ie enigste basis van 
ons suksesl 

Eiers, P luimvee, 
Groente, Vrugte, 
Voer en Vee. 

Volkskopermark 
BPK. 

MOREMARK, • NEWTOWN, 
Fooo 34-1442, Wolbuteratr. 62, 

JOHANNESBURG. 

Adver teerders Handhaaf Uself deur 
In Die O.B. te Adverteer. 
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'N VOLK WORD EEN W AlAR P ARTYGRENSE VERV AAG 

V ier jaar gelede (9 Sept.) bet ons vo1k. in 'n spontane opwel
ling van geesdrif by Monumentkoppie bymekaar gekom om te juig oor 
volkseenheid wat as gevolg van die oorlogsomstandighede plotseling 
tot stand gekom bet. V olkslielde en volkstrou bet die sterk mure 
van partypolitiek de.urbreek op 'n oombUk toe ons volksbestaan op d,ie 
spel gekom bet. Voor 'n juigende skare van 70,000 Afrikaners bet 
manne wat mek aar 'n vleek tevore nog beveg .bet, saam aanskou hoe 
'n verbreekte volk weer een word. Dit was v olkseenheid i n die ware 
betekenis van die woord. Dit was 'n natuurlike eenheid, want ons 
volk is een gebore ( die partypolitieke verdeeldheid daarenteen was 
kunsmatig). Afr,ik anerbarte het bier saam gek lop en Afrikanerhande is 
opgesteek om te s w.eer dat bulle mek aar nooit. weer sou los nie . .. . 

Maar kort daarna is gepoog om hierdie waaragtige volkseenbeid 
van bloed en harte om te skep in 'n partyeenbeld- 'n gemaak te een
heid. Die gebore eenbei•d moes vervang word deur 'n kunsmatige een
heid van gehegtbeid aan 'n · politieke program van beginsels. En soos 'n 
stofstorm • die son helder oordag kan laat verduister, bet dit vir ons 
volk weer nag geword - sy eenbeid is verbreek, en daarmee ook sy 
eed1 Een van die volksmanne by Monumentkoppie wz'e se vol/!sliefde 
~n.... volkstrou hom 'n vyltien jaar lange Eers.te M inistersk;rp Jaat prys 
ge'e bet, is met skinderstories van ve,rraad uit die partyeenbez'd gestoot. 
Partyeenbeid is wei daarna verk ry, maar ons volkseenbeid was, ver
breek. 

Die Ossewabrandwag staan nog vir volkseenheid bo partyeenbeid 
soos by Monumentkoppie. B inne die Ossewab,randwag is die eed nog 
nie verbreek nie. 

GENL. SMUTS OOR DIE 
AFRIKAANSE VOLK 

In antwoord op die pleidooi van die 
kerklike afvaardiging 'n paar woke 
gelede in verband met moedertaal
onderwys en godsdiensonderrig bet 
genl. J. C. Smuts o.a. die volgende 
gese volgens versing in Die Kerkbode: 

Die taal van die nywerbeid is nog 
Epgels en dit word vir ons kinders 'n 
terugslag as bulle eentalig word. Ek 
het die grootste geloof en vertroue in 
ons Afrikaanse volk. Op die gebied 
van die sedelikheid en ander gebiede 
IS by 'n s ieraad onder die nasies, a! 
1s by se klein. Gee bulle die kans wat 
ons gehad bet toe ens as tweetalige 
jong mense uit die skool gekom het. 
Ek sal die Here dank as hierdio saak 
uit die politick gehou kan word. Ek 

" voel die gewig van die a rgument om
trent die bevordering van die gods
diens op skool. Dit moot baie moeilik 
wees om op 'n gemengde skool reg aan 
die godsdiens te laat geskied . Ek is 
nie vir die afskaffing van die aparte 
Afrikaanse skoo1 nie. Die skool sal sy 

· Afrikaanse karakter behou. Ek sien 
egter nie in waarom die kinders nie op 
' n latera stadium, :wanneer bulle enig
sins gevorder bet,. terwille van die 
tweetaligheid ook van die tweede taal 
as voertaal gebruik kan maak nie. 
Maar ek is geheel daarteen om nou 
weer 'n nuwe stryd aan die gang te 
sit in die land. ' Ons m..oet saam na 
planne soek om die tweetaligbeid te 
bevorder. Die Kerk moat in hierdie 
saak help. Daar rus 'n verbasende 
verantwoordelikbeid op die Afrikaner
volk. In die verlede het ons as 'n 
minderheid geveg; nou neem ons die 
leidende aandeel. Ons is nie meer die 
vernederde volkie nie. Ek is vi r die 
wep; van vrede. Die Afrikanerdom het 
sover gewen ; moenie die stryd nou in 
'n kleinlike gees voortsit nie. Ons 
volk vocl tear vir sy duurgelrogte regte · 
en ons moet onnodi£e t wis voorkom." 

(Vervolg van kol. 4) . 
Daar too is dit nlo nodlg dat ons die 

massas blnne ons organisasle hoef te 
betrek nie, maar Is dit wei .nodig dat 
ons organisas ie die volle volksJewe en 
die ganse land sal dek en die gesins· 
~n arbeidslewe as geheel sal omvat. 
Dan sal uit ons eenheidsleiding die 
geas en beleid van die Ossewabrand
wag vanself dou r voorligting en voor
beeld deurwerk tot die buitenste 
kringe van ons volksgeheel. Djt is dan 
onnodig om te vra: Hoe sal >Ons die 
Republiek verkry of die gesagstaa t 
vestig, maar elkeen sal elke dag in 
ete kring daarmee besig woes. Wat 
meer is , ons sal al dadelik geestelik 
verenig en vrygemaak daa rin lewe. 

Dus. Brandwngte vergeet wat buite 
is: die toekomsstaat is binne in julle I 
Kom maar net saam so vee! en waar 
julle kan: mans, vroue en kinders, elk
con volgens e ie aard ; arbeidsverrig
ters van wat ter aard ook al, elkeen 
volgens eie aanleg. En bou julle eie 
en mckaar se gesinne in die volkshuis
gesin in en voeg julie eie e~;~ mekaar 
se arbeid en kapitaal in die volksarbeid 
in. Dan sal julle vir julio gesinsle,,.e 
die volkseenheid verwesenlik en in julio 
arbeidsb~ryf die volkstaat bou : die 
gesinslewe word sosiale politiek en uit 
albei bloei ongemerk op die vrye Afri
kaanse ge~:~agstaat van ons langver-
beide volkstoekom~:~ I -

O.B.-orga.nisasie, noodhulp, voJksorB, 
laertrsk, arbeidsdiens ens. het onge
merk volkspolitiek geword en die par
typolitiek is klaar afgesterf en vir ons 
lets van die ongelukkige verlede, en In 
d:e hede leef die toekomsstaat reeiB 
binne In ons. 

VRYBURG 
Vryburg het op 14 Augustus 'n funk

sie gehou wat meer as £200 ingebring 
'het. Genie. mev. Meyer, vrouehoof 
van Gebied C, was teenwoordig en bet 
sanm met genl. Gi:obbelaar die woord 
gevoer. 

~' 
--·J 

Die Toekomsstaat Eeef Reeds Binne 
' 

In Ons - Prof. Du Plessis 
OM! Afrikanerdom en die Osse\¥abrandwag as Volksbeweglng van die 

Afrlka.nerdom het nou die punt bereik waar ons aan onsself moet se: , Dit 
is bi.nne in julie." M.a.w., die onmiddellike toekomstaak van die ossewa· 
brandwag is om di·& toekomsstaat van die Afrikanerdom nou reeds binne eie 
kring l.n gees en daad te vestig, het prof. L. d. du Plessis op 7 Augustus in 
Pretoria geso. 

Ons hoef nie buite ons te -kyk nie : 
van hi nne uit sal die vernuwing . ook 
na bu ite te voorskyn tree, as dit binne 
onsself deurgewerk het, bet hy ver
klaar. Nie dat die toestand daarbuite 
vir ens hopeloos of van geen betekenis 
is nie. Nee, dit is van groot belang en 
daar is goeie grond vir hoop op ver
betering ; maa r daardie verbetering sal 
moontlik 'n langsamer proses wees as 
ons eers verwag bet, en intussen kan 
ons nie st ilsit of ons slegs besig hou 
met die stryd buite die Afrikanerdom 
wat vuorlopig vir ens geen voordeel 
van belang kan afwerp nie, of met die 
stryd binne die Afrikanerdom wat one 
eie veerkrag verlam. 

Ons kan op die oomblik na buito nin 
vee! goed:s verrig nie ; maar, soos ek 
gese het, die vooruitsig is du.ar nie 
bopeloos nie, en, one kan die vyande
like buitewereld gerus vereers nan 
homself oorlaat- hy is besig om hom
self te ondergrawe ! Die kapitalistiese 
Empire-heerskappy buite en binne 
Suid·Afrika is besig om sy eie kapi· 
talistiese fondamente te ondermyn deul' 
die kontrole-steJseJ van die oorlog en 
deur d~ll feit dat hy sy ondersteuners 
gewoond maak aan ' n ruimer bestaan 
as wat die kapitalisme na die oorlog 
sal kan aanbied. En die Jiberalistiese 
partystelsel maak homself deur sy eie 
e.nghartigheid ongeskik om die redden· 
de eenheidsleiding aan die malende 
mensheid in Suid·Afrika te gee op 
daardie oomblik wanneer die Empire
vsrband inmekaar sak deur die uitkal· 
wing van sy kapitalistiese fondamente 
en die Afrlka.nerdom sal opstaan om sy 
vrye volkstaat in besit te neem. 

GEES VAN DIE O.B. 
Laat ons dus nou maar eers afsten 

van wat buite ons is en handel op di~ 
leuse dat die verloss ing binne OD!j u•. 
binne die Afrikanerdom en binne die 
Ossewabrandwag as volksbeweging v an 
die Afrikanerdom. Die Ossewabrand
wag bet reeds voldoende getoon dat hy 
mt die nuwe gees !ewe wat aileen die 
volk kan voer tot die verowering van 
>~y vrye volkstaat van die toekom10, 
die gees nl. van volkseenheid, dissi
pline, algehele vernuwing en waa~ 
mood. Hy het ook nou sy organisasi" 
uitgebou om alle volkskragte saam ~ 
vat vir a.ksie in enige moontlike en 
wenslike rigting, on in grondtrekke is 
die beleid vir die toekomsstaat deur 
hom gesond en stork uitgewerk. Ter-

wyl hy dan .nou nog nie uit daardie 
gees, met daardio organisasie, volgens 
daardie bsleid die toekomsstaat na 
buite kan vestig nie, is dit .nou die tyd 
- gelukkig dat dit ons gegun wora 
om dit binne in ons self to vestig, In 
die Brandwagte, in die Afrikanerdom 
en selfs in die aspirant·Afrika.nsraom. 
Dan sal dit op sy tyd, nee, op God se 
tyd, vanself na butte toe uitbreek, ver· 
al as die verwarring en chaos daarbulte 
sterker aangros i, soos sekerl ik sal ge· 
beur in die nasleep van die oorlog. 

Binne in onsself, in eie kring, moet 
ons Brandwagte nou reeds die volk
staat van die toekoms bou. Die Osse
wabrandwag moet vir ons w>Ord die 
volkshuis waarin die volkslede nou 
reeds soos een groot huisgesin saam
lewe, \vaarheen d it! gesinslede ui t al 
die ander volkskringe waarin bulle 
verkeer, die goeie insamel en dit daar
binne te verwerk en dit weer vernnut 
en tot nasionale eenheid saamgtvnt no. 
buite in die volkslewe uit te dra . 
Binne in hierdie volkshuis moot die 
volkslede die volksverba.nd van die too
komsstaat nou reeds in gees en daad 
inbou in die gesinslewe van elite volks
lid en van da.aruit moet hulle dit uit
dr:~. in bulle verskillende arbeidsver
bande om daar ook die inlyfbare buito
staanders nou reeds algaando te lau.t 
ingroei as saamverbonde a rbeidsver
rig ters ten bate van die volksgcmwn
skap. So word binne die Ossowo.
brandwag nou reeds die nasionale een
heidsverband van die toekomsstaat on· 
der vasto gesagsleiding ingevleg in die 
gesinslewe van elke volkslid en in al 
die arboidskringe waarin volkslede 
werksaam is . Daarmee word, die nar 
sionale en sosiale beleid van diA toe
komstige Afrikaanse gesagsta.at al
gaande vlees en bloed in die huidige 
volksliggaam en moet dit in die vel
held van die tyd vanself tot uitwen
dige openbaring kom. En d!Jon is dit 
nie moor nodig om te vra watter 
metode ons in die toekoms sal gebmik 
nie en intussen stil te sit of onder 
mekaar daaroor te krakeel nie; maar 
dan pas ons nou reeds alle moontlike 
en wenslike metodos toe wat ens onge
merk in die toekoms invoer, soos saim
gevat in die allesomvattende en aileen 
noodsaaklike metoda van inwendige 
vernuwing van die volkslewe tot gedis· 
siplineerde nasionale en sosiale een
heid. 

(Vervolg in kol. 2) 

'N 

GUlf. DE GELEENTHE·ID 
IN DIE VOLLE SIN VAN DIE WOORD 

~eleggings moet v~ilig en win11gewend wee&, bele daarom u 
geld in 'n bewese winsgewende besigheid met ses groot 
takwinkels en twee fabrieke wat a1maJ 'n vaste en groqt omset 
bet. Excelsior Meubels het reeds in sy eerste jaar 8% dividend 
op beleggings betaal, dit verskaJ werk aan 80 blankes wat 
jaarliks £25,000 verdien terwyl die jaarlikse gesamentlike omset 

van die takke en fabrieke reeds £200.000 beloop. 
U gaan ook deemeem in die opbou van bterdte grootste Afri· 
kaanse saakl 'n Prag-brosjure word tot u besk:ikking gestel 

wat bewyse }ewer van die sulr:ses van 

/ 

EXCELSIOR MEUBELS BEPERK. 
Die Bel::ret&IU 

llXCilLSIOR JlllCUBZLS BI:PmRL 

PoebWJ 41870 

IOB.ANNESBURO. 
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' SES 

Geklassi fiseerde Advertensies 

Tarlef vtr Od<lauw-rde AdvertenAiea : 
Zd. pe r woord en .6d. vtr ell<e af&OOderllke 
"er&rel!J, mtntmam 4/ - per plasln~t, auen~ 
" oorultbetaalbnnr. KaapiJwd s tnu.r aan P 01Jbus 
1U 1, Kanpstad. Transvaal, Vry8taat en Natal 
etaur aao Posbos 4892, Jobanneaborg. 

GEBOORTE • 

OLIVIER. - Aan mnr. en mev. J. P . 
Olivier van Cbr istlaan de Wet Kommando, 
Brooklyn, 'n fris O.B:-s cun. Albei we!. 

VAN JMltSVELD.- Ann K<)mdt. en Veld
kornette va n Jaarsvcld •n fris O.B. ·dogter 
op 13 Augustus. Naas d ie Beer d&nk aan 
sneler. Lank lewe die Ossewabrandwag. 

Aan Kommandant en Veldkornette mev. 
J. W. van Rensburg, Mlspa, Hertzogville, · ' n 
trls O.B.-dogt er op 11 Augustus. Naas God 
dank aan Suster. 

VERLOWING 

:BLOlll - THERON: Hiermee word die vcr 
lowlng bckend gemaak aan famllle en vrlcnde
(lnne) van Johanna, oudste dogter van mnr. 
en mev. Thero,n, Lysthoek, Merwevllle, met 
Boy Blom, Bullekraal, Merwevllle, seun van 
die weduwcc c. Blom va<n Touwsrivier. 

TIUA.RT - VA.."l Zl'L: Die verlowlng van 
)(Jemie, enlgste kind van mnr. en mev. J. 
van Zyl, Van Zylsrust, Kllpwerf, Calvlnla, 
aan Danle, tweede jongste seun van mnr. 
en mev. D. c. Thlart, Syferda-m, Garles, 
word hlermee aan famllle en belang.stellendes 
bekend gemaak. ' 

f?O O DBERIG 

DES:;rER. - Sag heengegaan in d ie Hott en
tots Holland hospltaal In die vroe~ more van 
26 Aug. 1943, ons dierbare vrlendtn Korpor a le 
Louisa Bester . Noolt sal ons haar vrlendellkc 
gllmlag ver geet n te. Dlep betrem; deur die 
Noethllng famille, Stmnd. 

IN ME MORIA,M 

VAN JA.A.RSVELD. - Een Jaar van dlepo 
hartsecr en verlange Is verby vandat ons dler
hare vader, Albertus, op 22 Augustus van ons 
weggenecm Is. Ons gnn hom die rus. Die 
verlangende moedcr en kiDders. 

V.ll.N :Gl'L . - 1n lterdevolle nortnnertn&: aan 
my d lerbare moeder, Betta, oorledc op 9 Sep
t ember 1930. Haar verlangende dogter, lt. 
van Zyl. 

BENODIG 

BESTUURDER, knap en eerllk vir wingerd
plaas ln Worcest er dls trik. Kennls van 

wlngerd en besproellng nodlg. Goele kans v ir 
die regte man. Besonderhede: Advcrteerdcr, 
Bus 11, Prlnfl Alfnds Hamlet. 

~SVOORMAN vir aJsemene boerdery. 
r Moet deegllke kennis h~ van selfblnder 
masjlen. Salarls vir getroude man £10 ~er 
maand met vry huls en ,.,der toelae. D&en 
aanaoek: J. A. D~·, Loevensteln, Bellville. 

DRINGEND benodlg 'n eersteklas gra fstcen
maker vir voorultstrewende Afrlkanerbeslg 

held. Doen aansoek en meld salarls vcrlang 
aan: Zwartruggens :&l onnmentelewerke, P .K . 
Zwartnlggens. · 

FWKSEl ;Iongman 18 tot 21 jaar om behulp
aaam te wees In wlnkel en op plaas. Moet 

eerllkhetd kan waarborg. Ondervlndlng nte 
Dodlg. Vry lnwonlng. lll eld salllC'is. Getulg
skrltte moet aansoeke vergesel. G. C. VUJoea, 
P .K. Roolpan. 

BETREKKING 

BENODJG. - Jong dame as klerk in mel· 
kery. Dlens kan onmiddelllk aaonvaar word. 

Docn aa nsoek aan: Durr'se Dol1lefontcln lllcl
l<ery (E dms.) Bplc, Hoorweg, Claremont. 

TE K OOP GEVRA 

RIET. - Goelc kwalltclt dekrlet 12,000 tot 
15,000 bossies. Meld prys en wanneer 

gelewer kan word Un , Boston,'" l,/ a . , DJe 
O.B.," Bus 1411, Kllap_s_ta_d_. _ _ ____ _ 

UITV ERKOO~ 

DANK vir bestelllngs ontvang vir , Rhodesian 
Gla<ltolabolle. Die hele voorraad Is nou 

uJtverkoop en vcrdere j)cstelllngs sal nle kan 
ultge'voer word ole. J. ;J . Smith , Van Reyne
Yeldstraat, Stellenbosch. 

TE KOOP 

PATATRA:r."KE. - Eersteklas 'sesmaandc 
dr~ grond patatranke teen 5/ · vir 85 

pond. Pata<ts teen 12/- per sak. Gelewer op 
Mosselbaalstaste. K.M.B. J ohannes Ter
blancbe, ~us 71S, !ltosselbaal. 

DAG· OUD Australorps, Leghorns ; . Ook d ie 
kruls t ussen 'n Austra•lorp haan en •n 

L eghor n hen. Ultgebroel deur die (Kamploen) 
8,000 Sccura -broelmasjlcn. Vanaf 21ste Sep
tember teen £5 per 100. K.B. A. Skryf 88•n 
ll. R. lll.alan, Weltevredc, P .K. Kerstfon tein, 
:raa'rl. Telefoneer 6203. 

Raadpleeg Benad6 vir die koop en verkoop 
van hulse, plotte en plase In Bloemfontein 
en d tatrlkte. Geld beskikbaar t een lae rente
koers. 1. G. Benad6, Sasbankgeboo, Bloem
fontein. 

ROOIGROND patatranke. Sesmaande ranke 
IS/8 vlr 85 pond: Drleroaande IS/ - vir 

tiS pond: Borrle-patatranke 5/- vlr 45 pond. 
Kontant .met bestelllng. Tevredenbeld gewaar
borg. B. R. Gerber, Ollfan tslloek, P.K . Hoek· 
wtJ, Dlat. Geo~e. 

VYF Boerboel-teflea teen U stuk. Sal begin 
Oktober self kan eet. Bestel dadellk. 

I. S. lfaree, Relpmy, P.S. Stefanlum, Beth
l ehem. 

LOOOAS teen 8/- per 100 lba., gelewer P lat
huta-apoorhalte. K.l1.B. .&. B. de Vrtee, 

Warm\vatereberg, 8arrydllle. 

D £t';:.L en dJe Wlnlite . - Weet u a u ea "a.n 
die opspra~eltkende verowcrtnr; van Clle 

meubetmark deur 'o aulwer Afr!loUl<anee-ooder• 
nemtogt Excelsior Meubels ae pragbroajUre 
toon hoe eea groot takwtnkeiJI en twee fa
orleke In dleno van dte volk preateer. U lt&n 
Cleel In die wloate - die broajure veniuldelit< 
ooe. SIU.Yf dadellk om gratia broaJure ....n: 
Excel•tor Meubele Beperk, .Poobn• 'H?e, 
lebanne•Our~r. 

~TATRANKEl. - Moot uit geeprutte Ses
e maande r anke, IS/ - vir 85 pond; Drlo
maande wit, 4/6 vir Ui pond; Borrle, 4/6 
vir 4.5 pond. Gelewer Serpentine Sylyn. K.M.B. 
J . Gerber, P /sn., 1' .1{. BockwU, Dlst. George. 

pATATRANKE van die beste gehaltc. Ses-
maande ranke teen IS/- vtr 85 pond. Bottle 

en Wltranke, Dricmaande teen 4/6 vlr 45 
pond. U.M.O. S . P. Gerber, P / 8 . Serpentine, 
Dlst. Geors:e. 

AARTAPPEUIOERE . - Bl&d aan Arran
CIIter-moere met A-aertlflkaat teen '"25/

per sak. Ook ongeserllfi•eerde moer e, maar 
goed, 20/- per aa.k 153 pond V.O.S. George
ataale. Kontant met best clllng. Doen aansoek 
by R . D. llfetelerkamp, Grootboelot, Posbaa 
4?, GeorKe. 

GROOT Lugb4nd Trekker (model 25, Massey 
Barrie) 26 - 40 Perdekrag, met 'n Ran

somes Doumasjlcn, kompleet met kafblaeer 
(Calle van Nlekerk-patent ). Kafbla<ser op 
vier wieletJies. Vir bcsonderhede skryf aan: 
A. J . Mouton, Gelakwaart8, Cltrnadal . 

es.A.-un.to- n en Mooo.monnverae (Eirul,) 
Bpi<., W~U>rby Jngetyt ta Ole Sutd -Atrlkaanee 
Monumentewerke. Gratet ene, Randmure ens. 
VIr meer beaonderne<te akryf aan Poabne z, 
~laJIJand, ot te let oneer 6-44%0, of na-ure 
6-28~3. Adrea : Voort...,ltkerwox, Maitland. 

VANS CONORltTE PRODUOTS. - Tere.zzo, 
Kombuts· en bandwasbakl(e, baddene, sep

ueae tenks, pllo.r e, vloertel!ls, voertroe. E nlg
lets to beton. Dlrekteure: P. w. en P . 0 . 
van Hflerden, Pot"leterat raat 38t, P re toriA. 

B ESTE kwalltelt Heunlngtee: 93 pond 18/6 
ISO pond 10/-; 20 pond 6/6. Biesle-Beaema 

met etecle 2/-. Be•ema vtr hulshoudelilte 
gebrutk 1/8 met s teele. Gelewer Busbalte, 
Bpeelmanakraad. George. K.M.B. J • .P. Wage
ner. Kllp RlvtP.r , P .K. RpMimanakraal, Geor go. 

DIE ·noaeerwe 'lll clkeJT en Sl.agteey, H .tgb 
etraat 143 en 107, Brlxton, vir mclk; en 

vlels vaD die beste gehalte. One beefgbeJd Is 
100% Al rlkaana. 

H E RHOLDT se BOOMKW E KERYE, 
Posbus 6601 ~ Johannesburg. 
Oos voorrade van Vrngtebome en BOse was 
vroeg 8 ultgcput c11e afgelope P lant-selsoen, one 
slmpatlaeer met c11e van one klante wle se 
benodlgbede oaa nle kon vooralcn en gee u 
die goele raad om nou u bestelllng te plaas 
vir 1944 Wlnterplantsetsoen, u Is dan seker 
van u gellefkOOf!de aoorte super-gebalte home, 

hetroubare dtens en tevredenbeld ! 
S lers trulko, Ultlandac home, Palms en Hei

DJngplant c beeklkbaar vir Somer-P lantlng. 
Gem ustrcerde Kwtalogus en Plantgtde gr atis 

aan planters. 

·~n 4p_vte 
van dmstandighede. k:ry u 
nog steeds 'n besondere 

deftige verskeidenheid 

Damesuitrusting 
by 

P AROW 
n rn Mom•'Rl\m, n AM'F.B

MontR'T'14} 
L.W.-4llla a. fllltf! W""""<IA&' trfllllnh. 

DE KOCK se GARAGES 
VoertYeklul .. traa•, 

MIDDELBURG, 
Transvaal. 

GROBLE RSDAL, 
Tran~vaal. 

Eienaar : b . D . DE K OC K 
.&r ente vtr Pontlae en G.M. Yra gmoton 

TOT U .DIENS ! 

V.M. K. AANBEVEEL. 

Ult~:ecee dll11J' Voort1la1r (Edma.) ,Bepertr:, 
Kamu 103 Or<10te Kerkl:flb<>u. AdderlfiS'
atraat, Kaapeto>d, en redrnk deur PM- Ecele-

ala-Dnlkker7, Die Laau, Stsllenbeeeb. , 

DIE O.B., WOENSDAG, 8 SEPT. 1948 

WERKLIKHEDE VAN 
DIE OORLOG 

I 
I n die afgelope week is die verjaa.r-

dag van die oorlog deur die moond
hede gevier soos hulle een no. die a.uder 
ingesleep is. 

Op I Septemi:Jer 1939 hot die oorlog 
tussen Duitsland en Pole uitgebreek. 
Die onmiddellike oorsank was die Pool
se K orridol· en die Vrystad Danzig, 
albei produkte van d io V erdrag van 
Versailles wat 'n Jangdurige on goluk
kige wereldvrede na die bloedige en 
verwoestende Wereldoorlog I sou be
workstellig het. Op 3 September 1039 
het Brittanje en li'rankryk op grond 
van wa.arqorge aan P ole. soos di t hoet, 
aan Duitsland die oorlog verklaar . 
Sedert hierdie tyd hot die oorlog tot 
'n weroldoor log uitgebrei. 'n Groot 
aantal state in aile werelddele hot oor
logvoerend geword terwyl 'n .hole aan
tal, as hulle vlugtelingsregerings buito 
rekening gelaat word, egter reeds op
gehou het om · oorlogvoerond te woes. 

Windeiers . 
Gedurende die afgelope vier ja.ar het 

. rlaar baie geweldige gebeurtenisse 
pla.a~gevind waarop kommentaar p;e
Jewer kan word. Afgesien van die 
werklike groot gebeurtenisse soos mili
tere, politieke, sosiale on ekonomiese 
omwentelinge van wereldbetekenis wat 
gedurende die huidige oorlog. ree~s 
plaasgevind bet en nog plnasvJnd, IS 
daar die massas onreele wensdenkerigo 
propaganda waarmee die we:eld da~g
liks oorweldig word. 'n L1ggelow1ge 
mensdom word voorwaar ryklik op 

· windeiers gotrakteer . D aar is b. v. die 
baie beslissende eie oorwinnings en die , 
baie boslissende nederlao van d ie vyand 
waarvolgens, as slegs 'n deelt jie van 
hulle maar net 'n deoltjie van die vollo 
waarheid bevat bet, die oorlog reeds 
lank tot die verlede sou bohoort het. 

, Daar is d ie baiu s tori.,~ oor die oi~ 
rykdom aan g rondstowwe, voedselvoor
rade mensemateriaal en wapentuig 
te-rw'y! dit alles by die vyand sou ont
breek. Daar is die baie stories oor 
broederlike eensgesindheid onder die 
eie bondgenote ~ die selfvernietigende 
onenigheid in die kamp van die vya.nd. 
Daar is die baie stories oor die eie 
nywerhoidsvrede en die nywerheids
onluste by die vyand. Daa.r is die 
ba.ie stories oor die baie na-oorlogse 
planne wat ODS OU wereJd in 1D heme} 
op aarde sal omskep. Daar kan hoek
dele geskryf word oor die wensdenke
rige voorspellings en d!e wilde spe~
lasies wat gedurende d1e afgelope Vler 
jaar die Jig gesien het. J:?ie _jongste 
radio-toespraak van Churchill 1n Que
bec openbaar 'n werklikheidsin en be
vat ook 'n teregwysing vir wensden
kers en dobbelaars waar hy die vol
gende verklaa r het : , Wat myself 'be.- ' 
tref beskou ek alle gissings oor wan
nee; die oorlog sal eindi!!: op hierdi~ 
stadium as tevergeefs en onvoot·delig." 

w li'rkl ikhede. 
' n Wereldoorlog is nou cenma.al 'n 

nare werkl ikheid. Aan h ierdio werklik
heid kan ook wensdenkers en dobbo
laars niks verander nie. Dit is 'n feit 
dat d ie Duitsers gedurende die eerste 
dr ie jaar van die huidige oorlog ont
saglike oorwi~nin_gs beha~l h~t. I n 
die weste en m d1e ooste, rn d1e noor
de en in die suide het hulle daarin gu
sla.ag om nie aileen baie vyande uit 
te skakel nie, maar ook om die oorlogs
fronte ver van hulle grense teruj! I.e 
skuif. Dit is toe: 'n !\it dnt Britse 
troepe nie meer voor die Siegfriedlinie 
staan nie en da.t die Engelso hawestad 
Dover vandag die Britse voorpos is 
wat die naaste nan die Duitse gren~ 
!e . D it is ook feito dat die .Angel· 
Saksers nie vandag op die Vasteland 
van Europa sit nie en dat die R ussie&tl 

front nog altyd diep in Rusla.nd le. 
W at gedurende die eerste drie i11.1.t' 

van die oorlog in Europa. gebeur het, 
het ook gedurende die eerste ses maan
de van die oorlog teen J apan in di~ 
Verre Ooste gebeur. Ook hier bet die 
J apanners daa rin geslaag om geweldJge 
verowerings te maak en om die oorlogs
fronte v6r van die eie landsgrense t"' 
verwyder. 

Dan moet daa r ook nie uit die oog 
verloor word nie dat Duitsers sowel as 
J apanners grondgebiede, ryk aau 
grondstow.we en vowselvoorrade, ver
ower bet terwyl hulle vyande hierdie 
grondgebiede verlo9r het . .As daar 
v:andag van voedselskaarste in Rus
land en in Indie sprake is, dan moot 
vnthou word dat die Duitsors die ryk
ste koringlande in Europa en die J a
panners d ie rykste rysvelde in d ie 
Verre Oostc verower het. 

Hoewel die pad na Berlyn en •.rokio 
nog baie lank en moeilik is, is d it nie
ternin 'n feit dat die Geallieerdes i'fl 
die· vierde jaar van die oorlogr"mln 
nederlae en baie oorwinnings behaal 
het. Spiltroepe is uit .Afrika verdryf, 
Sicilia is verower, l\Iussolini is nie 
meer daar n ie, die posisie van die 
Angel-Saksers in die i.VIiddellandse See 
is ontsaglik versterk, Duitse duikboto 
het taamlik onbedrywig geword en die 
intensiewe lngbomba.rdement van Duit
se en I taliaanse stede het die vyand 
><oker heelwat hoofbrekens veroorsaak~ 
Nog indrukwekkender is die suksesse 
van die Russiese bondgenoot wa.t die 
hooflas van die oorlog dm en wat nie 
a ileen daa rin geslaag het om staande 
te bly nie, maar ook om die vynud go
voelige nedorlae toe to dien . 'l'erwyl 
spekulante besig is om to raa i wie nou 
die eerste in Berlyn sal wees, die 
.Angel-Saksers of die Russe, is dit goed 
om te onthou dat die Dui tsers in bulle 
twee somcr-offonsiewe in Rusland veel 
moer he ,.Aik bet llS die R nAsa tot dnR
ver in hulle t wee win_ter- en een eo
mer-offensief. 

Da.ar kan natuurlik in Duitsland <lf 
watter land ook al 'n militere of blnne
landse ineenstor ting plaasvind SOJ\!!~ 
dat 'n vyand sy voe.t op Duitse bodertl 
sit. Wensdenkers herinner graag nan 
die Duitse ineenstorting van 1918. As 
'n mens die huidige posisie met die 
van 1918 vergelyk dan moet jy sorg 
dat die vergelyking volledig is. Die 
gevolgtrekking behoort dan te wees dat 
dit vi r 'n :Sritse propagandis net eo 
gevaarlik is om te ,spekuleer op 'n 
Duits.B inoonstor t ing soos die van 1918 
as dit vir 'n Duitse propagandis in 
1942 was om te spekt.tleer op 'n Rus
siese ineenstor ting soos die van 1917. 

Wereldoorlog II is tans vier jaar 
oud. Sal die mensdom ' n vyfde ver
jaardng gespaar word? 

W. VIDIGT BPK.; 
" *IUGEN00T 

JJ'abrikante van 

Kelder en Besproeiings 

JJ1 as jinerie, 

Sleepwaens, 

Boerewaens, Ens., Ens. 

F oon : Paarl 23. 

Posbus 10. Horenoot. 

' Die Afrikaner-motoreiena.ar se tuiste 
in die teenswoordige motorwereld. 

v ::._ ··- --
Or<>ot.-'RPI'I<I<IIMll. 
'ldctlflll'tPva.....,.,..t. 

S:AAJ><lTA D . 

Sy sterkte en Mekka in die na-oorlogse 
motorwere1d. Sorg dat u daarin bly 
as u reeds 'n TREKKER is - of 
sluit sonder versuim aan. 

VT.AM . 'RPW:., 
01"fW't...,K,..rktr~boa. 

AddP.J'IIIJ'Otraat, 
K.AA P RT ..ul. 

Tallantor~ dwarsdeur die Unie van Suid-:4-l rika en 
Suidwes-Airilca. 

V erteenwoordiging in 


