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Adjunk-K.G. Hoopvol oor Toekoms 
Die Adjunk~K.G., genl. J. A. Smith, het so pas 'n bcsielcndc be~ 

sock gebring aan die kommando's van We~ T ransvaal. Open bare vcr~ 
gadcrings is deur die A .K.G. tocgesprcek te Christiana, Bloemlwf, 
Schweizer~Rcneke, D elarcy, Lichtcnburg en Zeerust. 

Die A .K.G . bet verklaar dat hy hom herinner dat hy wyle Tielman 
Roos vergcsel bet op 'n soortgclyke reis in veel donkerder tocstande in 
1918. Toe ook bet Duitsland die oorlog verloor, en toe ook was daar 
broedertwis in Afrikanergelcdere, vecl erger as vandag. Toe bet bulle 'n 
boodskap van hoop en :vertrouc in die toekoms aan die Afrikancrdom 
gebring. Vandag is die toekoms n!o¢ so duister nie en die boodskap van 
die Ossewabrandwag - , d e is my broer se hoeder" - sal die Ahika~ 
nerdom tot sege lci. 

Die A .K.G. het verwys na die peil 
van barbaarse onbeskaafdbeid waar
heen die wereld in die afgelope paar 
dekades gevoer is. 

.. Gedurende die Engelse oorlog in 
S.A. was daar mense binne en buite 
Brittanje wat met afsku vervul was 
oor die wreedhede wat hier m S.A. 
deur die Britse lmpuia:is~e g-!pleeg 
is. Ons dink <.1an 'n Emdy Hobh.)w,e. 
wat hierbeen gekom i1et om die nood 
en die leed te probe·.: r versag. On:; 
dink aan 'n Lloyd George, wat sy 
stem teen die gruweldade v~rhei het". 
het spreker verklaar. ..Ook in d1~ 
oorlog van 1914-19iS hd die m•!ns
dom nog bewys gelewer van mede
lye. Maar hierdle oorlog. waarin 
vroue en kindertjies op ongckende 
skaal meedoonloos vermoor is deur 
bomme wat op hulle afgestort is. is 
slegs aangestaar deur 'n mensdom van 
wie die gevoel van medelye verstomp 
is. D it kan ook nie anders nie", hct 
die A.K.G. vervolg, , want ons het 
gcleer om te aanskou hoe da t minder• 
bevoorregte volksgenotc stacligaan in 
die cllendigste armoede versink, son
der dat ons 'n vinger vet·roer om 
bulle te help". 

WED LOOP 

.,Die huidige lewensbeskouing is 
nie meer gevestig op die grootste ge~ 
bod van Chrlstus nie. Die stclsel 
wmuonder ons !ewe, het dit nood
saaklik gemaak d<.1t elkeen moet raap 
en skraap wat hy kan" . Die A.K.G. 
het vervolgens aangetoon hoe die 
stryd om bestaan onder die kapita
listiese stelsel. die ryk uitbuiters in 
staat stel om te floreer. terwyl die 
minderbevoorregte burgers van die 
land nie kan meeding nie. Hy hct uif 
cie ondcrvinding bewyse gelcwer uit 
die dae van die ,diamante~stormloop" 
te Grasfontein, toe die dertienjarige 
klcinkind van 'n ou volksvader moes 
meeding met ' n gehuurde berocps
atlcet uit Australie om 'n deeltjie van 
die ryk sl<atte van S .A. wat God 
daar gcplaas het vir die Afrikancr
dom. Onder so'n stclsd, het die 
A.K.G. betoog, is daar vir die Afri
kanerdom slegs een voortiitsig -

verarming. 
Die middel tot redding Vi.ln ons 

volk lc daarin opgesluie dat ons die 
volksgenoot moet soek en nie oie 
partygenoot nie. Die A.K.G. het weer 
verwys na die poging wat die 0 .8. 
by monde van die K.G. a<.1 ngewend 
hct om 'n Volksfront in die !ewe te 
roep teen die gevare wat die Afri~ 
kanerdom gemeenskaplik bedreig. Dit 
sou nie nodig wees dat enige orgi.l
nisasie sy identitelt moet prysgee nic. 
Alma! moes slegs saamstaan om die 
vreemde juk af te gooi. 
· Ons het die eenhcid van ons volk 

eenmaal bercik, maar ons bet dit 
weer laat versnipper. As ons nie een~ 
heid op daardie wyse wil ontvang 
nie, sal eenheid gebore word uit die 
sma rte van ons volk. 

BUITE PARLEMENT 

Die A.K.G. het vervolgens die re· 
volusie wat reeds in die geskiedenis 
van die Afrikanerdom deurgevoer is, 
geskets. Met die cerste anneksasic 
van Transvaal · het Paul Kruger nie 
'n setel in 'n Brits-georicnteerde par
lement aanvaar nie, maar hy het op 
buite~parlementore gebied die volk 
georganiseer en teen hierdie wil van 
die voile om vry te wees, was 'n 
wcreld-moondheid magtcloos . . .Daar
om sal die Ossewabrandwag die wil 
van die volk tot vryheid so orgi.lni
seer dat ons van enige moontlike ge
leentheid gebruik kan maak om ons 
vryheid te herwin". het spreker ver
klai.lr. 

Die dlnoe wat vir ons dierbaar is, 
kan nie sonder stryd en opoHering 
verkry word nie. Ons Protestantse 
geloof b.v. het talle slagoffers geois 
op die pynbanke en brandstapels. 

Die A .K.G. het verwys na be
werings dat die O .B. n0u moet ver~ 
dwyn o md<.1t D uitsland die oorlog 
verloor het. 

.,Ons staan simpa tiek teenoor 
Duitsland. Da'ar is bande wat ons met 
die Duitse volk bind. en o ns slult nie 
ons oe vir die feit dat dit Duitsland 
was wat aan d ie wereld d ie gedagte 
gegee het van nasionale Volksorg 
nie, maar reeds in 19'11 het ek 'n 

boodskap aan die O.B. gebring dat 
ons op eie kragte moes steun. en Die 
Burger het 'n hoofartikel daaroor ge
skryf. 

VOORUITGANG 
,.Die O.B. sal nie verdwyn nie", 

het die A.K.G. verklaar. ,Ons het 
teen alle moontlike vyande staande 
gebly. Ons het in ietwat meer as twee 
jaar sowat £72,000 in kontant aan 
noodhulp bestee. Ons Fondsdag op 
8 Augustus 1942 bet gelewer £16,000. 
In 1943 het ons £20,000 behaal, in 
19H £25,000 - en bierdie insame• 
lings staan heeltemal apart van die 
gewone Noodhulp~insamelings. Maar 
dit is nie in hierdie opsig wat ons die 
krag van die O.B. wiJ meet nie. W at 
vera! va n bclang is, is sy gecstelike 
krag, die fcit dat die O.B. die draer 
is van die nasionale volksorg~ge~ 
clagte, wat deur ander genoem word 
N ational Security, Social Security, 
ens. 

Die O.B. is egter daarvan oortuig 
dat die vryhcid van ons volk en se~ 
kuriteit vir clke burger nie bereik 
ka n word deur 'n stelsel van regering 
wanrvan die cerstc verciste is dat die 
volk verdecl moet wces, sodat daar 
' n regering en 'n opposisic kan wees, 
nie. 

Die O.B. glo aan beroepsverteen
woordiging. W olboere, mielieboere 
en alle ander groepe werkers moet 
elk hul cie vertcenwoordigers he in 
die hoogste rade van die land. Daar
mec sal die volksverdeeldhcid, par
ty- en parlementcre getwis uitg~ 
skakel wees. 

Die A.K.G. was vergesel van genl. 
Barry Grobler. Stafhoof va n Gebied 
E. 
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N00JI})HU1LIP1FONDS 
N([})1U £729~@0 

Deur bydl'aes Vi.ln £3,96 1 ~19~6 ge~ 
durende die maand April is die totale 
syfer vit· die Noodhulpfo nds tot 30 
April opgestoot na £72,65 1 ~0-~ 

Die totale ui taawe tot op daardie 
datum beloop £70,878~6- 1 . 

Dit laat 'n krediet-balans van 
£1 ,772~ 14-11, maar claarteenoor blyk 
dat die gemiddelde uitgawe per maand 
vir die afgelope jaar nog so hoog 
as £1,396-16-11 was. 

Nog baie kamerade sit sonder wede 
en is met hul q~inne afhanklik van 
die O .B.-Noodhulpfonds, aangesien 
die re9ering ook nou sy karige bydrae 
gestaak bet. 

K OIVIMANDO-HULP AAN 
ARM GESINNE 

0 .8 .-kommando's se volksorg Js 
nie net beperk tot Noodhulp van ver
volgde Afrikaners nie, maar vee! 
word ook gedoen in elke omgewing 
om in die gees van .. ek is my brocr 
se wagter ' ' minderbevoorregte volks~ 
genote te help, ongeag wat hul poli~ 
tieke oortuiging is. 

Onderstaande dankbetuiging aan 
die komm<.1ndante van die genl. De 
vVet-kommando. Vryburg. is van 'n 
persoon wat nie lid van die O.B. is 
nie: 

.. Hierby wil ek my dank uitspreek 
aan die kommandante C. R. de Wet
kommando vir milde gawes aan ons 
behoeftige huisgesinne in hierdie om
gewing geskenk vir Kersfees. Ons 
waardeer dit van harte. mag u altyd 
staande bly". (Get.) D. Grobler. 



ON§ fAAlL 
WEER IN DIE GEDHANG ! 

LEES 

o M:OlEDJERTAAL 
lEN 
TWIEIET AlLK GlHIJEID 

deur d r . • P. J. M eyer 
2/- POSVRY 

* 
INHOUD: Die wese va n die 
T aal: Y olk en T aal: Indiwidu en 
Moedertaal: T aal en Geestesvor
ming; Moedertnal en Tweetalig
heid. Elkeen wat belang stel in sy 
cie taal behoort hierdie bclang
.rike uitgawe in d ie V crkenner
reeks te lees. Die sk rywer sc o .a . 
tas volg: .. Die vraag is o f die Afri
kaanssprckcnde jeug nie doelbe
wus meer eentalig-Afrikaans moet 
word nie. d.i. of o ns nie doelbe
wus moet a fstuur op 'n Afrikaan
se opvoedkundige stelsel met 
werklike moedertaal-onderwys as 
inleiding tot die ganse kultuur van 
eie volk deur middel van die vol
kome beheersing van die eie taal 
nic" . 

~ 0 1P JI)) XIE 
VQ))OlRIPUNf 
VAN li:D ilE TYlE 
deur Prof. J. D. du Toit (Totius). 

. Ds. I. D. KrUger. Prof. L. J. du 
P lessis. P rof. J. C. va n Rooy. 
Prof. H . G. Schulze. Prof. J. C. 
Coetzee en Prof. H. G. Stoker. 

3/3 POSVRY 

* 
Die bostaande skrywers behandel 
elk cen van die volgende onder
werpe: D ie Kerk die Moeder van 
die Gelowiges; Calvinisroe en 
Volkseenheid; Die Aktualiteit van 
die Calvinisme Gehandhaa£; Die 
Betekenis van die Calvinisme vir 
ons Hedendaagse V olksorg: Her
vorming van ons Kuns en Litera
tuur: Calvinisme en Onderwys; 
Calvinisme en ons Jeug. • 

SO PAS VERSKYN: 

<i> TREK 
deur Dr. P. J. van der Merwe 

10/ 9 POSVRY 
Studies oor die moblliteit van die 
Pioniersbevolking aan die Kaap. 

0 DUEUNHNG liN DIE LUG 
deur M. Steyn van Rooyen 

6/1 POSVRY 

HERDRUKKE: 

0 Vbktes en Stel'l'e 
deur Elizabeth Vermeulen 

9/- POSVRY 
0 Louter Goud 

deur Paula .... 7/ 10 POSV RY 

M eer as -.!00 Ekscmplare binne 'n 
maand verkoop., 

VEHLOWING EN 
HUWELIK 

deur Ds. D. F. Erasmus 
1/ 9 POSVRY. 
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B~rnt~e Gruwe~JPlrfO]p)agaurndla Ver~wyg 
BeRaliilgrike Feit? 

VERPLlEEGSJER. GEE UIJIL!EG VIR 
TO EST ftd:~JD nN DUITSE KAMI?JE , 

In onderstaande artikel gee 'n D uitse dame wot lank verpleegwerk 
in verskeie dele van E uropa gccloen het, 'n verklaring vir sommige toe
stonde in Duitse interneringskompe wot deur die Britse p ropaganda as 
onmenslike behandeling beskryf is. 'n Groot aantal feite deur die Britse 
gruwelpropaganda versh·ek, dui op die bestaan van 'n gevreesde Russiese 
siekte in die kampe, wat deur die Britte verswyg word in 'n poging 
om haat teen die Duitse volk op te wek. 

Sy skryf as volg: 

.,In die moerasagtige distrikte van 
Rusland en Pole, vera! in die omge
wing van die P ripet-moerasse, word 
jaa rl iks 'n geweldige hoeveelheid 
lewens opgeeis deur epidemics. Ver
a! onreine water. vliec. luise en ge
brek aan sanitere reelings is verant
woordelik vir die verspreiding van 
die ,Russiese' of .bloedige buikloop' . 
Dit is uiters aansteeklik en 'n groot 
gevaar vir enige persoon wat daar
mee in aanraking kom. Die_ outlas
ting bevat naderhand stukkies weef
sel van die ingewande tot dit uitein
delik net uit bloed bestaan as gevolg 
van inwendige verswering. Hier
die swere is aanvanklik klein . maar 
vergroot tot dit aaneensmelt en die 
bloedvate verteer wat crnstige bloc
ding veroorsaak. 'u Kenmerkende 
simptoom van hierdie sickte is die 
besonder aanstootlike reuk ...- net 
soos ontbindende lyke.' 

T EER UIT 

.. Dit is uiters pynlik en die pasiiint 
verloor mettertyd aile beheer oor sy 
organe. Aangesien die pasient baie 
min maq eet en ook as !levolg van 
die verlies aan bloed, teer hy uit. Die 
oe en wange val in, hy is verskriklik 
bleek en sy gesig het 'n treurige uit
dmkking. 

.. Die afskeidings word steeds meer 
aanstoo tlik en na etlike weke begin 
die dood intree. OE as gevolg van I 
verlies aan bloed of soms plotseling 
as gevolq van uitputtinq ( hartverlam
ming) . l ndien die pa~ient nelukki~ is 
om te bly lewe, is die herstcl baie 
stadig en onvolkome. Sy vel bly vir 
'n lang tyd los, bleek en dor. Die 
voorkoms van 'n oorlewende is inder
daad jammerlik. 

.. D ie uiterste voorsorg moet getref 
word om te verhoed dat die siekte 
versprei, en die verbranding van die 
dooies is 'n volstrek te noodsaakJik, 
heid. 

.. Die portrette wat ek van die ka m
pe in Duitsland gesien het. laat my 
vermoed da t hierdie mense aan Rus
siese buikloop ly of gely het. Ek het 
naby d ie Pripet-moerasse verpleeg
werk gedoen in Rusland en Pole. 
en weet alles van hierdie verskriklike 
siekte a£. In ander Europese Iande 
het ek nooit van hierdie treurige 
siekte gehoor nie, en selfs baie dok
ters het nooit 'n geval gesien nie. 

MEUBELS 
PRl'SE ST\'0 VDINI O. 

KOOP NOll.! 
ONS HOU ALLEENLIK GO E YE KW ALITEIT 

ME UBELS IN VOORRAAD. 

Werr~«<l ~Aeijb6?~lll a~&~~&~rg 
(EIENDOJl(S) BEPERK, 

Groote Kerl•gebon, 1\AAl'STAD. 
Posbns 210. Foon 2·8806. 

STEM O OREEN 

..rn die beskrywings wat die por
tret te vergesel het. word verklaar: 

.. 1. Baie Pole en T sjegge sowel 
as 2.000 vroue-vegters van die on
dergrondse leer van W arskou was 
in die kamp. 

Hierdie lci!r het maandelank in die 
rioolstclscl van W arskou en die on
dergrondse tonncls geveg en W ar, 
skou is nie baie ver van die moerasse 
af nie. Ek is oortuig dat baie van 
hierdie vegters draers van die siekte
kieme was en ander binne die tonnels 
aa ngesteek het. 

.. 2. Die verskriklike stank in die 
kamp is 'n duidelike bewys van hier
die siekte. As 'n mens 'n -hospitaal 
binnegaan waar hierdie siekte aanwe
sig is, word jy afgeskrik deur die 
aanstootlike reuk van die pasiente . 

.. 3. Daar is ook berig dat die ant
lusting van · n pasient van die bed 
a fgedrup het. Dit is iets wat dikwels 
gebeur. aangesien die anne pasient 
geen beheer oor sy spiere het nie . 

.. 1. Dit gebeur soms dat een van 
die pasicnte plotseling tussen sy maats 
dood neerval. 

.,Ek het dikwels gesien hoe 'n pa
siont inmekaar stort en sterf juis op 
die oombllk wanneer die dokter ge
meen het hy aan die beter word is. 

.. 5. Die verbranding van die lyke. 
, Dit was die regte prosedure om te 
verhoed dat die siekte vinnig ver
sprei. Dit was ook req om ti.ie toe 
tc laat dat men<>e die ·kamp besoek 
nie, aanqesicn bulle die siekte na buite 
kon oordra. 

.Ek d ink Duitsland het baie gedoen 
om te verhoed dat aile Iande vry ge
hou is van die siekte solank as wat 
die D uitsers in beheer was. E lke 
mens kan lees hoeveel soldate tydens 
die Krim-oorlog in Rusla nd aan siekte 
omgekom het.' ' 

GEVANGENE WEET NIE 

VAN .MISHANDELING 

Die gruwelpropaganda van die 
Britte het nog 'n terugslag van -
vir hulle - onverwagte kant ge
kry. Dit gaan_ hier om 'n persge
sprek met dr. Martin N iemoller. 
die Duitse predikant wat etlike 
jare deur die Hitler-bewind ge
internecr ' is omdat hy hom krag
cladiglik verset het. en so pas deur 
die Geallieerdes bevry is. 

Dr. NiemOilcr hct op 'n vraag 
gea ntwoord dat hy niks weet va n 
misdade wat teenoor gevangenes 
gepleeg is nie. 

Marietjie en Micmic P rinsloo van 
Mamagalieskraal het 6s. a an die 
N oodhulpfonds gestuur wat hulle ver
dien het deur teegoeddoeke self· te 
maak en te verkoop. Bale fluks! 

VRYHEIDSTRYDER 

HEE~GEGAAN 

Wyle veldk t. Grobler 

Hfveldkt. G. P. J. Grobler van 
Rhenoster£ontein, Zeerust. is skielik 
oorlede op 7 Mei. Oom Gerrie is op 
21 April 1875 uit 'n stoere geslag 
trekkers en stryders vir volksvryheid 
gebore. Sy grootvader was veldkor
net te Boomplaas. sy vader het in 
188 1 geveg en hy self was 'n bitter
cinder in die T weede V ryheidsoor~ 
log. In mcnige verbete geveg het hy 
'n helde-aandeel geneem. Van die 
geveg te Kraaipan bet hy beskeie 
meegedeel dat hy daar seker meer 
Kakics doodgeskiet het as gcdurende 

V cldkt. G. P. J. Grobler. 

die hele oorlog. Hier is hy gewond 
terwyl hy onder gonsende koeels vel
hard het om sy swaar gewonde 
krygsmakker. Daan N ortje. in veilig
heid te bring. In die mislukte storm 
van Lichtenburg was by en sy jong
ste broer op die voorpunt en is hy 
naby die Ou Kerkie swaar gewond. 
Oom Gerrie was · n skerpskutter van 
die eerste rang en het 'n medalje ge
ho u as die beste skut oor 500 tree 
uit-die-vuis in sy distrik . 

Sedert die ontstaan van die Nas. 
Party was hy 'n getroue onder
steuner daarvan en het sy tak menig
keer op kongressc te Pretoria en 
Bloemfontein vcrteenwoordig. H y en 
ondervcldkt. P. Basson en hulle eg, 
genotes was die heel eerste lede van 
die O .B. in Marieo. As hoofveldk t. 
het oom Gerrie die eer dat sy afde
ling tydens die skeuring bynu heel by 
die O.B. 9ebly het. Die enigste offl
siersbyeenkoms, wat hy sover be
kend, nie bygewoon het nie, was die 
laaste voor sy dood. Sy motor was 
altyd volgcpak met lede of o ffisiere 
na O .B.-byeenkomste en sy bydrae 
vir die V olksbeweging. wat hy lief 
gehad hct. mild. Sy enigste twee 
seuns. nl. genl. eerw. M. S. F. 
Grobler en ds. G. P. J. Grobler. wat 
albei belangrike poste in die O .B. be
klee hct, is altyd deur hom aange
moedig om standvastig te bly en ten 
spyte van drcigemente van interne~ 
ringskamp en tronk beslis op te tree. 
Hy sou die sorg van bulle vroue en 
kinders so op sy oudag op hom necm. 

· Oom Gerrie was 'n suksesvolle 
boer, 'n gctroue ouderling van sy 
kerk en lid van verskillende kommis
sies. H y was die besielende Ieier van 
die Rhenosterfontein-jukskeilaer en 
sal in die senior ligawedstryde in 
M arico gemis word. Vir sy huis en 
kinders het hy alles veil gehad . Soos 
hy geleef het. so het hy kalm heen
gegaan terwyl hy per motor op pad 
was na sy w ooing en reeds in sig 
daarvan, aa n die sy van sy eggenote. 
Hy laat na sy eggeno te (geb. v. Zyl) . 
2 seuus. 3 dogters - almal ~et.to1.1.d -
en 11 klcinkinders. 
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se s~!cdly lllffi !R«J>@i!eer 
Uit verskillemle bronne is in ,clic afgelope tyd ·vasge

stcl dot die lewenstmulaard ·van die Russiese burger uiter
mate faag moet wees. Dit is die getuienis ·van Britse soldate 
u:at deur Ru.slall(l gercis lwt, sowel as van 'n am ptelike 
voorligtcr in die Britsc militere diens oor Russiese aange
leen thede. Uieroudcr plaas ons enkcle belangwekkcnde 
gegm,11ems wat dew· prof. W. H. Hutt van Kcwpstad in ' n 
W(•tcnslwfJlike artiilel gepubliseer is in die S.A. 'l'ydskrif 
v:r Elwnomie, en u;at bents op -sorgvuldige studie van 
Russiese mnptelil..-e statistieke en geloofwaardige bromw. 

Prof. Hutt kom tot die verras
sende gevo!gtrekking dat die le
wenspei! in Rusland so laag is dat 
die werker voqr die oorlog 'n loon 
van nie meer nie as £3 per maand 
( £35. per jaar) se koopkrag ver
dien het, in vergelyking met die 
£'15 se koopkrag wat 'n naturelle
werker in die Unie per jaar ver
dlcm. 

Hy het ook bevind dat in hier~ 
die Russiese ,.werkersparadys" , 
wat in sy propaganda 'n staat van 
ge!yke kamerade voorhou, ·n on
ge!ooflike verskil in lone bestaan 
in die leer. 'n Kaptein. by voor
bec!d, kry 170 keer so vee! as 'n 
gewo ne soldaat! Oit is nog meer 
.. kapitalisties" as in die Unie, waar 
'n knptein ongeveer vier- tot vyf
maal soveel as 'n manskap ont
vang. 

Prof. Hutt verklaar dat daar rede 
bestaa n om aan te neem dat die amp
telike Russiese statistieke gunstiger 
kan \vees as wat die werk!ike posisie 
is. aangesien by die instelling van die 
Sowjet-administrasie vir statistieke 
daar gese is dat hierdie a fdeling ,,'n 
praktiese aandeel moet he in die ocr
log teen kapitalisme". Maar selfs aan 
die hand van die beskikbare gege
wens, word tot die geweldige gevolg
trekking gekom dat die Sowjet-wcr
ker veel minder verdien as die Suid
Afrikaanse nature!. Prof. Hutt se ge
gewens gaan net oor die fabl'iekswer
kers, wat heelwat meer verdien as 
die landcHkc wcrkers. Die werklike 
gemiddelde loon vir aile werkers in 
Rusland, moet dus nog heelwat laer 
wees as £35 per jaar (in koopkrag 
gemeet). 

AGTERUITGANG 

Daar is selfs 'n groot agteruitgang 
te bespeur onder die kommunistiese 
bewind . want die koopkrag van die 
gemiddelde loon in 1937 was laer as 
die van 1926, en ook laer as die van 
die T saristiese tyd voor 1917. H y 
wys ook daarop dat soveel as een
vyfde van die fabriekswerkers 'n ge
middelde loon van 100 roebel, d.w.s. 
£1 per maand verdien. 

In verband met die koopkrag van 
die Russicse lone, wys prof. Hutt 
daarop dat pryse van lewensmiddele 
onde r die kommunistiese bewind baie 
hoer is as in die Tsaristiese tyd. So 
by voorbeeld het tien eiers in 1939 
1500 kopeks gekos verge!eke met 25 
kopeks in 1913; meet het in 1939 
290 kopeks gekos vergeleke met 12.2 
in 1913, terwyl die syfers vir vleis 
800 teenoor 46.4 is .. 

'n Paar skoene waarvoor 'n Rus 
in 19 I 3 1,800 kopeks betaal het, 
kos hom in die kommunistiese .. pa
radys" 16,000 kopeks! 

'n W erker met die gcwone loon 
van 200 roebel (£2) per maand, het 
geso: ,My vernaamste kos is swart
brood. Dit is goed en vocdsaam, maar 
kos my een roebel per dag. Ecn, 
sewende van my inkomste wox:d be• 
stce aan brood". 

,Neem ons die gunstigste stand
punt ten opsigte van al die syfers, 
kom ons tot die gevolgtrekking dat 
die gemidde!de Sowjetse fabriekslone 
voor die oorlog gelyk in koopkrag 
moes wees aan nie meer as £3 per 
maand nie. Die Russiese fabriekswer
kers moes dus minder verdien het as 
die wcrkHkc gemiddcldc verdienstc 
van naturclle in die nywerhede van 
die Uoic ( £45 per jaar). W at meer 
is, een-vyfde van die werkers, nl. oo
geskoolde arbeiders, het wcinig meer 
verdien as £1 per maand" . 

BELAGLIK 

Prof. H utt verklaar in vcrband 
hiennee dat dit byna 'n bc!aglike ver, 
gelyking is omdat dit 'n klas van on· 
der-bevoorregte werkers in ons land 
vergelyk met die gemiddclde van AL 
die fabriekswerkers, lnsluitendc 
hoogsgeskoolde vakmanne, in d ie 
Sowjet-unic ... Watter to~:~:~~:wings ons 
ook al wi! doen, ons sit met die se
kere kennis dat die Russiese lewens
peil voor die oorlog nog merkwaar
dig laag was - byna ongelooflik 
laag", aldus prof. Hutt. 

Hy betoog verder dat 'n mens sou 
reken dat die koopkrag van die lone 
so laag is omdat dit vcrgoed word 
deur grootskaa!se maatskaplike dien
ste deur die staat. M aar ook hier 
wag ·n groot verrassing. Die maat
skaplike dienste is ver agter die van 
selfs kapitalistiese Iande. So by voor
beeld, bet die pensioene wat aan in, 
dividuclc werkers uitbetaal is, in 1938 
slegs tusscn Ss .en 15s. per maand, na 
gelang van die status van die werker, 
beloop. In daardie jaar het 2.300,000 
mense 'n besoek aan rus-huise gebring 
en slegs 439,000 aan gesondheidsin
rigtings - wat maar min is vir 'n 
volk van 170,000,000. We!iswaar is 
die bedrag van 16,800 miljoen roehel 
in 1937 vir maatskaplike dienste (met 
in beg rip van onderwys) gestem. 
Maar verdeel 'n mens dit onder sy 
170 miljoen siele, dan gee dit maar 
3s. per kop per jaar vir dienste wat 
alles moet dek van die geboocte tot 
by die graf. 

GROOT GAPING 

Ten slotte verwys prof. Hutt na 
die geweldige gaping tussen 'n sol
daat se so!dy en die van · n offisier in 
die Rooi Leer. Die soldaat wat veg, 
k ry 2 1 roe bel ( ongeveer -:Is.) per 
maand, maar as hy nie veg nie, is dit 
mane lO.Yz roebel of 2s. per maand. 
Daarteenoor is die solely wat · n ka
dct in ·n offisiersop!eidingsdepo~ ont
va ng, 600 roebel per maand. Sodra 
hy kwa!ifiseer as offisier, ontvang hy 
900 roebel per maand, en word hy 'n 
kaptein, vermeerder dit tot 1,700 
rocbe! per maand. 'n Kaptcin in die 
Rooi Lect· ontvang dus 170 maal so
vccl as 'n gewone so!daat van die 
, werkersparadys". 1 
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Prof. Hutt meen dat die lae le
wenSJlcil in Rusland hom 'n geweldige 
voorsprong gee op militcre gebied, 
aangesien die 9rootste deel van sy I Ud ttl W~Wli»!SillENl!.&JB Whlni» 
J>rodul<sievermoii vir oorlogsdoelein- ~---- __ ___ _ _ /l"' 
des aangewend word inplaas van vir )/ ~ 
opheffing van sy burgers. W at onder-
wys betref, noem hy die feit dat die o $ D ~A ~ te 11' 1f' te 
kommunisticse regering ecrs in 1935 
verpligte onden.vys vir alle l<inders 
ingcvoer het, terwyl die Tsaristiese 
parlement in 1916 besluit het om ver
pligte onderwys reeds van 1922 af in 
te voer. 

B,:H[TSE KERK OORTREf 
OWERHEID IN HAAT 

Die Engelse pers het die mond 
a!tyd vol van Afrikaa nse predikante 
wa t dan rassehaat sou verkondig, 
en nie die verlede wil vergcet nie. 
Non lees ons dat die sinode van die 
Kcrk van Skotland 'n voorstel ,,met 
g root meerderheid va n stemme" ver
werp hct wat hom uitgcspreek het 
teen die Bdtse bevel dat Geal!ieerde 
soldnte geen vriendskapsgebaar teen
cor 'n Ouitser mag maak nie. In die 
sinode is 'n brief gelees van 'n Britse 
offisier wat kla da t hul!e verbied is 
om .. gocie more" a(ln 'n Duitser te 
se of o m vir · n kind jie wat met die 
ha ndjie wuif. terug tc waai. .. Ek 
wonder hoe!a nk ons sal kan voort
gaan o m te haat o f voorgee om te 
haat," het die o ffisicr geskryf. Maar 
sy versoek aan die enge!se sinode het 
op dowe o re geval. Volgens hierdie 
gecstelikes se mcning is die haat-bevel 
heeltemal bi!lik. 

E n 'n paar dae latet· berig Reuter 
dat die Britse regering self ingesien 
bet dat sy bevel te streng was, en dit 
gedecltclik herroep het! So!date kan 
darcm nou lekkergoed aan Ouitse kin
dertjies gee as hulle wil. 

Moet nooit probeer om kos-aan
brandse!s met · n mes uit te krap nie. 
Week liewer so 'n kastrol in water 
waa rby een teelepel wassoda vir elke 
kwa rt water gevoeg i s. Na 'n paar 
uur kan 'n mens die aanbrandsels 
met 'n seeplap afvryf. 

EIENDOIVISAGENT 
BENODIG 

Ondergctekendes het n 1ewen
dige jong man nodig as Eiendoms.' 
agent. Moet kantoor- en besigheids
ondervinding he en baie aktief wees. 

Goeie vooruitsigte vir die regte 
persoon. 

Voorkeur sal aan 'n ontslane ge
inCerneerde gegee wo rd. 

Aa nsoek me et vcrgesel wees van 
voile besonderhede en afskrifte van 
getuigskrifte. 

KlUEK EN V Al'\1 DER 
LINDE 

Posbus 299 ...- BLOEMFONTEIN. 

IRONO OF OVAAL. 

SCHOEMANELLO DRANK. .. 
VIR ICWA L ITE IT EN TEVREDEN· 

H E l D DIE GOODKOOPSTE 

l"onkelwyn • •• .•• • • 
Leweoswyn ...•.•.... . . 
Vcnncutb . .• . ..•. 
SM>ekrnnt - Cock taU .. 

ll 0 tr.T WYN1':: : 

.,.,; 

.s~ ,..;g 

n 
-.8 !l. _., 
.8:: .. .:: .. .. 
""" 
7 / -
3 / 9 
3/-
M-

Ltkeurwyn en Ou P ort . . • . 2/ 6 
Ou Wit Port en snutcrno . . 2/ 6 
Port. Rool Soot Muskadel, Wit 
Soet Mwkadel . . . . . • • . 
J ertplgo, Roo! en Wit . . . . 
Worcester Hoek en Pont.ak .. 

~EfUUES: 
Amontell&do (Droll) . Kimberley 
Klub (Dro~). Ou Bruto (Soete
rlg) , Ou Olorooo (Soot) , •• 
Ooue (Soet ) . . .. .. • • 
Speslale (Soeterlg) • • • . 
8Jerrlo (Soeterlg) • . 

OSOC WYNE: 
Burcundy . . . . • . 
Claret en Wit Droll •• 

0&.-.. ... 'l>EWYNE: 

1 /8 
1 / 9 
117 

2 / 9 
2 / 0 
1/0 
1/6 

1/9 
1/6 

Super ole Luxo •• 
D o Luxe ....•• 
Ekstra. Spesla.al •• 
F.C .. • . •. • 
Bucbu ..• . . •.••. 

. • 8 / 6 
7 / 6 
7/-
6/ 6 
7/G 

JENl!:WEB •• • •• . 

LOlEUBS: 
7/ G 

Creme de cacao . • . . . . 7/0 
Ooue Me.nderlll. Cura.cno, Kum-
mel, Pleaang, Perskc, Appelkooo 7/ 
Nneltjle • . • . .. .. • . . . • . 6/6 
K.t rslo, Anys, oemm.er. L·emoen. 

Q 
9.: 
H 
.ec; 
"' . ~ .. 
- 'il -;u 
0<> 
.. = 
::~ 

11/-

8/-
8 / 6 
7/0 

10/-
7/3 
6 / 9 

39/ -
37/-
36/-

V&D der Hum, Pcpcrment • • 6/ 6 34./-

I E NE WER-LIKEUBS: 
Lemoen en Suurlemocn • • • • 7 / 0 

!l% of 1/· per f n t ola!f WBntteer lKo<~tan' mel 
lBeotelllna aeotunr word. 

V oea b7 l!J/- vl.r Woale en bottelo, en lG/ • 
vtr v&ntJle wnt ,·ersoed e.U word b7 wrug
aoodlng. OWl lower drank In oru1 lnhouern 
oolnnk oo.s \·oorrnde v~o lnhoneru het, en 
c.Ueenllk op voorwaardo due clio tnhooorn blnno 
~>e:~lllf elM nan oos teru& beoors word. WMDo 
t>octel aka&"'te knn ona aUeenllk In ODB ele 
botula, ktnal~ drWlk verpak, wwu aullie 
c1J'Gnk 'n mlnlmwn pryo van H-G-0 beloop (6/
vl.r lnboaetll lni(Mintt). lndlcn goC)C}koper !d~

olt:~ veriM.s wor d moec a u ele lnhooero Dnn 
ono tlfuur. 

word verl<oop In 1~-bottel-klnolea of 6-gel
UngvatHJte .. ot arot.er. V klsslce van a bo\
t.el kan \Vyn, llrendewyn, Jene,•ez, Llkeo.r, 
Ven:noolb en Ban~ bel'l\t. Tezme: -
ll.M.B. plua uetngclc1 oa oylync, K.n . .d.. pltu 
lre!DJ<ommlsale. V .O.S. OODTSllOOB~. 
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JURGENS SCHOEJ.VIA.~, 
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ONDERSTEUN ONS 
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DIE O.B., WOENSDAG, 13 JUNIE 1945. 

Berigte omtrent die K.G. se toesprak~ aangaande die totstand~ 
koming van afweergroepe om huise en lewens te beskerm teen 
kommunistiese geweld, gee aanleiding tot die verkeerde vertolking 
dat sulke optrede gemik sou wees teen die nie~blanke as . sodanig, 
vera! daar die K.G. beklemtoon dat 'n kommuilistiese diktatuur in 
ons land 'n nie~blanke diktatuur beteken. Partypolitici of kommu
nistiese agitators wat so'n vertolking daaraan heg, bewys net hul 
onverantwoordelikheid ten opsigte 'van delikate vraagstukke. 

Die beleid van die Ossewabrandwag is een van vreedsame 
ontwikkeling nie net van die eie volk nle, maar ook van die nie~ 
blanke bevolkingsgroepe, elk volgens sy aard. Die O.B. wil alle 
onderlinge stryd uitwis, en juis daarom beveg hy die partystelsel so 
heftig.-.omdat dit 'n toestand van kroniese burgeroorlog tussen blank 
en blank, blank en nie~blank sowel as nie~blank teenoor nie~blank 
veronderstel en aanmoedig. 

Aileen op die grondslag van regverdigheid en onderlinge be~ 
grip is so' n vreedsame ontwikkeling moontlik, en juis daarom beveg 
die O .B. die kommunisme, omdat dit die leer van klassestryd, en in 
ons land vera!, aie leer van rasse~stryd verkondig. Vir hierdie 
agitators is die ellende waarin bulle die nie~blanke gaan stort, by~ 
saak. Hulle het hom nodig as 'n skoktroep vir Moskou, en of hy 
sneuwel, maak vir hulle geen saak nie, solank Moskou net lewe. 

Ons besef dan ook ten volle dat dit net die onverantwoordelike 
clemente soos die amalaita~ en skolliebendes of heeltemal onkun
diges is wat hulle vir hierdie vreemde doe! sal leen. Maar JUtS 

dnarom te mee.r is dit nodig dat die blanke bevolking homself gereed 
Moet hou om oproerige geweld van hierdie kant die hoof te hied. 

Anders as wat partypolitieke koerante wil voorgee, sal dit 'n 
suiwer v crdedigende optrede wees, wat slegs in geval van nood in 
\Verking sal tree. 

NlE ALMAL NIE 

Daar is gelukkig verantwoordelike nie~blankes wat die gevaar 
self besef, en daarom nou reeds optree teen die kommunistie:;c 
agitators. By die regering is a! deur naturelle~kapteins aangedring op 
optrede teen die opstokcrs in hulle gebied, maar natuurlik teve·r
geefs. En in Johannesburg het dit al tot botsings gelci tussen kom~ 
munistiese en stamgesinde naturelle. Hierdie naturelle besef dat hul 
rasgenote slegs gebruik word as instrumente vir 'n vreemde doe!, 
aangevuur deur valse beloftes. 

Die kommunisme hou aan die nle~blanke 'n paradys voor, 
maar volgens 'n publikasie van prof. W. H. Hutt, waarvan 
daar 'n verslag elders in hierdie uitgawe verskyn, kry die 
Russiese fabriekswerker 'n veel laer loon as ons Suid~Afri~ 
kaanse nature!, en selfs nog laer as in die Tsaristiese tyd. 

En 'n aantal jare voor die oorlog het die wereldpers 'n berig 
bevat 'van 'n kongres in Moskou van die 200 beste werkers in Rus~ 
land wat. een na die ander opgestaan en in teenwoordigheid vari 
Stalin lofredes gehou h·et oor die kommunistiese stelsel. Een bet 
met dankbaarheid aangekondig dat hy darem nou, nii. goeie bevor~ 
dering as gevolg van harde werk, 'n fiets kon bekostig, en 'n ander 
dat hy 'n grammofoon kon aankoop. Op 'n vraag van Stalin of hy 
darem l'late ook bet om te speel, was die antwoord dat by vyf het! 

Dit moet indcrdaad 'n arm gemeenskap wees waar die bevoor
regtes hulle dank op die wyse betl.\_ig vir 'n enkele besittlng wat vir 
die nature! in ons land byna 'n vanse1fsprekendheid is! 

( Vervolg van kol. 4) 
darem tog iets vir die hongerlyden
des agtergelaat! Ons het egter nog 
nie verneem of die berge van voep
selvoorrade uit Amerika reeds veilig 
in die bevryde Europa aangekom het 
nie en of ,.vryheid van gebrek en 
vrees" reeds aile ,bevrydes" geluk~ 
kig gemaak het. 

EN DIE DEMOKRASIE! 

Een van die oorlogs- en vredes
doelstellings waarop jarelank sender 
twyfel die meeste gehamer is, is die 
verdienstelikhede van 'die . Demol<ra
sie in vergelyking met die vreeslik~ 
hede van die sogenaamde Totalita
risme. Daar kan ook geen twyfel be
staan dat die demokratiese Amerika, 
Brittanje en Rusland 'n beslissende 
oorwinning oor hul sogenaamde to~ 
talitere vyande behaal het nie. Die 
Demokrasie tog het geseevier. 

Dr. J. G . van der Horst, voorsitter 
van die ,Imperial Cold Storage and 
Supply Company, Ltd." skyn egter 
nie so seker hiervan te wees nie. Vol~ 
gens hom het die grondgedagtes van 
Totalitarisme alreeds 'n eri)stige in
druk op ons denkwyse gemaak. In~ 

derdaad. ons het rede om te vrees dat 
net soos dikwels tevore in die inge
wikkelde geskiedenis van die stryd 
om menslike vryheid. verkeer die oor~ 
winnaars in die gevaar om die leer
stellings van die oorwonnenes te aan
vaar". Aldus dr. Van der Horst op 
die jaarvergadering van bogemelde 
maatskappy. 

Nou ja. daar het jy dit nou! Die 
totale militere oorwinning het nie die 
gevaar verwyder dat die oorwinnaars 
die leerstellings van die oorwonnenes 
sal aanvaar nie! Dit herinner aan die 
,never again" van 'n lord Milner toe 
hy 'n vee·rtig · jaar gelede die Afrika~ 
nerdom se ruggraat vir altyd sou ge~ 
breek het en die Boere se spreek
woord: Nooit het ·wet gebreek. 

Oorlogsdoelstellings word dus nie 
so maklik verwesenlik nie, selfs nie 
na 'n totale rnilitcre oorwinning nie. 

Om seewatervlekke van bruin 
skoene te verwyder, smelt 'n klein 
hoeveelheid wassoda in twee eet
lepels warm melk. · Smeer dit aan die 
vlek en sodra dit droog is, maak nog 
'n toediening. Gebruik dan gewone 
politoe.c. 

DIE O.B., WOENSDAG, 1j JUNIE 1945. 

OorffogsdoeffsteUffrigs . en 
VerwesenDiking 

!Huff 

(Deur Prof. J. A. Wiid) 

G·edurende die huidige oorlog het 
ons van baie verskillende en ook 
teenstrydige oorlogsdoelstellings ver
neem. Aan die kant van die Geallieer
des het ons heel aan die begin , van 
die oorlog verneem van 'n Pole wie 
se soewereine . onafhanklikheid teen
ocr Hitler se Duitsland deur Britte 
en Franse gewaarborg en met wapens 
verdedig sou word. Ons het vervol~ 
gens verneem van die regte van klein 
nasies as oorlogsdoelstelling. van 'n 
vee! geprese Atlantiese Handves 
waarin hierdie ,.regte van klein na
sies" gewaarborg is. Dan het ons 
gehoor van 'n kruistog orn die Chris~ 
telike beskawing teen die bose Nazis 
te beskerm en van menseregte soos 
vryheid van gebrek en vrees wat 
deur Hitler se Duitsland in die ge~ 
drang gebring is. As daar nie meer 
name vir al· hierdie oorlogsdoelstel~ 
lings voorhande was nie, dan het ons 
in Washington. Lon den en selfs in 
Moskou die mooi woord ,demokra~ 
sie" gehoor. Vir die ,.demokrasie" 
is daar geveg. want die .. Demokrasie" 
is werd sweet .en trane, goed en 
hloed. 1 

EN DIE VERWESENLIKlNG? 
POLE. 

W at Pole betref. die onmiddellike 
oorsaak van Brits-Franse oorlogsver~ 
klaring aan Duitsland in September 
1939, weet die hele wereld dat geen 
Britse of Franse oorlogskip, vlieg
tuig of soldaat in 1939 op Poolse ge
bied verskyn het nie en dat geen 
Brits-F ranse oorlogsverklaring aan 
Rusland gevolg het nie, toe ook bier
die moondheid in dieselfde Septem~ 
bermaand die helfte van Pole inge
palm het. 

DIE KRUISTOG 
En wat het van die kruistog en die 

kruisvaarders geword? Dit is waar 
dat hierdie ,kruistog" 'n beslissende 
militcre oorwinning oor Hitler se 
Duitsland behaal het. As 'n mens eg
ter moet oordeel volgens die ult
braaksels van duiwelse haat van die 
hoogste geestelikes, dan sal dit om
trent net so onmoontlik wees om 'n 
greintjie van ware Christelike gesind
heid te ontdek as die spreekwoorde
like naald in d1e hooimied. 'n Kruis
tog of enigiets Christeliks behoort 
dan . ook net so min tuis in die cor
logs- of vredesdoelstellings van die 
huidige oorlogvoering as 'n ysbeer in 
die trope. 

VRYHEID VAN GEBREK 
EN VREES 

Gedurende die oorlog is ons her~ 
haaldelik vertel van die groot gebrek 
en vrees wat daar in die Duits-be~ 
sette Europa sou heers. .l\1 hierdie 
ellende sou 'n end kry as die bevry~ 
dingsleers van die Geallieerdes Euro~ 
pa bevry het en as die berge van 
voedselvoorrade uit Amerika onder 
die hongerige Europeane verdeel 
word. Groot was egter ons verbasing 
toe ons verneem het dat die Geallieer~ 
des in Normandie goedgevoede men
se aangetref het, dat die Hollanders 
nog oor 'n veestapel beskik en dat 
Deense hamme en better weer na 
Britta~e uitgevoer kan word. Die 
bose Duitsers wat vier jaar tyd en 
ook die mag_ gehad het om alle.s in 
die besette Europa te roof, het dus 

( V ervolg in kol. 1 ) 

AMAJlUBA-HElLD 
OORLEDE 

Omn .IP'ieter Joubert 

Sedert hierdie tyd en gedurende 
al die maande en jare van oorlog is 
die Poolse perd in Londen, Washing
ton en Moskou op al d~e gewigtige 
konferensies tot by San Fran cisco 
reeds holrug gery. Dit herinner van
dag baie meer a an die knol van 'n 
Don Quichot as aan die mooi Poolse 
perd~ wat die wereld voor· September 
1939 geken het. lntussen het die 
Poolse volk onbeskryflike ellende 
verduur en voer Moskou vandag die 
hoogste woord in Warschau en seer 
seker nie Londen of Washington nie, 
om -van Parys nie eers te I?raat nie. 

Oom Pieter Joubert, die bekende 
held van Amajuba, is voorverlede. 
week in Kenia oorlede in die ouder~ 
porn van 86 jaar. Oom Pieter, wat in ' 
1913 die Vryheidsviering van die 
Ossewabrandwag in Kaapstad (Bell~ 

DIE A T LANTIESE HANDVES 
EN KLEIN N ASIES 

Oor die .Atlantiese Handves en die 
beskerming van klein nasies is vee! 
ink verspil. En wat het van hierdie 
oorlogsdoelstelling en vredesideaal 
tere~ gekom? O!ls weet vandag dat 
die Russiese bondgenoot 'n hele boel 
klein staatjies stukkend gebreek of 
ingepalm het. Dit is genoeg om die 
name van staatjies soos Finland. Est
land, Letland. Litaue, die Pole van 
3 September 1939. Roemenit~. Bulga~ 
rye, Hongarye en Suid-Slawie in bier
die verband net te noem. ' Somn1ige 
van hierdie staatjies is reeds deur 
Moskou ing~palm en het geen eie toe~ 
koms nie. ~ndere is nog nie inge
palm nie, maar hul toekoms is hoogs 
problema ties. 

Aan hierdie toestand van sake het 
selfs die vee! besproke konferensie 
van San l;<rancisco geen verandering 
gebring nie. lnteendeel. Op San 
Francisco en in die nuwe wereldor~ 
ganisasie wat daar sy ontstaan het, 
is die staatsregtelike meerderwaar~ 
digheid van die Vyf Grotes (Die 
Sowjet-Unie, die V.S.A .. Brittanje, 
Sjina en Frankryk) ten koste van die 
klein staatjies beklemtoon en besten
dig. Daar word vandag in hierdie 
verband vee! minder gepraat oor ge~ I 
lykheid van status en vee! meer oor 
die ongelykhcid van funksie! 

ville) toegespreek het, was 'n held 
van albei Vryheidsoorloe, en het een 
tyd waargeneem as president in die 
plek van wyle mnr. Schalk Burger. 
Hy het later 'n trek gelei na Oos
Afrika, waar hy hom metterwoon ge-
vestig het. ' 

Kort voor die Tweede Vryheids~ 
oorlog was hy gekies tot volksraads
lid van Ermelo. Wyle oom Pieter het 
tot in die aand van sy !ewe 'n besie~ 
lende skakel gebly tussen die verlede 
en die hede van ons volk en sy waar
devolle herinneringe het hom steeds 
hdder bygebly. 

.. 
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JODIE HELP 00§( lOUD=SO!DA T!E 
AAN P!AS!E 

Goeie Voorbee!d van Huff .Bydrae 
Niemand was so geesdriftig as die 

}ode by die uitbreek van die oorlog 
nie. Dit was ·n oorlog vir die Chris~ 
tendom en die Jode het viae geswaai 
en rekrute gesoek. Daar is telkens 
in die pers syfers genoem om aan te 
too n wat die }ode se bydrae is. 

'n Treffende voorbeeld van hier~ 
die bydrae word gevind in Suidwes 
waar twee }ode, Cohen en Luchten
stein, 'n maatskappy gevorm het en 
in Augustus 1941 'n stuk grondgebied 
opgekoop het vir £24,170. Hulle het 
daar 'n trop beeste en skape op gesit 
en drie jaar daarmee geboer. 

In Augustus 1944 verkoop bulle 
hierdie stuk grond aan die Suidwes
administrasie vir die kolossale be
drag van £72,179, en die vee teen 
dubbel die bedrag as wat bulle 
daarvoor betaal het. Die totale 
wins van hierdie Jode beloop nage
noeg £80,000. 

Daar was selfs sprake van 'n ver
minderde belasting op die transaksie, 
want die Jode het hierdie ,opoffe
ring" gcdoen ten bate van terugge
kecrde soldate. Die stuk grond sou 
naamlik in twaalf plase verdeel word 
wat aan twaalf soldate verkoop sou 
word. N a verne em word is sommige 
van h.ierdie opgesnydc plase uiters 
swak en weens gebrek aan water nie 
geskik .vir lonende boerdery nie. 

Die transaksie is egter deurgesit, 
die Jode het 'n groot bydrae tot die 
oorlogspoging en teruggekeerde sol
daat gelewer, en twaalf oud-soldate 
sal ten duurste moet betaal vir 'n 
plaas in die sandduine van Suid\ves 

f?(Q)~nttn~k~ s~~g«»ffers 
w~rn 9 

IDl IPsnrfryb~wnrm«li 

J. H . L. CLA..Z\.SSENS. 

Op 18 Jan. 1942 te Potchefstroom 
in hegtenis geneem en in Julie deur 
'n spesiale hof tot sewe jaar tronk
straf veroordecl op aanklag van be
skadiging van ciendom en onwettige 
besit van springstowwe. 

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

met vee waarvan 'n groot aantal vier 
jaar gelede gekoop en nou in die aand 
van hul !ewe teen dubbel die oor
spronkliKe prys aan hulle verkoop 
word. 

En hier~lie Joodse bydrae is maar 
een voorbeeld van baie. 

TitGo -JHIOU GROOT 
VlE~ GAJD)JEJRllN GS 

ENG ELSE VAN JBAAli OOK 
TOEGJESJPREEK 

Die besoek van die K.G. aan Oos
Kaapland was tot dusver nog baie 
geslaagd, berig ons korrespondent. 

Op. Kirkwood het die K.G. voor 
'n geesdriftige gehoor van ongeveer 
300 mense opgetree, terwyl op Alex
andria ongeveer 200 mense teen
woodrig was. Op albei plekke was 
die sale versier met O.B.-vlae en 
baniere en het die wagte 'n puik 
uitvoering van· die vlaghysing- en 
-strykingseremonie gegee. 

Die Kommando's van Kirkwood het 
by die geleentheid aan die K.G. 'n 
pragtige goue armhorlosie geskenk 
wat deur asst.-Hfkomdte . mev. Bel
lingan aan hom oorhandig is. 

'n Kenmerk van albei vergadedngs 
was die teenwoordighcid van 'n groot 
aantal nie-O .B.-lede. V rae wat gestel 
is, is tot groot bevrediging van alma) 
deur die K.G. beantwoord. 

Aangesien bier in Port Elizabeth 
geen saal verkry kon word nie, moes 
'n opelug~vergadering gerecl word. 
Die Parks se voetbalveld is vir die 
doel in besit geneem. Nieteenstaande 
besondere koue en ongunstige weers
omstandighede kon die K.G. optree 
voor 'n gehoor van meer as 600 
mense. 

Waarnemende genl. W. P. v. d. 
Merwe bet. opgetree as voorsittende 
offisier. Nadat die vergadering ge
open is met gebed het hy die K.G. 
verwelkom. 

Die K.G. bet daarop gewys dat 
kommunisme in die eerste plek posi
tief beveg moet word, m.a.w. deur 
vir die mens iets beter in die plek 
daarvan te gee, nl. nasionale sosialis
me. Dit is dan ook die groot doe] 
en strewe van die O.B. Verder kan 
geweld aileen met geweld beveg 
word. en daarom kom daar oral in 
die land afweergroepe tot stand van 
blote defensiewe aard teen die kom
munisme. Die groot doe! van die 
selle is die beskerming van huis en 
haard teen die geweldpleging van on
verantwoordelike skollie-elemente. 

Die gehoor was besonder geesdrif
tig, en die kernagtige gesegdes van 
die K.G. is kort-kort luid en hartlik 
toegejuig. D ie :wagte onder bevel 
van hfwagkomdt. E ls was op hul 
poste en het baie bygedra tot die 
goeie orde van die vergadering. 

Nadat die K.G. klaar gepraat bet, 
h.et hy op versoek sy toespraak kort
liks in Engels herhaal, aange.sien daar 
etlike Engels-sprekendes aanwesig 
was. Ook van hierdie vergadering 
was die ke.nmerk die groot aantal nie
O.B.-lede wat aanwesig was. 

N a afsluiting van die vergadering 
is die offisiere, brandwagte en be
langstellendes genooi om by me.v. De 
Swardt 'n koppie tee te gaan drink. 

Om te verhoed dat seemsleer
handsKoene sty£ en hard word na die 
was, gooi 'n bie.tjie olie In die water 
waarmee dit afgespod word. 

deur aa.ndele te neem in 

Pers= 

!Be~eggUngskorporasie 
Be perk 

(Ger·egistreer kragtens die Wet op Maatskappye, nr. 46 van 1926, soos 
gewysig). 

U GAAN SO SEGGENSHAP EN WAARDE VIR U GELD HRY. 

Direktetwe: Dr. ,T. F . J . van Rensburg, mnr. J. A. Smith, dr. F . D. 
du T. van Zyl, prof. L . J. du· Plessis, dr. P. J . Meyer, 
mnl'. R. L_Barry, dr. P. J . Botma, mnr. C. L. de J ager 
en clr. \V. A. Joubert.. 

N 0 l\UN ALE K.API'l'A_A.L . . ' · . . . £125,000 

verdeel in 500,000 gewone aandele van 5/ - elk. 

AANSOEKE WORD NOU I NGEWAG VIH. 400,000 GEWONE 
AANDELE VAN 5j - ELK TEEN PARI. 

Vir die uitreiking waarvan die toestemming van Tesourie verkry is. 

Die minste getal a.andele waarom aansoek gedoen kan word is 20. 

Die Ditektenre is nie verplig om die volle getal of enio·een. van 
die aandele waarom aansoek gedoen word toe te ken nie en b~hou clie 
reg voor om enige aansoek ten dele of in die geheel af te wys sonder 
opgaaf van r edes. · 

JJETALlNG VAN AANDELE:-

Aandele is betaalbaar O:f ten voile by aansoek Of in die volo·ende 
paa iemente : I O% (d.w.s. 6d .) per aandeel by aansoek, 30% (71.w.s. 
1/ 6) per aandcel drie-maandeliks na toekenning, totdat die aaudeel 
volopbetaal is. 

DOELJEJNDES Jli! N DIE' jlfAA.TSJ{APPY:-
Die lVIaatskappy is opgerig onder andere om sake te doen in 

verband met die intellektuele, sedelike en estetiese be'invloeding on 
vorming van die menslike gees en beskouings, die verryking van die 
menslike kennis en die verskaffing van iuligting, nnn.s en ander 
wetenswaardighede, en alles wa t in verband daarmee staan ; om korpo
J·asies, maatskappyc, ·iurigtings, vcrenigings of sake vir hierdie doel 
op te rig, te laat oprig, voort te sit, of om enige bestaande handels
of ny-we1·JJeidsonqerneming of skcma in hierdie verband tc steun, oor 
te nqcm, of uit te voer, en op te tree as finansiers, oprigters van maat
skappye, veral in verband met die pers-, c1rukkers- en uitgewerswese, 
soos uiteengesit in die Akte van OpEigting. 

Die 15 opr·igtrws het 1·.eeds htt~ ·vertrmw m die saak bewys clew· 
16,700 acmdele te 111eem.. 

DJT I S DIE GELEENTHEID WAAROP U LANKAL WAG. 
Hierdie op1:oep word g·erig- aan aile blankc Suid-'Afrikaners 

wat sosi:ale geregtigheid. verlang en 'n nasionale eenheidstelsel na
stnewe om Kommuni.sme en die volkskadelilie en sel~ve.rnietigende 
partystelse'ls te bestry. 

Voltooi onderstaande Koepon indien u 'n prospcMus en aansoek
vorms vcdang. 

I. 

D·ie SeTm·etc~r·is, PeTS·Beleqgingskorporasie Bp}~., 
Groote Kcrkgebou 701, Poshns 1411, Kaapstad. 

Stuur my asseblie:E 'n prospektus en aansoekvorms van P ers- -
Bcleggings-Korporasie Bpk. 

Namn ..... . .. .. ... .... .. . .. .... .... ........ ,. 

Adres .. . . ... . . . ....... .. . ..... .. .. .... . ..... . 



W. V 0 I G T (Eicns. ) Bpk. 
Fabrikante van 

Kelder- en Besproeiings
masjineric. 

lBus iO • .'. HUGENOOT. :K.P. 

A.V.B.O.B 
J,yl,bcsorgers, Grllistecuma kM!l, 

llegra f u is ycrscl\eraars 
Bl,OlmFON'fElN - PnETOIUA 

1a0 Tnld•o 

i..aat die Erwe van die Vadere, 
vir die Kindern Erwe bly: 

• Bele- u geld in vaste eiendom, en 
verseker u toekorns. Wil u 'n 
plaas koop, of verkoop? Bel of 
skryf ons dadelik 

HUURGELD IS BLOEDGELD 
Wees die trotse besitter van u eie 

huis. -ons sal u se hoe: 
Wesrand Eiendoms Verkouings 

(Edms.) Beperk 
Ponbus 4Z, Foon 62-1764. 

MA.RAISBURG 

ONS JASSE, 
BAADJIE- EN JUMPER-

PAKKE IS VAN 
BEROEMDE SNYERS 
U SAL DIE SNIT · 
EN STYLE WAARDEER 

CJJIE CJJAMESWINKEL 
PAROW 

KKNKHOES? • 
Hlerdle moorddadlge slekte, sc>wel as 
brong-ttls, sJynlc, borsl<ouo, nn.nhondcnde 
hoe-s en l<.oorsir;hcid word gou ~cnccs 

dcttr 
VINDEX JIOES~UDDEL 

U s al vcrbaas \vees hoe !Jpocdtg hier
dle ou b«.\1-.rocfilo l>ocrcrnn.t en hnis 
mldtlel die siel<e l<a•lmeer en verli~. 
By ultstel< gcskil< ''lr oud en Jonl<. 

S'l'UUJt Jl.'\OJ-:I,lli 3/ G VIR ' N 
l'JWE FliO'l 'TEL EN OOll'l'UlO USELF . 

VINDEX 
POSBUS :lHO KAAl'ST ,\D 

.AANDAGI I I 
Vanaf lste }unie 

handel 
SPRffNGBO K-MEU BELS 

as 

UNII(A l\1 LUBELS 
(EIENS.) BPK. · 

Huis en Kantoor~Meubileerders 

VIR MEUBELS VAN 
KWALITElT EN PRAG 

Victoriau;eg 171 
Woodstock ,. 

'l'nl<bcsh;held: 
Jnu Philllp~·l:cbou - !.ady ·Orcys trnnt, 

l'AARL - f"oon 920 , 

Mev. Oberholzer 

Kommandante M . Oberholzer en 
kommandant J. Haasbroek. die .twee 
hoofoffis iere van die C. R. de Wet~ 
kommando in die G.eneraalskap V ry
burg. HuUe is albei baie ywerig en 

· vasberade dat hulle kommando's elke 
jaar die beste sal !ewer. 

Met 8 Aug. 19-4':1- het komdte. 
Oberholzer se kommando die wissel
skildery verower met 'n insamcling 
van gemiddeld £10-13-0 per , lid. Die 
prys is 'n pragtige kunswerk, geskenk 
deur komdte. mev. Ferguson-Louw 
vim Bellville, Kaapstad, aan die 
vroue van die Vrystaat (Gebied C ) 
vir mededinging. Komdte. Oberholzer 
se sy gaan dit nie prysgee nie en is 
voornemens om dit vanjaar weer te 
wen. 

Die mans van die C . R. de W <"t 
werk ywerig saam met die vroue. 
Hulle rugsteun die vroue by ..,Jke 
funksie en daelikse pligte. Hi~.rdie 
mans en vroue hou elke maand ge
reeld hulle dienslaer. wanneer bdeid
sake bespr eek en lan"dsdiens vcrrig 
word. Verder dien dit ook om nut
tige artikels met die oog op 8 Aug. 
van die hand te sit. 

M et so'n dienslaer word nuttige 
en leersame demonstrasies gegee deur 
een van die lede en die mans doen 
soortgelyke pligte. H ulle herstel b.v. 
' n pad of 'n dam en het met clie 
laaste dienslaer boompies aangeplant 
by die Dingaansfeesterrein. 

H ierdie weergawe is net 'n weinig 

1 van die veelsydige dienste wat die 
C. R. de W et-kommando doen in l 
belang van volk en vaderland. By 
alles het hulle nog tyd om mede
Afrikaners se harte met Kerstyd te 
verbly met allerlei geskenke. 

illT§T ALLING 

Die Suid-Afrikaanse Huisvlytraad 
hou van 21 tot 23 Junie 'n spin- en 
weefuitstalling in die Bloemfon.teinse 
stadsaaL Die Vrystaatse O.B.-vroue 
is amptelik verteenwoordig in die 
rei:Hingskomitee, en genie. C. Meyer. 
hoofvrou van die Gebied, bet 'n. spe
siale beroep op haar vroue gedoen 
om die onderneming volle steun te 
verleen. Die O .B.-vroue neem ge
ruime tyd reeds 'n aktiewe dee! in • 
die spin- en weefkuns. I 

Agg®siell'a van moeilike oms~andlighede 
hett onz grrcctt voonade wa~ ons iau~aatt 
s~el em die kieskaurig$lte man tte uoor-

I 
I 

• sian vam 1
B11 netj!ese pa~" &lsl1'e. • 

DIE KLIERIEIVJIAKER§ 

DITJE 1PAAJRL 
Alornbekend vh· hul opregte en billike behandeling 

Skv-yf om maatvorms. 
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Komdt. Haasbroek. 

MAG NilE KOLLEKTEER 
VKR NOODHULP -

Veldkt. W. le Roux van Graaff
Reinet skryf: 

Ek wil vertrou dat u my 'n weinig 
ruimte in ons geeerde blad sal skenk 
om langs hierdie weg ons mede-Afri
kaners 'n idee te gee van die menta
liteit van party van die groot geeste 
van Graaff-Reinet, wat daarop uit is 
om alles in hulle beperkte vermoe 
te doen om ons organisasie in die 
wiele te ry. 

Kragtens die munisipale regulasies 
word vere~s dat alle kollektelyste, 
waarmee plaaslik gekollekteer word, 
eers geteken en goedgekeur moet 
word deur die burgemeester. Ons 
burgemeester, 'n super-patriot, weier 
beslis om die betrokke lys te teken 
waarmee onlangs gekollekteer moes 
word ten behoewe van die O.B.
Noodhulpfonds~ In sy salige onkunde 
glo hy blykbaar noudat Duitsland 
verloor het, hy by die wenperd 
staan. Tussen hakies moet ek net 
meld dat by van tevore die lys ge
teken het, sonder enige kommentaar. 

In die beskaafde Europa sterf "n 
volksleier met wonde van agter soos 
Julius Ceasar van ouds - wonde 
geslaan deur volksgenote.~ Massa
moorde word gepleeg, wat die mens
dom met yerbystering behoort te ver
V·uL As dit in die beskaafde Europa 
gebeur, wat wag vir die Afrikaner 
in die enigste blanke voorpos op 
hierdie magtige kontinent? W anneer 
gaan die volk van Suid-Afrika besef 
dat elke individuele Afrikaner nodig 
is in die stryd om hierdie voorpos te 
bewaar vir blank Suid-Afrika? 

Die Ossewabrandwag. in sy his
toriese roeping, moet, so wil dit voor
kom, alleen die titaniese stryd van 
volksredding voer; en. as ons eer
tydse vriende en ons huidige vyande 
nie wil help nie en ons steeds dwars
boom in ons stryd, laat ons hulle oor 
om gedaag te word voor die vier
skaar van die geskiedenis. 

VIR GOD, VOLK EN 
VADERLAND. 

PARTYSTELSEL 

Mnr. J. P. MUller van Buffeljagts 
skryf: 
, Op 'n vergadering gehou te Buffel
jagts deur sekere mnr. dr. Boltman, 
die LV. vir -Albert-Colesberg, is die 
vraag gestel aan spreker deur 'n 
H.N.PAid: Hy sien dr. Van Rens
burg. het 'n brief gestuur aan dr. 
Malan vir samewerking, en of dit 
moontlik sal wees so'n -samewerking. 
Waarop spreker met 'n besliste nee! 
geantwoord het. 

Ek as O .B.-lid het toe opgestaan 
en gese: ,.Of dr. Malan of u of ek 
wll saamwerk of nie, eenkeer sal ons 
dit moet doen, want Engeland gaan 
na die oorlog verdwyn as Moeder 
van Parlemente, en watter hoop het 
die partye om te bly voortbestaan?"' 

Tot my verbasing· moes ek boor 

,JEEN IPLA§][NG W A§ 

GENOEG" 

Die getuieriis dat Die O.B. die 
grootste advertensie-waarde in die 
land besit, hoop nog steeds. op. Meer 
briewe bereik ons waarin spontane 
waardering uitgespreek word vir die 
groot reaksie wat gevolg het op 'n 
advertensie in die blad. So skryf die 
bestuurder van Vindex, KaaP,stad, 
onder datum van 29 Mei as volg: 

,Die een plasing in Die O.B. 
was genoeg om te bewys dat 
Die O.B. die beste blad is om in 
te adverteer','. 

Hy vra 'n· vergroting van sy ad
vertensie en 'n kontrak vir 'n verdere 
tydperk. 

dat die , demokrasie waaraan die 
H.N.P. glo, 1gestig is lank na die 
Boere-republieke. Die regte demo
krasie, so se spx:eker, is die soort 
waaraan die Jode en Engelse glo. 

Verder het hy op 'n vraag geant
woord van my: ,.As dr. Van Rens
burg dan nou 'n diktatorstaat wil stig, 
vir wat sal hy dan samewerking soek 
met 'n partyleier, dr. Malan? en (2) 
as hy samewerking gesoek het,, waar
om staan dr. Malan dan nie by nie?" 
'n Antwoord hierop het gevolg: ,.dat 
as dr:. Malan saamwerk, dan verdwyn 
die laaste wapen van die H.N.P., die 
partystelsel". · 

J 

SIMP A TIE MET DUITSERS 

Mev. R. D. Wolfaardt van Heil
bron ~kryf: 

Dis tragies met ons nasionale 
V olksraads!ede gesteld; ons het nog 
niks gesien dat hulle hulleedwese uit
spreek oor die verliese van die Duitse 
volk nie. Ons was immers ook oor
weldig deur 'n wrede oormag. Hulle 
is bang om eers in die Parlement te 
erken dat hul iets van Zeesen af 
weet, maar genoeg. ons O.B.'s is nie 
bang, ons bet Vvoensdag, toe bulle 
die oorwinning ( wat geen vrede bru1g 
nie) vier, 'n klompie uitgenooi na ons 
huis waar die O .B.-vlag halfmas ge~ 
hang het. Op versoek van die 
Boerejeug-Kommandante, mev. A. S. 
W oltaardt is vir 'n paar minute stil 
gestaan, om ons innige meegevoel te 
betoon met die smart wat die Duitse 
volk oorkom bet. 

DIE JEUG VERDEJEL 

Mnr. Machiel Peiser van Een
dracht skryf aan ,.partye en hul 
leiers". in be lang van die jeug, dat 
geen Ieier nog die toekomstige volk 
geleer het om die liefde van God te 
beoefen ._:sodat hulle mekaar nie sal 
verstoot en verraai nie. In plaas daar
van weet hulle net om mekaar uit te 
jou en die volk te verskeur. Dit is nie 
die groot getalle wat altyd wen nie, 
maar die eenheid en krag van die 
klein getaL Dit wou die leiers in die 
verlede nie insien nie, maar vandag 
is daar manne op pad na hierdie 
ideaal as hulle nie deur eersug verlei 
word nie. ·Elke nasie ontvang van 
God 'n land waarin hy vry en voor
spoedig sal wees mits hy op God ver
vertrou. Die toekomstige volk , van 
ons land is die jeug, maar hierdie 
jeug word van kleins a£ geleer om te 
twis en mekaar te vervolg deurdat 
elke party sy eie jeugfront het. Die 
een :wat ,daarin slaag om die jeug te 
verenig. sal die meeste gedoen het 
vir ons toekoms. Die jeug moet ge~ 
leer word om te ly vir volk en va
derland en om nie 'n mede-Afrika* 
ner in die steek te laat o£ a&n die 
vyand uit te !ewer nie. 
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IP ANIJEKJEIRIG OOR VOLKSAFWIE!ER 
Nadat Die Burger om partypolitieke oorwegings stcrk beswaar 

gemaak het teen die gedagte van afweergrocpe as 'n middel om huis en 
haard teen die skoktroepe van die kommunisme te vcrdedig, het ook die 
redaktcur van Die Transvaler 'n byna wanhopige beroep op sy onder~ 
steuners gedoen om nie hul steun aan hierdie volksverdedigiog te gee 
nie. Dit sal dan net verdeeldheid veroorsaak! 

In 'n toespraak het dr. H . F . Ver
woerd beduie dat die kommunistiese 
gevaar waarna dje O .B. verwys. iets 
anders is as die gevaar wat die 
H .N.P. in die oog het. Die O.B. sou 
dan dink aan die gevaar in Europa, 
wat vir Suid-Afrika geen gevaar in
hou nie. Dit lui: .. . ... die pleidooi 
daarvoor volg nie uit iets nuuts en 
dreiQends in die Suid-Afrikaanse toe
stande nie, maar uit verwysinas na 
die Brits-Russiese botsings in Euro
pa!" 

Dr. V erwoerd skep natuurlik hier 
iets heeltemal oorspronkliks - iets 
wat regstreeks in stryd is met die 
juiste woorde van die K.G .. wat uit
druklik en herhaaldelik beklemtoon 
het dat kooimunisme vir die E ngcls
man nog beteken 'n blanke o f En
gdse diktatuur, maar vir Suid-Afrika 
be~eken dit 'n nie-blanke diktatuur. 
Die K.G. het gesc dat die kommunis
tiese skoktroepe waarteen ons ons sal 
moet verweer, die ,amalaita-bendes 
en skollies" is. 

Inderdaad 'n lompe poging van dr. 
Verwocrd om die O .B. as iets uit die 
vreemde te bestempel! 

, KYK NIE NA EUROPA" 

Dr. Verwoerd se tema is dat wat 
in Europa aangaan, ons in Suid-Afri
ka nle raak nie. ,Die Nasionaliste 
mag hullc nie in verwarring laat bring 
om te dink dat die twee verskillende 
tocst.ande een is nie," verklaar by. 
Wat in Europa gebeur. hoe£ nie 
noodwendig in Suid-Afrika te gebe ur 
nie. Hierdic beklemtoning is natuur
lik bedoel om die O.B. se verwysings 
na dit> moorddadige huishouding van 
die kommuniste in Europese Iande 
van sy krag te ontneem. want die 
volk moet aan die slaap gchou word 
sodat hy rustig sal voortdroom van 
die vet·kiesing in 1948, wat die eerste 
en enigste aktiewe optrede is wa t die 
H .N.P. vir die volk in vooruitsig stel. 

M aar na hierdie beklemtoning dat 
ons ons nie moet spice! aan wat in 
Europa gebeur nie, kom dr. Ver
woerd met die teenstrydige argument 
dat Europa bewys het dat sulke 
groepe tot broedermoord lei! Hy se : 

, KYK NA EUROPA!" 

,.As hierdie selle sou ontstaan, sou 
die plan selfs verder kan lei as broe
dertwis, naamlik tot by broedcr~ 
moord. Net soos in Bclgii~, in Frank
ryk, in Grickeland en vroecr ook in 
Ierland nasionaalgesinde geweldgroe
pies, wat 'n goeie of skynbaar goeie 
doe! onder sekere omstandighede ge
had het, later oor klein verskilletjies 
rue die mag wou oorlaat in die hande 
van 'n nasionaalgcsindc regering wat 
die volk wou gchad bet nic. . . . so 
kan ook hier uit so iets broederstryd 
en broedermoor-d ontwikkcl". 

Wat 'n tecnstrydigheidl Die O.B. 
mag nie die volk wys OJ> wat kom
muruste in Europa doen nie, maar 
die H.N.P.-red<lkteur het wei die reg 
om die volk te wys op wat ,nasio
naalgcsinde" groepies in Europa ge~ 
doen hct en moontlik diesellde bier 
kan docn! 

Maar wat ' n onkundel H ierdie 
, oasionaalgeslnde" S) roepie.s in Bcl
gili, J3&ankryk· en Griekelwld was 

niks anders as die kommunistiese 
bendes waarteen die O.B. juis 
waarsku nie! Dit was kommunistc 

wat in Belgie hulle verset het teen 
die rcgcring en geweier het om hul 
wapens in te !ewer: dit was kommu~ 
nistc wat die Ieiding gehad het in 
die Franse weerstandsbeweging en in 
elke dorp hul eie regering en ,volks
hof' ingerig het. en dit was kommu
niste (,Trotskyiste" het Churchill 
hulle genoem) wat in G riekeland met 
wapengeweld probeer het om die re
gering omver te gooi! 

EIE PARTY BEVEILIG 

As dr. Verwoerd na hulle verwys 
as 'n voorbeeld waarom afweergroepe 
nie in ons land gestig rna~ word onder 
'n regering wat amptelike beskerm
here van hierdie kommunistiese ben~ 
des is nie, dan het die 0.13. seker 
dieselfde reg om die. volk se oli oop 
te maak vir die kommunistiese op
trede soos in beskaafde Europa ge
beur. En dan het hy ook die reg 
om te se dat die kommunistiese op
swepinq van die nie~blankes tot nog 
erper dinge in OilS }and kan lei. ( 

Dr. Verwoerd, net soos Die Bur
ger, se besorgdhcid is egter nie die 
vellioheid van Suid~Afrika nie, maar 
van ·hul party. Dis 'n vergeefse po~ 
ginq om hul ondersteuners geYsoleerd 
te hou van die aktiewe volk uit vrees 
dat die eie party dalk sal verdwyn. 

AAN DIE JBOEHEJEUG 

Die Jeugleier, genl. D . J. van Rooy, 
van Potchefstmom, skryf: 

Die oproep van genie. mev. J. S. 
du Toit om hulp aan Ouitsc Vroue en 
kinders sal sekerlik by die Boerejeug, 
ja by elke reggeaardc Afrikaanse 
kind, nie op dowe ore va l nie. Die 
Boerejeug wat in die oorlogsjare ge
leer hct om by te dra tot die Nood
hulpfonds. •vaaruit die gesinne van 
ge"lnterneerde en gevange Afrikaners 
versorg moes word en nog gehelp 
word, het daardeur geleer om te gee. 
Daarom sal hulle ook sorg dat hulle 
pakkies vir Duitsland in orde is om 
verSend te word sodra d it moontlik 
is. 

Ek herinner my goed hoedat ek 
as jong kind na die Tweede Vry
heidsoorlog saam met ons gesin na ons 
woning teruggekeer het, waaruit ons 
deur die Engelse weggevocr was. Dit 
was die pastorie te Nylstroom. En 
wat my altyd sal bybly is die groot 
voorraad klere wat kort daarna uit 
Duitsland aangekom bet vir uitdeling 
aan ons beroofde en verarmde mense. 
Dit hct aanvanklik 'n kamer gevul! 
Hoeveel plekke in ons lane was des
tyds nie getuie van hierdie simpatie 
wat die Ouitsers met ons volk in sy 

. verdrukking gehad het nie? En hoe
vee! huisgesinne het nic gebaat van 
hulle guihartige mededeelsaamheid 
nie? Nou is dit ons bcurt. Ons gaan 
help. 

Om vensterruite te verdof en on
deursigtig te maak, mcng I eetlepel 
aluin met 10 eetlepels Engelse sout. 
Smelt in "n bietjie warm· water en 
smeer aan die vensterruit met 'n 
ega}ige op.-en-ef ~veging. 

BRIT OOR !ROOH 
ILIElEIR §JE GJEDIRAG 

SKIET DUB:TSE BURGERS 
ONVERHOORD DOOD 

,Dit sal 'n lank tyd wees voordat 
die Russe ons verstaan en ons huUe. 
E k haal my hoed vir hulle a£ as veg
ters, maar ek glo nic ons het veel 
van hulle te leer van die kuns om 
te lewe nie," het 'n Britse soldaat 
aan 'n Engclse koe1·ant gese nadat 
hy 'n tydjie agter die Russiese linies 
was. 

Die Cape Argus bevat o.m. die 
volgcnde uittreksels uit die soldaat 
se verklaring; wat as krygsgevangene 
van die Duitsers deur die Russe be
vry is. 

.. Ons ontvangs ·was haie koel. Die 
l<usse het baie min geharl om te eet, 
en was nie in staat om hut rantsoene 
met ons te dee! nie. Mediese dienste 
in die leer was ver agtcr Britse en 
Amerikaanse stnndaarde. Daar was 
gecn noodhulp aan die front nie, en 
geen ongevalle-stasies nie. 

, Russiese dissipline is baie anders 
as di6 in die Britse leiir. Wanneer 
'n dorpie ingeneem word, bly die 
eenheid wat dit gcdoen het, agter 
om op te ruim. Hierdie opruiming 
is 'n drastiese proses. Ek het gesien 
hoe groepe Duitsers wat in Pole 
woon, in die straat' opgestcl en dood
geskiet is. Omdat niemand moeite ge
doen bet om te so waarom hulle ge
skiet is nie, weet ek n.ie. 

Na die opruiming bly die eenheid 
vir 'n dag o£ twee in die dorpie. 
waarna by weer na die weste beweeg 
om by die front aan te sluit. 

,Die bevryde krygsgevangenes wat 
ooswaarts in Rusland marsjeer het, 
verklaar openlik dat hul lot weinig 
ligter was as die van hulle wat deur 
die Duitsers weswaarts marsjeer is. 
Hulle is nie geslaan nie, maar moes 
die Russiese winter drie maande lank 
trotscer met· baie min klere en met 
slegs genoeg kos om voort te strom
pel. Die toestande rondom .hulle was 
weinig beter. · Dit was alles vir die 
Rooi Leer en die burgerlikes het ge
kry wat oorbly." 

Na drie maande het die groepie 
Britte in Odessa aangekom nadat 
bulle · n duisend my! deur Russlese 
gebcid sonder gasvrybeid gesukkel 
bet. 

TIEN GESTRAF OIU 
OPPOSISIE TE PAAI 

Toe lede van die opposisie d;. 
Colin Steyn in die parlcment te ly£ 
gegaan het oor die voortbcstaan van 
die noodwette in vredestyd. het die 
1\llinister as volg geantwoord: 

, Daar is nog ses voortvlugtiges en 
tien persone word nog ge"interneer in 
verband met die ondersoek na die 
aanranding op mnr. Mentz. Die re~ 
gedng moet die opposisie beskerxn 
teen gewcld. Mnr. Mentz is gedreig 
voordat hy aangeval is, en so is 
ander lede van die opposisie". 

( Slegs ses personc bet die aanran
ding gepleeg. - Red.) 

£1000 vtr 1i Oe 

SEWE 

So Pas V erskyn I 
o THEK 

Geskiedenis van die mobiliteit van 
die Pioniersbevolking aan die 
Kaap, deur Or. P. J. van der 
Merwe . . . . . . . . II / - posvry 

G> DlERETUIN-SIELE 
deur A. J. J. van Pletzen 

4/ 9 posvry 
o DREUNliNG· lfN D:[E L UG 

deur M . Steyn van Rooyen 
6/3 posvry 

HERDRUKKE: 
o Vlak tes en StetTe 

deur Elizabeth Vermeulen 
B/9 -posvry 

0 Tct·u"g n a Kommaudo 
L. A. Visagie . . . . 6/ 4 posvry 

PRO ECCLESIA-BOEKHAN DEL 
Posbus 29 STELLENBOSCH 

lExc~lsior W ylD1~ ~Rll 
f3ral!lldewy rrne 

Aan EXCELSIOR Wync Je toegeken 
dr!e S1lwer b ekers en vcr&kete Eerste 
Pryse op die Jaarllkse Westellke Pro· 

~"!nate Re Wynskou. 

Pll YSLYS : 

\\")'N>'OORTE: 
Spestaal . (Soet} • . • . . . • 2 / 6 
Wit Jer1p!go . . . . . . . • 1/ 9 
Root Jer!pigo . • • . . . l / 9 
Malmsey . . . . . . • . . • . • . . 1/9 
Wit Soct Musk a del • • • . . . 1 / 8 
Roo! Soct MW!k&del . . . . . . 1 / 8 
Soct Port . . . . . • . • . . . . 1/ 8 
Port .. . .. . . •. . . . . . . . . . . 1/7 
P<!ntnk . . . . . . . . . . . . . . 117 
Worce•tcr Hock . . . . . . . . 117 
Spesl:lle SJerr•o . . . • . . . . l/7 
SNrrle . . . . . . . . . . l / 6 
Ou Bruin SJerrle . . . . 2/ 3 
flltAXDEWl'N: 
1-:urckn . . . . . . . . . . . . 8 / 6 
A l . • . • . . . . . • • . . . 8/· 
Bob,.;oe • • • • • . • • • . 7/6 
lJilEURS: 
Ka•IC . . . . . . . . . . 6/6 
Van der Hum . . . . . . . . 6/ 6 
Cretne de Mcntbe (Peperment} 7/6 
Anys . . . . . . . . . . . . . . . . 6/ 6 
.n:~Ewut . . . . . . . . 7 / 6 
.f EN£\I'Elt-LIKEURS: 
t.t.·mo~n . . . . . . . • . • 
Suur lemoen . . . . . . 
•. COCI<TAl L .. • . . . 

7/0 
. . . . 7/6 

4/ · 

0 c o> 

;~ 
= :> 
Cl o..: 

" .. o ., 
"'"' 

, 

11/ · 
8/ G 
8/ 6 
8/6 
8/· 
81· 
81· . 
7/6 
7/ 6 
7/ 6 
7 / 6 
7/ · 

MOS iiU.\'FYT • . . • . • . . . • 1 / 6 6/ 6 
per gel!. 
Jn 4-gell. 

blikkc 

Cl':LIEIVE DAAROP TE LET : - Bestel· 
1tn1;~ word opgemaak van enl~:e ''e rskefden· 
held wyn. braodew>·n en llkeur•. mlts dlt •n 
ltlsslc va.:> 12 bottels !s. Moskonryt word egter 
net In 12 bottel en 4·&elllng hoevcelhedo 
voorslcn. 

Bcst<lllngs word alegs ultscvocr RONTAl"T 
ME'I' BESTELLING o ! l<ONTA.NT BY AF· 
LEWERING plus K.B.A. ·koste. vry op spoor 
Vln.lttcptnats-Sta sle. KONTANT PLUS S POOR· 
VHAC mod b cstellings vuri;esel wnl op Bw.
httltcs or Haltes M gelaal word. o.ndcrsins sal 
bC•lclllngs n~t oaaste Stasle vcrsend word. 

Ole vol~:ende depos lto•o moet bcstclllngs ver· 
gtsel ol. 20/ · per vaatJic. 'S/· per bilk en 
~~- JICr k!••ie ruet bottcls. Gemelde bedrae 
word vergoM sod ra lei: lnhoucre terus omvnn~; 
word. spoorvrag betaald na VlakteplaaUJ
tHa ~ic. 
W.\NXf:~;R LE£ L-,;UOIJERS TEROOOt;.. 

S 'rUlJH WOHD , ~1 0.1.>1" ETIJiE'l"T E 1'I E 
Vt:JtW \"Iml! I \\'OitO Nl E . D Uf'UR .'l.AT
\"1!,\ 0 1\It!l>\\'E VAN A FSt:N))! J\"0 · MOJ-; •r 
O()h: t\,\ N 0'.\'S GE:STUUJt \\'OIU) . 

8 rs te1 \'fin 
EXC~~J,SlOJt \ \ 'YN)lAK£R1', 

(Eien. J ohn Scboeruao) 
l"to .. IJD• l. Foou U02. Tele~:r.: EXCELSI OR. 

VLA.KTEI.'L AAT5-STASIE, ii..f'. 

Sekerlik lt ie - Gea hulle dan die geringe aandag wat huHo toekom. 

DUWA.S 
Die A.ntisepticse en Helende Oogwas. - .5/ - posvry. 

' n Spesiali t ci t se voorskrif vir moegheid, branderigheid, span ning, rooiMid, 
lnflammas io, waterighCid en gevoellgheid van die oe .11ir sllerp lig en s tof. 

V a.o aile Aptcko, of dirt' k van 

DIE VOORrREG(KER-A PT!E!EK 
I<IERKLAA N, ADDE R I..EVSTRAAT, KAAPST A D, ( Sun 2760). 

MAIT LA NDSTRAAT 37A , GLOEM IFO NTEiN, ( Bus 165). 

• 
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Gt£kl~sifisee~rde AdvertteWJi<M 

DOODBERlG 
GILIOMEE. - Oorlcdc op die 5dc Juuie. 

na ' n kort sickbed. my vrou en ons llcwe 
mocder Johanna Magdalena Susanna GiliomCG 
(geb. Best er). - M. J. Olliomee en Oe•ln, 
Bredas<lorp. 

STE:>1M.ET. - Skiclik oorgeplant nn haa·r 
hemelse wonlng op 27 :.ici l945, ons dlet·barc 
eggenote en mocdcr, Anna J ohanna. 

'n Lig is uit ons lcwe weg, 
•n Dlerbarc , tem Is sttl, 'n Plek is ledtg tn ons huls 
Wat nooit weer word gcv ul. 
God het gegee, God hct geneem; 
liecr dit Is U wil. 

Ha rtlikc dank aan almnl vir hulp en l<ranse. 
- Ha.ar trcurende egg:enoot, I<o\vie, en klnders. 
Ba·~rystraat, Robertson. 

GRAFSTEEN,WERKE 
Grafst cnc, Monumente en Randmure opgcrtg 

- cnige plek ht die Unie. 
Rttadpleeg oos vir ' n besooder bllllke l<wotasie. 
S .A. GRAFSTEEN- EN :-.iONU:>1ENT-Vv'ERKE 

(ElENS.) BEPERK 
(Jannie Cillle, Besturcnde Dtrekteur) 

Voortrekl<erwec. Maitland. 
F oons 5-H2~ en 5-2823 - Posbus 2. 

l'EUSOO.NLIK 

ottYSHAltB binne een mnand tot natuur· 
liKe Kteur hers tel of geld tcrug, deur ,. DIE 
BOEREVROU" uc Al'iTlGRYS l!AAR
J;;KSTHAK. 5 / 6 per bottcl, posvry. Geld met 
bestelllng. - Skryf: ,.DIE BOEREVROU", 
Posbus 7559, JOUANNESSURG. 

OORTREl> VAN lU<OPIES word onclerneem 
teen ct!e volgende prysc (plus posgeld) : Knope 
met !,'TOOtle van twecs)lellngstul<, teen ·1/- per 
dosyn; van s jicllngstuk, 3/- per dosyn; en van 
driepenoiestuk , 2/ 6 per dosyn. Kontant met 
bestell ing . - MEVR. E . COETZEE, Hoop
s traat, Pearston. 

-lt-0-l"'t-:-~1::-,::-\.-:-,U'-";,'"'s"'·T"'E~R::-. ----:H:-o-:1,-,.k:-::e-:,:-::vo::r::d;-semaak 
net op mate wnt gestuur moet word. Geen 
aanpas nodlg. Reeds 10 jaar ondervtndlnt;. 
Skryf aan: MEVR. E. COET.ZEE, Hoopstraoat, 
Pearston. 

V AKANSIEPLAAS 
Be-~preel< vroegtydig plek v1r u volgcnde 

vnl<nnsic by Mev. A. BADENHORST, Vcr· 
gcnocgd, Riversdal. Die ldenlc ptaas met . sy 
natuur:>koon . v _ricodel!l{e t>ehn.odelmg, gerlef
liko karuers , gcurige etes en blllikc terme. 

TIE'l'REI\IilKG GIWRA 
DIENSTE GE.lllED. - Ecn·en·twintlgjarlgo 

· jong man u lt r;oele gesln, sober sewoontes, 
met landboudiploma en matrlek, vcrlanr; be
treKking In tandboubcdryf, boerdery by voor
voorl<eur. Tree In • vcrblndlng met: J. 
CILLIERS (Jnr. ) , Aucklandlaan 47, Auckland
Park. J ol.lannesbuq;. 

BE'f .lWIU\.L'i'G VA KANT 

D ltlNGl':ND BENODIO. - 'n Gekwallfl
seerde snelskrlf-lll<stcr v ir Qebledshoofkwar
tter, P.E. Moet o.S.-IhJ wces. Dlens te ann· 
vaar so gou moonUII<- Goele sn!arls word aan
gebled. Gctu!gskrif van ptaasllke Komdt. (e) 
•n verelstc. Appllkasles moet serig word aan: 
STAFHOOr' .• Posbus 3128, Port Ellznbeth. 

OEVItA. - Blanke onderwysercs vir na 
J ulle-va l<ansie, vir twGe l<lndors, Grrutd II en 
S td. 11. Meld oud crdom, salarls en ltwallflkn.· 
sics an.n: J. J . SWA.i'IEPOE L, Daspoort, ·P.K. 
Nevada. oor Bloemfontein. 

TWI>t: BLANKE DOOT.ERS. l3o 20 Jaar. 
d&delil< benod!g. Ecn as hulp met nagverple
gtng In k>:aaminrig tlug, Knapslad, die aoder 
bcnocl lt; as llulsnoudelllte hulp .to diesclfdc in· 
rlt;ting. Besoldlgiug £5 per maand, plus vry 
tnwoutng. - Doen onmlddellll< aansoel< by: 
AZ, Bus Hll, Kaoapstad. 

TE KOOP 
i\.:\.IC.'1',\l'l~t'!LS. ~tool scsonde Arran 

Clllef-aartappclmoere 33/6. Tafelaartappels 
~0/- per salt op Petrwsburg-staslc. Beste! 
ctnctel il< om teteurstclltng tc voorkom. - D. 
J . DE KOCK, Ultkyk, Petrusburg. 

DEI'ltiET.- Beroemde Albertlnla en 
dal dckriet, 15/6 per 1.00 bos. 

Albertlnln. Beste! d!Kiellk by: J, S . 
horst, Pos~ns 3, Albortlnln. 

Rivers· 
v.o.s. 

:Baden-

DROOGOOND-STOKKIES, 'h tot 1 dm. dlk 
vP dun punt. :; vt. lank, ongcbas . Swart · 

wattel or bloelcom. ICM.B. £2-5-0 per 1000 
V.O.S. Lothalr·stasle. J. T. !>[ARITZ, 
Lothair. 

F l LLERY COOJ\l::n. - Eersteklas toestand 
gewaarborg . Splinternuut. Koopkontrak van 
!H tcr insage. Word aangeblcd vir slegs !~ 
of noogste an•nbod. - Skrywe aan : E. H., 
K!oofstraat 109, Thine, Kaapsta<l. 

Gltol::Nl'ESAAll. - C!lantcnay Wortelsa<J.d 
12/ ·: Donker Detroit Beetsaad 10/ ·: Aus
trallcsc Bruin Utcsaad 6/ -. Alma! per pd. 
21- duurder op balfponde. Alles ~:e.•ertlt!seer. 
K.M.B. Posvry. - Premier Snndlt"~ekern en 
Versprelders, Schoemanshock, OudlllbO<>n>. 

IIAI\'UI>LAAUS: Beste! dadellk •n dosyn of 
twee VINDEX·Hoesmtddel. Goeie bes!gneld 
gewaarborg. - VINDEX, Posbus 3446, Kaap· 
stad. 

KAltROO-KRA.ALMfS. Gcmanl met ha·mcr· 
meul , 100 jaar oud, 35/ - per ton. J 2 sal<l<e. 
l{ont.ant met b es t clling. gelcwer Middleton· 
sta<lc. - S. C. NEL, De Rust, P.K. Golden 
Valle)'. 

Ultgegee deur Voorelag (Edms. ) Bepcrk, 
Kamer 703, Groote Kerkgebou, Adderley
otrs.at, Kaapstad en gedru.k deur Pro-Eccle
llln· 'Drul!.kery (Ec1mo.) Beperk, Stol.lenboscb.. 

JNDIEN U llELANElSITEL In aoele Meubelo, 
word u uJtsenool om hlerO!e pryse te vergelyk: 
3vL 6dm. Ma.nskaste teen £13-1 7-ll. 3vt. 6dm. 
Kamerstelle - 3vt. Gdm. Dameskns. 2vt. Ro· 
bette en 3vt. K!eedtafel teen £25·10-0. 4vt. 
Kamerstel - 4vt. Dameskas, 3vt. :Manskas 
en 3vt. 6dm. Kleedtafel teen £37-10-0. 5vt.
Kamcstelle - 5vt. Dameskns, 3vt. Odm. 
Manskas en 1vt. Kleedtafcl teen £52. K laoat
afwerklng. A!lewering ilirek uit d!c fabrlek. 
Stuur u t.jek voor bogenoemde meubels wnt 
bcsondcr goedlcoop ann;:;ebled word, ultvcr· 
koop Is, ann: VOORTREKKER AGENT
SK AP, Posbus 9·197, Johannes burg. 

LANDBOUGEREEDSI\:,\P. - Een F rost en 
Wood Selrhlnder Korlngsnymasjlen, gocle wer
kendc orde. Scile en mes alles ko:npleet, 6 vt. 
mcs. Prys £30. Een drle-skaar Koodoo Junior
ploeg, goeic orde, met d rie goeie skare. Prys 
£20. Een Saxon -ploeg, twec -sl<aar, gocte ordc. 
Ool< goclc nltarc. Prys £15, Albei ploee was 
die hele mlllesclsocn nog in gcbruil< en ult
stekcnde diens ge!ewer. Geslyte onderdele !s 
hernli\VC. Redo vn<n verl<oop, gaan mcer 1n 
vir vee. Alles sal gelewer word P otchefstroom
s tasle. Doen aansoek by: P. J. W . SCHUTTE, 
Schuttespos, P. K. Witrandsfontcin, Tv!. 

~lEUJ!t:Ls. - Besoek of skryf aan d ie saa·k 
waar U wanrdc, dlcns en tcvredcnhetd 
kry. Petm-~leubel9 Bpk., Sentraulstrsat 220, 
Pretoria. Posbus 1356. Foon Z..Ol94. 

l't:nrn::. - Vier prnsti~;e Merrics vir mullc· 
teelt, jonk en gesond en groot, met een perde· 
vuJ en e.en mu llvul. Skryf ann: D. PIENAAR, 
Bus 1, Pokwani. 

RADIOGRAM, ENS. - PhilipH .,Super de 
Luxe" radiogram. Nege gloellnrnples. PerCekte 
tocstnnd. Walter annbod? ASook Trourok, no. 
18. met sluler en douskombers. - J. P. VA~ 
ZYL. Ho~r Chambcrlalnstraat 2. Woodstock. 

lti\M~lE. - GladdelyC, oopgesigte, veld
gegroelde wanganella-ramme, scs mnando, 
llo~ kwalltelt lang wot. vier- en ses-tand, £3 
elk. - A. L. BEKKER, Kllpheuwels, Steyns
burg. 

SOUT. - Aanda.g-· Brandwaste. Die O.B. 
S outwerile b!ed aan: A1, !$9/ -; No. 1, 54/ -; 
N o. 2 , 49/- per ton, l<ostcloos gelaal Soutpan. 
Adrcs: VENTER en ' DU PLOOY, P/sak Ar
bcldsloon, Bloemfontein. 

SOOT. Ondersteun u medc-Afrtlcancr. 
Speslalo Al 59/-, Sneeuwit No. 1 54/-. Wit 
No. 2 4.9/- per ton . vry ~;elnnl Soutwcrke. -
Adres: MEVR. MARTIE VENTER. ' Possalt 
.\rbeldsloon, Bloemfontein. 

STOitM.JAERSARrill. Goedkoop dog sterk-
gemaakte sakke vir lnkoplc-doelelndes. 10 

per sent van lnkomste gnoan vir N .H. Fonds. 
2/6 elk, posvry. - S. J. NIEMAND, Hoop
straat, Oudtshoorn. 

. SWi\K'l'WA'I'TEL, gcllarde droppers, 5 voet 
lank. 1 dm. tot 2 '1.: dm. dlk op dun punt. 

£4 per 1000. VIr enlglets in llout vrn. om kwo· 
tastes. K.M. B. V.O.S. Lotllalr-stasle. - J. T. 
Mii.RITZ. LothMr. 

TREKitER. - Een .. McCormick Deerlng"
Trekker, staalwlclc, In goele toestand, met een 
vrcrs1<ottcls .. Ioternattonal Harvester'' Skottel· · 
ploeg, so goed as nuut. Die stel vir £2!50. Of 
trekk er v !r £150 en ploeg £100. Ooen aansoek: 
JURGENS DU TOIT, P.l{. Bus 12, Rand· 
fonteJn, Transvn<ll. 

VAN'S CONCRETE f'ltOllUCTS. - Terazzo, 
Kombuls· en hn.ndwMbnkke, baddens, sep
uese tenk~. pllare, vloerte~ls. voertroe. Enlg· 
ICU! In beton. Dlrekteure: P. W. en P. 0. 
van BcerdAn, l ' ot!(lcterotmnt 21'>8. Pr0torll'l. 

20.000 DAGOUD· KUIKENS maandellks vor· 
krygbaar vanat April. Australorps. Leghorns 
en Jerula van Leghorn eo Australorp, teen 
£6·10-0 por 100 K .M.B. of K.B.A. Alma! ge
brocl van ultgesoekte, sterk. ~:e.•onde hoen
ders. Beste! dadclll< om teleurstelllng to voor
llom, van: D. R. Malan, Wcltcv-rede P luJmvoo
plnas, P.K. Ker•tfonteln, l'narl. Foon 6203. 

WYNIE 

G GELL L,.OS r.ruscadel-llkeur: - £2·12·6; An
ker £3·17-6. 5 Gelling Root of Wit Musk.adcl· 
.J~nplgo ut s~-Slt: ou Pvn 12·2-6; a.o.K"r £Z:k 
2-0; 6 gelling Root Soet Muska<:lcl £2; aoJter 
£2-18-6. () gelling Worcester Hock., Soet SJbrrle 
ot Half-suet MUBI<!Ldei £1·1()·0: anl<er £2-11-0. 
Voorwoordcs: Koutant of K-B.A. Wyo ge
tewer . Bonnlevale·staste. Vaal)tes moet terns· 
gcstuur word. J , o. Jonker, Wcl.teneae
\V)"nmakery. PonUua ;6. tsoont.,\•ate, K.l,. 

TE KOOP GEVRA 

V Altl,E , teen bcste becrsende pryse. Tree 
tn vcrblndlng met D. 1'. du Plessis, Alexnn
du.rstraat 26. Paarl. Foon 11. 

VELJ,E : YELLE! VELLE: - Ons booodlg 
skaapvelle! Tree In vorbindlng met Dll~ 
RElTZ WOL- EN VELLEMAATSKAPPY 
(EDMS.) · BPK. , 0. V.S. en vernccm bosouder 
hede. 

HERHOLDT 
I SE BOOMKWEKERYE 

Posbns GGO 
JOIUNNESBUUG 

ROSE is skaars, maar ,HERHOLD'l'" 
se keurige versa'melings bestaande uit 
w~reldberoemde soortoe in pragvolle 
klcurskakerings, verwesenlik die 

drome van u verwagtings. 

Vrugtebome en Wingerdst.olil>e wat 
groei dra en tevrede stel. Beste! nou 

'en voorkom teleurstelliug. 

Pryslyste vry op uanvr¥g· 

DIE O.B .• WOENSDAG, 13 JUNIB 1945. 

Offisiere van die Upingtonse generaalskap afgeneem voor die hoop as• 
bos wat bulle tydens 'n onlangse laertrekking uitgeroei het. 

/ 

TE KOOP: 

JEEN 1941 FOnD V8%, TON 
LIGTE AFLEWJERJfNGSW A 
25.000 my! gedoen. Vyf baie goeie 
Firestone swaardiens buitebande. 
Uitstekende toestand. £350 o£ naaste 

aanbod. 
Een '1934 standaard Chev.,Enjin, 

kompleet, in werkende toestand. 
Een 1934 standaard Chev.,Enjiri 

goea vir spaarparte. 

Een 1934 Master Chev. Ratkas, in 
perfekte toestand. 

Een 1937 La Salle 8~Enjin, met 
ratkas kompleet. 

Een Krukas vir Garret-Dorsma
sjien, met 4 nuwe rollerbuste, 2.)-fdm. 
deursnee. 

Een 60-gelling Massey Harris, 
Roomafskeier, in goeie toestand, as
oak kleiner roomafskeiers op hande. 

Skryf aan: 
A. E. BECKLEY, 

Algemene Ingenieurs, 
BETHLEHEM. 

iPLlUU\'iiV~~JE 
Olo DeGte Flrrna om u PI.UTJ\I'V'€E, 
EIEBS en BJ.HJer PRODUKTE nan 1:0 

otnur IJ> : 

C. M. ELOFF EN KIE. 
IEdms.) Beperk 

liOREli1ABK (Pooboa U8G> .NEWTON 

RADIO-REP ARASIES 
en 

LUJfDSPREKER-D!ENSTE 
Ver&nderinG en verbou vnn draadlose word 
onderneem. Vcrbou van draadlo:ie van A.C. na 
D.C. of andersom. Ombou van battcrystellc 
na elcktrlese of elektriese na battery. 

JP. D. SMUTS 
A.M.N. lust. E. 

noo!straat 287 P AARL. 

MA!RKAGIEWISKAIP 
VROU lWOREolWAru{ 

KAAPSTAD 
0 

BETALING GESKI ED ON)IlDDEJ,. 

LIK, WEEKLIKS, lll'A.ANDELIK§ 

Ol~ SOOS . VEIU,ANG. 

0 
BESTE HEERSEJ:\'1>I'l l?Rli:'SB. 

0 

MJ!NNAAR & VAN SClUJOf~ 
Eienunr: GUSTAV RETlEF. 

Telefoon 2-0212. 

VERJAARDAGKETTING 

14 JUNIE: Emmer entln Zietaman, Johosoo ; 
Ma rtha d u Bruyn, Karrccdouw; Petrus de 
Koker, Bulwater; Mlna Pleoaar, Groot Brnk
rlvicr; Henriette Solln~e, Stellenbo<cll; Susa
rah Vlvlcrs. Clocolnn; Stu finis Swart, 
Bocllam; Will em We ntzel , Mlddclburg, Tv!. ; 
Johannn Ern·s mus . Dwarssprul t. 

15 JUNIE: Leonara Licbenberg, Eppingtuin
dorp; ,Na ncy Nel. Suther la nd; Eslas Rnu· 
tcnbach. Two Streams; L eonie Riedemann, 
Co..roarvon; VJthisia de Koker~ :\otalmcsbury; 
Jeanette van Rcnsburg, Grootpan. 

16 JUNIE: Magriet va•n Rensburg, Epplng 
tuln<lorp; P. Nell, Somerset Oos; Helene 
~!eyer, Humansdorp; Herm ina Uys, Paroxv; 
1\'lar la. Nortje . Gemsbolcvla.kte : Adrinnn vao 
der Merwe, Carnarvon; Magd a lena van der 
'Aienve, Bethlehem: Hendril{ Venter, Pots· 
dam; Alcthn Cloete. Zeerust; Frans Coctzce, 
Mlddelburg, 'rvl.; Renclle Venter, Mamaga· 
lleskraal. 

17 JUNIE: Anna VIctor, Merweville; Anna
tieu Keulen, Sutherland ; Albert van Aarde, 
Malmesbury; Jan van Oreunen, Kirkwood ; 
Donovan Ia Cock, Good wood; Charlotte 
Holloway, St mnd ; Anna. Roets, Ruslenburg ; 
Susanna d u Tolt , Vaalkop; Pet ronella Kru· 
ger, Koster; L ouis Piek, Kaapstad . 

18 J UNIE: Ma r la S:n!lll, Duiwekop ; Daplme 
van Eel<, Port Elizabeth; Antllonic Ferreira, 
K a beljouwsrlv lcr; S a rel va·a der Walt, P or t 
Elizabeth; Anna Tlleart, Woodstock; Ig
natius van Rooyen, Robertson ; Johan Botlla, 
Groot Braltrivlcr; Susanna Kricl, Mnrlbogo; 
Marla Myburgh, Marlbogo ; Alida Rootman, 
Rustenburr;; Ca·r l in:J. Weima n, Bcthlehom. 

19 JUNIE : Dcdrllta Theron, Sutherland ; 
stephan us Cilllers, P lums tend ; liendrlna 
Douglas, George; Marla Smid t, Tlervlel ; 
Hester Coetzee, Bcaufort-Wes; He lla Roodt, 
Corona; Wlllem Oosthutzen, Johannesburg ; 
FlipJ>le _ St cyn, Bctlllchcm; Hettie Weiman, 
Betlllehe.n. 

20 JUNIE: Daniel Pretorius, Strand; Cecil!a 
Zwa rt, 1\ugltrabies; Ja-coba Bast!aanso, 
Bcaurort-\\'es ; Dirkte Loubscr. Malmesbur)'; 
Aletta. Ziets man, J ohnson; Lorna van Wyk, 
Bellville; Andries Grundling, Kirkwood ; 
Hendrll< Westraad, l<trkwood ; R. Appclgryn, 
Bellville; Johanna Smil, Montagu; Bennie 
Vorster, Kimberley ; Manle lioogendyk, Zee
rust ; Hester Botlla, Grootpan; Anna Venter, 
Pletersburg; J. S. E. Welgcmocd, Rust en
buq; . 

JEIDJge~ain~ lK~©lar 
J lill Irn i «:P lf V e rm HUJH()) fr 

Tot watter mate Engeland reeds 
die junior vennoot van Rusland is, 
word andermaal bewys deur die Brit~ 
se houding in ·Verband met samespre
kings tussen die drie bondgenote. 'n 
Paar weke gelede het Britse blaaie 
aangekondig dat daar binnekort weer 
'n byeenkoms van die , Drie Grotes" 
sal wees, hierdie' keer hopelik in 
Londen, aangesien dit nou Londen se 
beurt is en Stalin nie meer besig ge
hou word deur die oorlog nie. So 
het dit qelui. Voorverlede week egter 
kondig dieselfde blaaie aan dat so 'n 
samekoms nie voor die algemene ver
kiesing in Engeland sal kan plaasvind 
nie. enersyds omdat Stalin nie bege~ 
rig is nie en andersyds omdat 
Churchill ,nie graag ver weg wil 
gaan van Engeland tot na die ver, 
kiesing nie". Dit word nou nl as 'n 
vanselfsprekendheid aanvaar dat die 
samesprekings in Ruslnnd gehou moet 
word - ver weg van Engcland! 




