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regte
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Adv. Strydom Openbaar die Ware Rede
Ossevvabrandwag se Doodvonnis

•

VIr

Bang dat as 0. B. Republiek Bring daar vir Party
Niks M eer Oorbly nie
,Daar is die rigting van Smuts: As hy sy sin moet kry, wil hy niks anders he as die Brits-liber3Jistiese demokrasie nie. DIE HERENIGDE NASIONALE PARTY HET GEVOEL DAT ONS DIE: SOORT REPUBLIEK NIE
WIL HE NIE. IN ELEKSIETYE IVIOET ONS NOG VANDAG VEG VIR
DINGE WAT IN ANDER LANDE AS VANSELFSPREKEND BESKOU
WORD. "
Ill hierdie held!!r!! taal het <Jr, 1\la.lan die
tntrtystcisel vooi'veriet1e week op tlie .Paari ver~
werp. Hier het die hoofieier van d ie Party nii
' n partypolitickc stryd van bykans d ertig jaar
openli k erken dat d ie partysteisel of Britse
d emokrati ese stelsel in die hahtie vM oie Afrikaner so magteloos was ctat ons na al die jare
vandag nog veg vir ding c wat in ander Iande
as vanselfsp reltend besltou word .
Die hoofleier van uio party kan <lit so, maar
!ls daar vail 0.:13.-i,nnt gowys ivord Ol) tlie bope!dosbeid van die partystclsel da n word ons
beskuidig dat ons die Afrikancrdorn so pa rt y
ortclermyn. D ie O.D. het cgt~r g rot('J' vcrpligtings teenoor die Afr ikanervolk a s om h om op
hier~li e ,,•ysc va rt sy 1'dl!1ji ng t a lrta~ toru ghou,.
b at die Nasionale P a rty in die verletle onteenscglik baie geuoen bet in bclang \'an die
Afrikaanse saak, en dat by in die vol'led e ongetwyfeld dio sterk~te wapen was WlU~m:ec
die volk vir sy rcgtc in cl io heer.~c mle oml>t!inttighct1e itun \·~u, ;,·drd nie beLw~·J't>l uie.
Maar clie s tclsel waarbinne daardie Pady gefungeer het 1 wns van so 'n aard dat e ns var:dag
by eleltsiet ye nog moet vsg vir dinge wat i n
ander Iande as vanse lfspre~end be!:!{OU word .
Iiitlieh die Naslonll,lo .Par ty, of Jle\V{~J' Sj' l ~tle
tangs enige a ndcr ll'og :~s dio padcmcn Lore stelsel lwn opgotree het, sou ons heelwaarskynlik
nle ,·:in.dag ilog iiotiig gch:td het o:n msic to
maak oor wie v ir ons die republiek ga ;m ,·~ rb•
wer nie: die Ossewabra ndwag o f die Party.
Dan ll'as d ie rcpubl iek waarsk ynlik a l ' n ,·olt1ongc t'eit, e11 sou dit nio Yir ons nodig goll'ees
het om vnndag uog te ,·cg vi1· dingo wat in
ander Iande as vanselfsprekend bcskou word
me.
WATTER

iiOOP?

~Iaar die gctlaglo \\'at by clke repnb!ikein
opkom , is: maa·t· as die partyste!se! d ie oorsaal{ is dat ons nog vandag vir sulke vansclfs preltend e d inge moet veg as wat dr. Malan
tc kennc gee, watter r.oop 11c t ons om tangs
d aardie weg ooit so ' n groot icteaal as d ie
vr yheidsidcaal venuesenlilt tc kry?

Dr. l.Ial an gee self te ken nc dat as d ie r·clHiblick nie soos ' n ryp nppel n.i die oorl og
in ons skoot val nie, sal ons die weg va n
I erland moet volg, d. w.s. stap vir st ap voot·tgaan in die losmak ing van die Britse konneksie. H ierdie weg het Ierland egter reeds vir

KERSGESKENKE VIR KINDERS VAN GEI NTERNEERDES
Daar is tientalle ltindertjies vandag in ons land wiG se vaders in die
interneringskampe sit en wat in baie
gevalle afhanklik is van die karig·e
tcelaag· wat hulle van die Regering·
ontvang• nadat d~e broodwinner sonder verhoor opg·esluit is. Die feesdae wat nader sal vir hulle waarskynlik in baie gevalle net herinnerings van vroeere g·eluk opwek sender dat h ulle self in die feesvreugde
ltan dee1.
Met die oog hierop bet ,Die O.B. ''
besluit om 'n fonds te open met die
oog op die aankoop van Kers- en
Nuwejaarsg·eskenke vir die kinders
van g·e1nterneerdes. Ons do.en 'n
beroep op almal wat in staat is, om
bydrae vir die doel t e stuur na die
volgende adres: Kersfonds, Die
O.B., Groote Kerk-gebo·u 916, Adderleystraat, Kaapstad.
Laat ons die leed versag· waar die
Reg:ering· slaan!
100 jaar gevolg , en nog het hy n ie sy eindstre-

we verwcsen lil< nie . Ol' d ie Al'l'ikanervolk in
staat sal \n~es om oor ' u paar hondcrd jaar
nog dou r middcl van ' n cleksic sy repnblick
te verk ry, is ' n v raag waa raan 'n mens gccn
t\\'eede gcdagto wil ske nk nie, vera! me n a
die crkenn ing \':tn tlr. ::\J:dan nic.
\ VaL die pa rLy politiok wei moon t li k lmu bcreik, is om dour sy vcrdclc nde optredc te verhinder daL ons ons rcpu bliek na nfioop van d ie
oorlcg sal ve rkry . Ook in hienlie opsig het
dr. }lahul Ieiding gcgee dour die men ing n itto s preek dat t ensy d ie oorlog ons vcrenigct
vind, ni ks and crs as ' n 1·amp ons sal tref ni e.
E n d it i~ juis d ie pa.rtypolitiek wat d aanlie
ramp lmn ,·e roo rsaak omd at dit ons volk weer
' n keer goskeur het t orwi llc van iets waaroor
net d ie partypolitiek hom ila n beko mmer : Wie
die republick sal bring .

No.3.
D I E MO TIEF

Ons het naltmlik belewe clat sokere partypolitici
'n
republickeinse
volksorga nisasie
soos die Ossewabrandwag probcer breek het
net omdat daardie organisasie moontlik d ie
republiek kan verkry in plaas van d ie party.
\Yant hoor wat se die partyleier vnn Transvaal,
adv. J. G. Strydom, volgens Die Transvaler
van 3 November, op Langlaagte: ,Die gedagte
is stelselmatig ver kondig dat dit die O.B . is wat
d ie rcp ubliek en die ver :ossing van die Afrikanervolk sa l bring. AS DIE O.B . NOU DIE
REPUBLIEK GAAN BRING, WAT BLY DAN
VIR DIE PARTY OOR?"
Duideliker k an die motief van ltierdie broederstryd nie gest el word nic. Die Afrika ne i·volk kan maar geskeur word in , die uur
van sy lotsbestemming" solank daardeur net
verhinder ka n word dat icma r:d anders as d ie
, beproefde leiers" en die ,beprocfde party"
die republiek vir die volk bring.
'n i\ieer ongeg ronde, kuns matige en onveran twoordelike s tryd is nog nooit in die geledere
van d ie Afrikanerdom ontketen nie, en d it op
' n t ydstip wanneer die aanva llers se lf crken dat
verdeeldhcid op nii\S minder as 'n ramp uitloop nie. Eers word die volk gedwing om te
sk eur, en dan wort! gepoog om hom met
vreosaanjag ing te dwing om h om t er wille van
eenheid te onderwe rp aan die manne wat die
skeuring vcroorsaak het , anders Htuur ons op
' n ramp a f. "
DIE STELSEL

E n moot ons hierclio misdaad wat teenoor·
die volk gcpleeg is oor tlio vraag wic dio rcp ubliek m oot bring, toeskryf aan die swakhcid
va n die vcran t woordelike persono? Nee , dit
is die stelsel waarvan hulle die slagoffers is die Britse lilleralistiese demok·rasie, die partystelse l, as gcvo lg waarvan die Afi'ikaner in
e!eksie t ye va ndag nog moet veg v ir dinge wa t
in ander Ia nde as vanselfsprekend beskou word .
Him·uie stelsel wat die volk verdeel in strydendc groepe, wa.t van jon eic bloedven1·ant ' n
vyand maak wat met die skerpte van die swam·d
geslaa n moet word omda.t alma! renegatc en
volksvonaaiors is wat n ie lid van jou party is
nie, hierd ie ste!scl erken niks goeds buite die
party en gun niemand buite d ie party iets nie.
nouens die part:;e vind hul bes t aansgrond juis
daarin om al!es buite hulleself te mislten en t e
verdoem . Jon oic party is alles wat good is,
en h ot nog nooit 'n swcempie va n ' n fou t begaan nie on sal ook nooit ' n fout begaan nie.
Vir a l W<tt goed is, is jou party vemntll'oord elik. Die leiers en letle va.n die teenparty is
ook allcs wat s log is on geneig tot aile kwa.ad.
H ulle is die verraaiers wat met die vyand konkcl , hulle is d ie eersoekers wa.t net n:t posisie
s t rewe en bereid is om clio vol k vir klinkeode
mun t te verkoop. l\Jy party so leiers daa renteon is engole wat onfeilbaar is en nog nooit
gefouteer het of sal foutecr nic, man ne agter
wie mens , rotsva s" kan s taan en wie jy blinuelings lmn volg.
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SELFS UGTI GE

NEIGING

Hierdie houding is die lewensbloed van 'n
party binne die Dritse demokrasie. 'n Party
so strewe is om aan die bewind te kom , en om
aan die bewincl te kom, moet hy verkiesings
wen, en om 'n verkiesing te wen, moet hy
die meerderheid van die stcmme op hom verenig. Om die meerdorheid van die kiesers te
beweeg om vir hom te stem, moet 'n party
homself voordoen as 'n engel en mag hy nooit
'n fout in homself erken of iets goeds in sy
teenparty toegee nie . Sy teenparty moet hy
skHdcr as 'n c!uiw21 wat tot geen goed in staat
is rsie .
Hierdie neiging van die partypolitiell om alles
buite liomself te verkleineer en te misgun, het
ons volk in die verlede reeds bale duur te staan
ge!wm , maar tensy die vol!l se o2 deur die
huidige broedertwis betyds geop:m word teen
die cuwels van hierdie uitlandsc produk, sal
ons aar. die cinde van hierdie oorlog die duur·
st e prys vir ons vreemde liefde moct betaalons vryheid, en daarmce ook ons bestaansreg
as voHc
,AS DIE O.B . N OU DIE REPUBI..IEK
G.l\ AN BRi NG, WAT BLY DAN VIR DIE
PARTY OOR?"
LIEWER GEEN REPUBLIEI(

As die party die republiek nie kan bring
nie, non, clan liewe r geen rcpubliek nie. Dit
is die gees \\raarin 11ierdie st ryd t een die Osse·
wabrandwag aange!(noop is. Maar as die par·
tyieiding nou ecrlik oortui g is dat die party·
stc:sel, en daarmec oo!t die pa rty, so ' n waardevolle instelling is dat ons li ewer ons vryheid
moet verloor <lS om daardie party prys te gee
omdat daar vir hom dan nil~s meer oorbly nie ,
was daar ten minste darem nog iets te se vir
die stryd. 1\Iatu die onverklaarbaarste is clat
him·die mense wn,i; bevrees is dat daar vir die p:trty niks to doen sal oorbly nie inclicn die O.B.
dalk die vryheid <Li!ll die volk bring, cl<tt bierdie mense sel f vorklaar dat hulle nie in die
republiell die partystelsel wil he nle omdat
hierdic stelssl daarvoor verantwoordelik is dat
ons in eleltsictye vand<lg nog veg vir dinge wat
in ander Iande as var.selfsprellcnd beskou word.
En clr. Malan hct maancle gclede reeds gese dat
hy geen beswaar het dat hicrdio stelscl weg·
geveeg word nie.
:l\Iaar omdaL clit niemancl anders as die
Pm·ty gegun word om die rcpubliek vir die
A.frikane)·volk to bring nie, daarom meet 'n
volksorganisasio soos die O.D. vernieLig word,
sodat die ParLy daarclie vryhcicl kan bring,
hocwel die Party in die verlede nie kon ver·
hoed het dat ons ,in efeksietye vandag nog
veg vit' dinge '!:!at in ander Iande as vanselfsprekend beskou word" nie.
GE LAA I MET PARTYSTELSEL

Dit wil amper lyk of die Dritsc Impcrialis
dieselfde met die Af:-ikaucrvolk gecloen het.
as die Boerc met clio beroemde kanon L oug
Tom in clio 'l'wocdc V ryheiclsoorlog gedoen hot.
Vertcl word da t toe tlie kanon noodgedwongc
in die E ngclse se hamle mocs val, die Boere
hom vol clinamict gelaai en so agl.ergelaat h ot ,
met die govolg dat ' n groot aantal Engelse
deur die ontploffing gedood is .
Dit ~'.!il nou voor~om asof die Brit ons votk
met die party:;telse! gelaai !:'let tydens sy heer·
skappy oor ons om op die oombli!l as die Afri·
llanel'dom c.laardie t;eCl'SI\appy gaan afskl!d, tel
ontp!of en ons voHt te vernietig. Indien die
volk toebat dat hiC!'die gif wat hom van
I mpcrialistiese kant ingespuit is, tot wyer
kringo deurdring as die kring van ' n paar
beroepspoliLici wat in daardie vreemcle stelsel
opgclei is, sal lord Milner sc idllaa l om die ne~
van die Afrik.anerctom te breek, wat hy 'n veer·
tig jaar gclede ultgespreek het, verwesenlik
word op die oomblik wanneer ons die naaste
aan ons vl'yheid is.
Maar om hie rdic ramp te voorkom , sal1
ous as volk moet verhoed en met die kra.g
van al ons vermoc claarteen protesteer dat
ons geskcur word oor so ' u selfsugt ige nietigh eicl as die vnlag: , As die O.B. non die

lntekening op , Die O.B."
In verhand met die wyse waarop inskrywings op ,Die
O.B." geskied, word die volgende onder die aandag van
Offisiere gehring :Die naam en adres van die intekenaar word hy ' n
konunando ingehandig en deur die kom.mando opgestuur na
Hoofkwartier. Daardie kommando is verantwoordelik vir die
betaling van inskrywingsgeld aan Hoofkwartier hereken teen
die vasgestelde tarief van £20 per 100 weeklikse eksemplare
per jaar.
Die invordering van hierdie aldus-herekende hedrag van
al die intekenare moet deur die kommando geskied. Inskry·
wingsgeld is op Hoofkwartier betaalhaar in jaarlikse of half·
.jaarlikse paaiemente. In die geval van nie-lede van die
Ossewabrandwag moet hulle 5 I- per jaar hetaal wanneer huHe
:inteken hy 'n kommando.
By wyse van uitsondering sal die Hoofkwartier die naam
en adres van ?n intekenaar wat nie deur ?n kmn1nando inge·
handig word nie, maar aan die Hoofkwartier gestuur word,
in aanmerking neem. Aangesie:n dit egter ekstra administra·
siekoste verg sal die intekengeld in sulke gevallc 7 I 6 per
jaar wees.
republiek gaan bring, wat bly dan v1r die
parLy oor ?"
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G EEN·PARTYSTELSEL

KRUIDENIERSGROENTE en

Dit is dinge soos hi01·die wat die O.n. nog
meer vasberade maak in sy voornerne om hiertlie neemde Britse stelsel met alle mag te
beveg in die toekomstigc r epubliek. Ons moet
weer Lerugkeer na die geen-pa;·tystelsel van
ons vaclers wafn· tlaar geen redo besta au het
,·ir 'n Piet Joubert om op die vooraand van
die vryheidstryd die vraag te stel nic: maar
as Kruger non die vryheid van die Afrikanervolk verseker, wat bly claar dan vir my party
oor? Aa n so lets i5 toe nooit ged il11l nie omdat
daar gaen partye was wat naywerig op mekaar
was nie. Vir el!le man was dlt net: My God,
my volk, my land Suid·Afrika. Daar was toe
seen partyo wat van huf lecte groter trou ver·
eis het as huf trou en plig jeens hut voHt !lie.
Na hierdie crkcnniug van adv. Strytlom sal
dit vir die volk d uiclelik woes wat die oorsaak
van die · broecle rt wis en broede rnwortl is, en
sal die volk ook besef dat a l die beskuldigings
teen die O.B. maar nihs t<nders .is nio as die:
klippe waarmee hy gestcnig moet word ten
eincle te vcrhoed dat hy cl io republiek bring
waarna ons almal smag, en nic d ie Party nie !

VRUGTE
Handelaars

~

Foon 3 · 1393

KAAPSTAD

Die VoortrekkerSkoenhospitaal
Waarborg Gceie Werk teen Billike
Pryse.
Die en i gste suiwer Afrihaanse Besigheid
van oy soo• t in Kaapstad

SKOUBURG
Hofmeyrsaal ,

'N
SUIWER
AFRIKAN ER
BESIGHEID

Groote Kcrlq::ebou,

A FRIKANERS, ONDERS.TEUN
AFRIKANER BESIGHEDE!

K~APSTAJ),

v e rloon

Saterda g 29 Noo.,

om

3 e n 8. 1 5 n.m.

,Soy of the Street' ·

FOON 3·0164

met

Jackey Cooper en Maureen O'Con nor.
Ook 'n Afril.~aause Voo?p ?'O(/Tam
PLE!CBESPRT::K!NG

-

Langstraat 303, Kaapstad

UNIEW!NKELS

BRANDW AGTE!
KEN U MEDE-AFRIKANER OP PAD
DEUR HIERDIE KENTEKEN - DiE SLEUTEL TOT
GEMOEDELIKE VERKEER EN KAMERAADSKAP

•

DIE EERSTE EN ENIGSTE AFRIKANER-EIE MOTORKLUB WAARBY ALREEDS MEER DAN 6000 AFRIKANER-MOTOREIENAARS AANGESLUIT
HET. VIR DIE GERINGE BEDRAGGlE VAN £1 JAARGELD ONTVANG U
DIE VOLGENDE:
Gratis Sleepdiens; Goedkoper Motorversekering; Gratis Regsadvies; Pad- en Roetekaarte; Snelle Afleweringsdiens van .e nige soort Motorto ebe'120re en Orige Dele teen
Groothandelspryse, en nog Talle Ander Dienste en Voordele. SLU I T NOU · AANI

lDoortrelther motor~lub :fSepern,

a;roote 'fkerTt a;ebou,

1f{aapstat>.

'
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EENHEID BEOOG DEUR INTERNERING

1

Op Bloemfontein h et dr. D. l!, . Malan aan
die begin va n die maa nd ' n , boodskap va.n
hoop" gebring en hierdie boodskap was :
, Sover dit die verdeeldheid t ussen die lede
van die H. N .P. en O.B. betref, staan ons
alma! op dieselfde pad en ons eindstrewe is
dieselfde."
In hierdie boodslmp van die hoofleier va.n die
Party le opgeslui t die erkenning dat hy hom
misgis h et t oe hy die s t ryd teen · die Ossewabrandwag aangeknoop het. Op die dag va.n
sy ult ima tum aa,n die O.B. te St ellenbosch b et
dr. Malan staat gemaak op die wil van die
Al'ika nervol k om nic te ske~;r nie. E n ons gee
toe dat dit ' n ba ie s terk waarborg was, want
die volk was al so bewus van sy eenheidsdrang
dat hy bereid was om 'n eed in verband daarmee te ncem. Daa rom kon clr. Malan die
dag op Stellenbosch sy u ltima,tum met die

Aandag ! !
Koinmando"s
Die Tiervlei Kommando's 'hou D.V.

Saterdag, 29 November 1941
'n Groot

BASAAR.
en

Sport Byeenkoms
in die

Nasionale Saal
Opening om 2.30 n.m.
VERSKEIE SPORTSOORTE
Verversings, W ors en Vleisbraai,
Sang (begelei deur die O.B.Blaasorkes), Volkspele.
TOESPRAAK
(vername SPl·eker)

l{om Seker !

HOEF NIE NOU TE VREES NIE

Op Bet hlehem het adv. C. R. .Swart onvolgendc ve rkoelinkie voomfgaan : , As daar langs verklaar dat hy 'n geheimsinnige dokuonenigheid on tstaan het, h et dit nie by die ment deur die pos ontvang het, en dat hy
dit beskou as 'n lokval van die Regering om
volk ontsta,an nie, wa,nt die volk het eenmaal
besluit om bymeka ar t e kom, en hy sal byme- hom in die interneringskamp te kry.
kaar b!y."
Dit skyn of adv. Swar t 'n b.esondere aanOok op sy toer deur die land kart daama t r ekkingskrag vir ,geheimsinnige" dokum enhet dr. Malan op byna elke vergadering bete moet he, want dit is a ltoos sy l ot - of
klemtoon dat die volk een is en dat h y nie genot- om dokumente in han de te kry w aarwil skeur nie. En in vaste ver t roue - ons kan van ander mense niks weet n ie. Ons neem
byna se oorvertroue - in him·d ie wil t ot een- ger.edelik aan dat hier die dokument 'n lokval
heid by die volk, het dr. Mala n sy a anval was, maar adv. Swart hoe£ hom n ie nou meer
teen dis Ossewabrandwa g gelos . D r . Malan daaroor t e bekommer nie, want t e oordeel
het daa rop staat gemaak dat die volk se een- na sy woorde moes dit juis gebeur het t oe
heidsclrang so st erk is clat hy bereid sou wees by nag lid van die Ossewabrandwag was.
om terwille van daardie eenh eid e nige offer te Intussen het die posisie baie v erander, aanbr~ng wat van hom gevra word selfs die
gesien by tans in so 'n bondgenootskap met
vernietiging van sy eie volksorganisasie, die minister Harry Lawrenc e teen die O ssewaOssewabrandwag.
brandwag veg, dat die Minister van interneMaa.r om die offervaa.rdigheid va n 'n .Abra.- r ingsfaam, adv. Swart en sy kollegas onlangs
ham te openbaar, vereis ' n sterker beweegrede nag voldaan op die skouer geklop het met
as die wat dr. :Malan in staat was om aan
die woorde: , En nou, inst ede dat die Regedie volk voor te hou, en daarom h et d r . Malan ring die Ossewabrandwag moet in die ban
se waarborg gefaal. As eerlike ma n kan dr. doen, het dr. Malan dit vir ons gedoen."
:Mnla n dus nou nie anders as om te erken,
Hierdie luitenant van d r. Malan kan dus
soos h y op Bloemfont ein gedoen het, dat daar maar nou gerus slaap oor die Jokval wat
tans verdeeldheid in die geledero van die Afri- v ir hom indertyd as O.B.-lid gestel is.
kanerdom bestaan nie, al is ons eindstrewe
dieselfde.
Dr. l\Ialan verkla.ar dat hy geen rusie bet
met die Ossewabrandwag en sy lede as socla.nig die R egering ingevolge die geheime aanklag
nie, maar net met sy Ieiding, en t og doen hy van ' n kalderidder iemand sander vertwor interneer, h oeveel te minder sal dit hom dan
op die Paarl iet s wat aileen ten gevolge ka n
verh inder om tientalle mense sonder verhoor
he dat t ient alle lede va,n die beweging in die
interneringskampe gestop ka n word en wel op op blote agte·rdog te interneer nadat dr. Malan
met so 'n ernstige aanklag in die openbaar
a anklag van dr. Malan self.
Ind ien die bewerings va,n cl r. Malan waar gekom het ?
is, dan bes taan die sogenaamde binnekringe
I ndien die R egering se int erneringsbeleid nou
van die O.B. - daardie geheimsinnige orga- verskerp word, sal die volk weet wat die oornisasies waa rna hy verwys - darem seker uit saak daarvan is en wie daarvoor verantwoor'n goeie paa,r dosyn gewone O.B.-lede, want · delik is.
dit ka n t og seker nie net uit , Ieiding" besta an
Ons glo egter clat dr. :Malan se strewe na
nie. Non verkla a r dr. Mala,n m et al die gesag
eenheid hom erns is - hy is doelbewus daarop
wat aa n sy pa r tyleierskap verboncle is dat daa r
uit om eenheid te verkry, a l moet hy daardie
sulke organisasies best aan met sulke gevaarlike
eenheid met belm!p van lr.temeringskampe be·
bedoelings as wat hy dit skilder. Dit spreek
werkste!lig. Sodra alma! van wie hy ·Versk il
vanself dat die Regering nou aile pogings sal
agter die doringdraa d is, cla n sa,] daar eenheid
aanwend om daar di e organisasies of ,binne·
wees.
kringe" op te spoor. Die Regering sal natum·Dit is die gedwonge eenlteid of eenparty·
lik nie daarin lean slaag om iets op t e spoor
stelsel waarteen dr. Malan gedurig waarslw.
wat nie bestaan nie, maar op gesag van dr.
Malan se aanklag sal dit hom dat·em nie ver· Die Ossewabrandwag kan egter met ' n rein
hinder om ' n grootskaalse interneringsveldtog gewete verklaar dat hy nog geen mede-Afrikateen die O.B. op tou te sit nie, want indien ner in 'n int erneringskamp besorg het net om•
dat daardie Afrikaner geweier het om tot die
gcledere van die Ossewabrandwag toe te tree
nie. Maa,r omdat die O.D. weier om die werkt u ig van ' n party te word, daarom word die
O.B. deur die P artyleier aangekla by die R egering sodat sy lede gei:nterneer kan word.
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Ons hoop dat die dee! van die republikeino
wat oorbly, nog so ' n groot leerskare sal wees,
dat bulle die republiek met meerclerheicl van
stemme by die stembus sal verkry - al was
hulle in die ve·rlede t esame met daardie repu·
blikeine wat dan agter die doringdraad sit, nie
genoeg om die republiek aan die volk te besorg
nie!
Ons ka n egter verstaa n dat get alle dr. Malan
nie vee! skeel nie, want h y het herhaaldelik
verklaar dat ons vryheid afbang van die ni tslag van die o01·log oor see, en dat ons maar
net ' n vrienclskaplikgesinde regering na die
vreclestafel moet stuur om te onclerhandel. Maar
dr. Malan vergeet dat hy self op Bloemfontein
verklaar het dat ,tensy die einde van die oorlog ons vind as ' n verenigde Afrikanerdom,
sal ons die republiel\ soos ens hom wll he, nie
kry nic." En indien dr. Malan daarin slaag
om ' n , verenigde Afrika nerdom te bereik met
die republikeine wat buite die kampe oorbly,
dan is dit ' n ope vraag watter deel van d~e
republikeine gaan die oorwinnaar as die ,ver·
enigde Afr~kanerdom" beskou: die dee! wat
binne die interneringska.mpe sit, of die wat
daarbuite is'?
Dit hang natuurlik daarva n af wie die oor·
winnaar is.

VIER

Staak die Nero-spel
Dit skyn of daa r ' n n uwe vloedgolf van
internerings oor d ie land losgebreek het. Oral
word Afrikaners sonder oorsaak aangekeer om
, hul tyd nut teloos in die lmmpe te ga.an dourbring. In sommigc geva.lle is dit Afrika ners
wat 'n bela ngrike rol in ons staatkundige en
volkslewe speel, soos in die geval van mnr.
Stephen E yssen van Heidelberg wat a s h oofouderwyser kort voo r die eksamen in heg tenis
geneem word. Wat van d ie kinders na 'n
jaa.r se arbeid word , is d ie m inste waaroor ' n
H a rry Lawrence hom bekommer. H ierd ie l\1inister va n N asionale Nood laat ' n mens dink
aan die k onstabel op ' n eensa.tne bnitepos wie
se g roo ts te ideaal d it is om nog eenmaa.l in sy
lowe iema nd in heg tenis te neem. A s Minister
van B in nelandse Sake verkeer h y waa rsky nlik
onder die indruk dat daar in ' n tydperk van
oorlog niks op boueuds vir die land ged oen k an
wo rd nio. Dit is oorlog en alles moot mt
oorlog l'llik, en as die v yand dan so ver buite
die Unie se grense is dat h y nie cers meer
m et 'n bloedrooi eed bereik kan word nie, da n
moet d ie aansien va n oorlog geskep word
dour krygsgevangenckampe. En as daa r nie
k rygsgevangenes is om in die kampo to s top
nie, of as daar nic genocg vyandsonderdane
gesk raap ka n word om te bewys dat Suid-Afrika sy ,bit" vir K ing and Empire docn nie, dan
moet daardie ind ruk gewek word tleur d ie
kampe te vul met burgers va n die la nd.
As daar in aanm erld ug geneem word hoevee! Afrikaners reeds geln terneer was om later
weer op v rye voet gestel te word, kan niema nd
ons k walik necm as ons onder die indrnk kom
dat dit alles net ' n uitwendige ver toon is nie.
' n Man kan tog im mers nie die een dag so
s taatsgevaarlik wees da.t di t nodig is om hom
hals oor kop van sy work af weg te neem en
die volgende dag weer so onsk uldig dat h y
op vrye voet gestel kan word nie.
'n Mens kom cgter onder die indruk da t hicrdie hele interneringsbeleid niks and ers is nie
as 'n spel waarrnee di e gevoelens van 'n g roep
oorlogsug tige lrnperialiste geka lmeer moct word.
Hierdie mense, van wie d ie m eerderheid se
lojaliteit net so ver gaa n as die slentclpos isies
wat hulle beklee - die ,onmisbare" werkk ragte van die land - ka n ecnvoudig nie begryp
dat daar mouse in d ie land, waar h ulle toevallig woon , is wat geen ander Jojali teit ken
as die tenoor Suid-Afrika nie. Omdat h ulle SuidAfrika 11ie as vaderland beskou nie, maa.r slegs
diensbaar wil st el ann hul eie vaclerland oor
see, en a.l leen bereid is om vir daardic va derland te vcg, daarom kan hulle nie verstaan
dat die Afrikaner vir niks anders as sy eie
la nd se bela nge bereid is om t e veg nie. l\ia a r
as Afrika ners weier om vir die Emp ire t e
veg wat daardie mense aanbid , d an is d it hoogverraad en enige bed ry wigheid wat teen die
oorlog gevoer word, moot as soda nig beskon
en beha ndel word.
Opgestook cleur ' n bloeddorstige pers cis hierdie empaa ieraanbidders gedurig van die regering da.t · aile ,vyfclekolonners" gckruisig
moet word. En om stcun te vintl vir sy dwase
oorlogsvoering moot die R egering ook maar
volha rd in sy beweriug dat Suid-Af rika in gevaa r verkeer, en d ie noclige , noodmaatreels
betoken vir die jengdige l\Iinister van Din nelandse Sako nie so iets soos beskermi ng van
d ie volk t een die uit buit ing va n daa rdie , sleutelmanne" nie, maar d ie verwydering van ware
slentelm annc en werkkragte nit d ie onmisba re
posisies wa t hnlle beldee . Na. ' n rnk ka n h nllc
maa r weer teruggestu ur word . D an is daar
weer ander waarmee d ie bloeddors van die
, patriot te" geles kan word.
Ons wil die Minister en sy Regering waarsku
dat die Afrikanervo!k nie gevillig is om die
prooi te wees van hierdie Nero-spel nie. E n
as h y gcen ander m iddel het om d ie oorlogsaptyt va.n sy patr iotte ga.ande te hon nie, d an
wil ons hom waarslm teen die dwaasheid van
sy optrede. E n die feit dat nasionaalgesinde
Afrikaners m verantwoonlelike Jeicrsposisies
t.er wille van partybelange dieselfde besk uld i-
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Klakkelose Herhaling deur Politici van
Imperialistiese Beskuldigings
Dr. Malan se Rebellie-aantygings Weerle met Woorde
van 15 Januarie
In hierdie treurige broederstryd wat van die k ant van die partypolitici
teen die Ossewabrandwag· gevoer word, maak .eersgenoemdes nie alleen gebruik van die Imperialisti,es.e vegmetodes van verdeel en heers deur 'n
wig tussen die organisasie en sy leier in te d:ryf nie, maar dit is opvaUend h oe
hulle die een argument na die ander van die vyande van die Afrikanerdom
oorgeneem het. Vandag sing hierdie r epublikeine har tlik saam in dieselfde
koor met uitlanders wat die Ossewabrandwag so k or t geled.e nog as die begin van die jaar uitgemaak h.et vir Afrikaner-amalaitas.
Die oorspronklike ekskuus wat denr d ie polit ici gebruik is om die a anval op die O.B. te
regverdig, was dat die O.B.-leid ing die P a rty
vyandiggesind sou wees. D aar was egter geen
bewyse om hierdie bewering te staa f n ie behalwe ' n paar vaaghede wat denr ll ie Eenheidskomitee ecuparig van di e hand gewys is.
Toe moos daar a nder , beswa re" kom, en hiordie besware is heelhuids oorgenecm van d ie
l mperialistiese vyande wat die O.B. by die
Rcge ring aangelda het met d ie doe! om d ie
beweging deur wctgewing vcrn ietig te k ry .
B y sy inswer ing as Kommandant-generaal
tc I<roonstad op 15 Ja.nnaric hierdie jaar met d ie gelnk wensing va n d r. l\[ala n dat hy
self nie ' n beler keuse vir d ie O.B. kon gedoen
h et nie - l10t llr. Va.n Rensburg hom as volg
u itgespreek oor d ie a anvalle op die Ossewab randwag:
,l\Iaa r wat is die besware van d ie vya.nd teen
h ierdie cgte vol ksorganisasic? Laat ons 'n
paar· opnoem. Ons son 'n uitheemse a fl'tll'l~
wee; ons sou Nazi's wees; ons sou ' n sta,ttsgevaarlike sameswering wees; ons sou bereid
wees om ons en igste vaderl and nan d ie vyand
Lc verkoop. Ons wag nog net dat hulle se
ous is van d ie d ni wel besete . E.u dan slaan
die klok dert ien ."
1\:faa.r so ve r het d it nie gekom nie.

D ie

gings teen Af rikane rs inbring as daard ie oorlogsblase rs, on thef hom hoegenaamd nog nic
va n sy verant woordelikheid n ie.
'W aar hierdie beleid non verskcrp word t een
leiers van die Ossewahrandwag in die hoogste
kringe, word d it tyd dat d ie Ossewabrandwag
ook langs hierdie weg daa rop wys dat h y ' n
liggaam is wa t hom geroepe voel om d ie Afrikanervolk in sy beskerming te neem , en dat
hy juis vir daardie doel i n d ie )ewe geroep
is. D efensief sal h y opt ree, en die fei t dat
sekere partyleiers h nl bes doen om hiCJ·die organisasie te breek en m agteloos te maak,
beteken nog nie dat h y wei magteloos geword
het nie . As daar op d ie regte en vryhede van
die Afrikanervolk getra.p word, sal d ie Afri ·
kanervolk we! deeglik in staat wees om te
onderskei t ussen pa.rty- en volksbelange.
Die Ossewabrandwag het in die verlede getoon dat h y nie daarop n it is om bloed vergieting in die land t e veroorsaak nie. Ind ien
di t sy begeer te was, kon h y geen geskikt er
geleen theid da a rvoor gevind het nie as tydens
d ie Johannesbnrgse soldate-moleste. Op daardie dag het die bcweging met sy vera ntwoordelike leiers en geoefende dissipline gctoon dat
hy we! in staat is om enige situas ie die hoof tc
bied. D our non die Jeiers van die gedissipl ineerde A frikaner dom terwille va n d ie vermaak
van ' n g roep l mperialistiese tuissitters in
kampe te stop, sal d ie Regeri ng d ie enigste
damwa l t nssen orde en onluste ondergrawe . En
op sy minste sal so iets betoken cl::tt d ie loja.Jo
R egering van S uid-Afrika deur die voorwerp
van sy lojaliteit as ' n las en struikelblok in
die oorlogspoging beskou sal word .
W at so iets vir d ie eenheid va n d ie Afrikane rs, wat ondanks oppervlakk ige verdeeldheid
nog diesclfde einddoel en st rewe beoog, sal betoken, sal veldm aarskalk Smu ts seker bet.er
in staat wees om te besef as sy Benj aminminister van Soutrivier .

klok het we! dertien geslaan, nie oor 'n n uwe
beskuldiging nic, maar oor ' n n uwe beskuldiger- die H erenigde Nasionale P a rtyleid ing !
, DUITS E MODEL"
D ie besku ld igi ng dat d ie Ossewabrandwag 'n
uitheemse affe re is, word op Stellen bosch deu r
dr. 1\Ialan onderskryf waar hy verldaa r dltt
,die Ossewabrandwag die model van d ie Duitse
organ isasic volg." H im·die verwyt word die
o.n. teen die hoof geslingcr o ndanks d ie fe it
dat h y op niks anders as die Doere-kommandostelsel rus nie, en ondanlts die feit dat dr.
Malan tot op daar die t yd niks teen die beweging se organ isasiestelsel s ese het nie, maar:
int eendeel daardie stelsel oorgeneem het vir s y
party !
Wat d ie l mperialistiesc beskuld iging bet ref
dat ,ons Na11i's is," het dr. l\Ialan op daard ie
selfde dag die vreemde beskuldiging in sy monel
geneem. Hy se: , Dr. Van Rensbnrg h et r eeds
ui t sy eerste toesprake clit tlu idelik te kenne
gegee dat hy i n sy hart nasionaa.l-sosi alisties
is." Dr . Malan 11et egtcr nagelaat om by te
voeg oat ct·r . Va n Flensburg in sy eerst e toespraak hom teen hierdie selfde a a ntygings moes
verded ig het .
Die Britse pers het dr. Va n R ensburg beskuldig dat hy ons land aan d ie vyand wil
verkoop . Dr. l\Jalan kom met d ieselfde insinuasie waa.r hy dr . Van Rensburg besk uldig
dat ,hy bon 'n kett.ing maa r daardie ketting
het m instens cen skakel wat aan veldmaarskalk
Smuts skakel."
1'ydens dr. Van R cnsbu rg se inswering, met
die seen van d r. Malan daarby, was daa r van
kakieriddcr-kant al lerhande fluistersto ries versprei om verwarring in Afrikanergeledere ic
veroorsaak . D r. Van R cnsburg verwys self
daama i n sy Kroonst adse t ocspraak: ,So by
voorbeeld son ek in die Ossewabrand wag gekom het as vcrteenwoordiger van hierdie g roep
van daardie pa rLy of daa.rdie groep van hierd ie party, of as agent Yan hierdie Ieier of
daard ie onderleie r." Ook by h ierdie gerngt.e
sluit dr . l\fa.lan hom na n waar hy se : , D r.
V a n R ensbu rg open baar 'n spesiale liefde vir
adv . Pi row. :i\fiskien toon hy ook so 'n voo rliefde vir mn r. Weichardt."
R E BELLillSTORIE
So is die cen beskuldiging na die ander deur
die P artyleiding herhaa!, en eindelik het di e
Pa·r t yleiding hom ook aangesluit by daardie
roekelose aan tyging da t d ie Ossewa bra ndwag
na 'n rebellie strewe.
Op V ryheid so dr. i.\Ialan nog weer dat die
O.B.-leid iug nie verantwoordelikheid vir d ie
skepping van daard ie indruk lm.n ont ken nie.
Op Elliot het hy selfs so ver gegaa n om ann
dr. Van Rensburg te vra hoe hy wil rebelleer
en wa t d!e f{a nse is !
Ons kan in d ie verbancl net dr. Van Reusburg se woorde va n 15 Janu a rie op K roons ta d
herhaal toe die Kommanda.nt-generaal hom
teen d ie aantygings van die lmperialistiese
vyande moes verdedig het. Op daard ie dag
het hy gese : ,oaar word rondvertel dat ons
rebe!lies wi l stig en ' n bloed bad wil veroorsaak,
en da t ons deur noodregulasies verbied en antbind moet word . Laat my dadelik se da t ek
nie in d ie Ossewabrandwag gekom het om rebeiVer volg O'p bls. 7 kol. 2 .
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REGERING GEWAARSKU TEEN. INTERNERING VAN AFRIKANERS
Kornmandant-Generaal Betreur Ondermyning van Volk
se Trou en Dissipline
,As die Reg-ering met 'n skrikbewind van internering wil kom, sal hy die
Afrikanerdom bereid vind, " het die Kommandant-generaal, dr. J. F. J. van
Rensburg-, Saterdag, 15 deser, op 'n g-root vergadering in Pretoria g-ese. Die
Kommandant-generaal het ook onder geesdriftig·e byvalsbetuiging· die aanvalle van dr. Malan op die beweg·ing weerle. Hy het aang·ekondig- dat Elsabe
Nel, die skooldog'ter van Pretoria wat indertyd na die g-evangenis g·estuur
was omdat sy geweier het om g-etuienis teen 'n mede-Afrikaner in die hof
af t e le, aang-estel is· as er.e-leidster van die O.B. se Jeug-front.
Die Kom ma ndant-generaal het verklaar dat
hy min geleentheid kry om te praat oor die
positiewe strewe van die O.B. omdat h y gedn rig offensiewe moet ttfwee r wat teen die
beweging op ton ges it word- offensiewe wat
die O.B. nie gevra het en waaragt ig nie verdien het nie. As in die O.l3. gepraat word van
oenheid, word bedoel die eenheid van die h ole
Afrikanerdom, mense bi nne, buite en bo d ie
party. Elke Afrikaner word daar ingesluit en
ook die soldate wat vandag veg on wat saamvoel, word ingeslnit . Daar is sowat 150,000
man in die leer en minstens 100,000 van h nlle
is A frikaners. Die O.l3. gaan geen brugge
verbrand tussen hom en daardie mense n ie.
Die O.B. sal daard ie manne nog nodig luy
en h ulle sal die O.B. nodig kry.
As d ie Ossewabrandwag praat van die vol!t,
bedoel hy die organiese begrip. Hy bedoel
nie net geta!le- of lede van die party of ot'ganisasie nie. Dit is meer as dit : Dit is 'n
rigting. Elke Afr ikaner moct daarin kom.
Daa r moet 'n tyd kom dat elke Afrika ner
vir die ander kan se ,broer" en ,sustet·" en
nie net ,partygenoot" nie.
ERE-L EI DSTE R
Spreker ,,·il eerstens praat oor die jeugfront .
Aangesien die vyandige regering wnt vandag
regeer, onderwysers belet om ann die O.B. te
behoort, gaan dit nie so goed nie. Daar sal
egter meer a andag aan gegee word. Uit die
jeug kom d ie inspirasie vi r die volk. 'n Ja ar
gelede toe alles onseker gevoel en mense bang
was, was die daad van die joug Pretoriase
dogter, Elsabe Nel, ' n inspirasie vir alma.!.
Nadat sy die gevangenis trotseer ]Jet, was
niemand meer bang daarvoor nie. Spreker
het bes luit om daardie dog ter ere-leidster van
die jeugbeweging te m aak. H y dink dat sy
die eer verdien en dat sy die nodige inspirasie
vir die jeug saJ wees . Haar daad vergelyk
goed met die van sekere helde van yandag.
Dit vergelyk goed met die optrede van mense
wat vandag die S .J.-organisasie verraai as
stormjae rs. So iets gebeur in die O.B. nie .
Die lede van die O.B. hot ' n eed geneem om
ni e ' n mede-Afrikaner a:~.n die vyand uit te
!ewer nie . Dit is aan daardie eed wat E lsabe
Net getrou gebly het. As spreker moes Ides
tussen sta::~.tkundiges v::tn vandag en haar, sou
hy haar Ides.
Wat die vroue-beweging betref, het dr. Van
R ensburg voorgelecs uit 'n besluit wat geneem
is en waariu die pl ig van die vroue uiteengesit
word. Hoofsaak is, haar werk sal van kulturele
nard wees soos opvoeding, onderwys en dergelike
ilinge. H im·die saak sal vee! beteken. D aar
word op die oombl ik 'n nuwe Afrikanenlom
gebore vir d ie nuwe bedel ing wat kom en eerstens word daarclie nuwe volk in die 0. l3.
gebore. Daat·die geboortestryd is moeisaam.
Daar moot gestry word in die eerste plek teen
'n on-uasionale en anti-nasionale regering en
ongelnkkig in die afgelope weke ook teen die
polit ici.
Op 10 Oktober, op H eldedag, het die party
begin met sy oiFcnsief. Dit was nie 'n offensief
teen die vyande van pres . Kruge r wie se verjaardag op daardie dag gevier is nie, manr teen
mede-Afrikaners. Spreker meen dat dit ska ndalig was om juis daardie dag te kies net soos
dit slmml alig was om die Vroue-monument in

Bloemfontein sowat 14 tlae gelcde te gebruik
as die plek waar jy mede-Af1·ikaners gaan
swartsmeer.
DISSI PLIN E OND ERMYN
D1·. Van R ensburg h et verwys n ::J, die optrede van die party wnt daarop bereken
is om meuse se trou en di ssipl ine te ondermy n. Jy kan nie ' n man se dissipl ine in een
organisasie breek en dit ongeskonde laat in
'n ander nie. As dit op een plell ondermyn
is, is dit vernietig.
Hierdie kwaad word deur miudel vn n leuens
en paaiboelies bedryf. Een daarvan is die ve1·skil oor nasionaa l-sosial isme. Daar is twee
manne, adv. Pirow en adv. SLrydom. Omdnt
die een kerel eerste met sekere gedagtes gekom
het waaraan die antler nie ged ink het, nou
moet daardie gedagtes a lles ver werp word omdat
posisies in gevaar kom. Adv. P irow het sekere
leerstellings neergele. Ach. SLrydom won homsel f red en het 'n stryd aangeknoop. Nou
wit hy daa rop aandring dttt die O.l3. ook die
nasionaal-sosia lisme moet vc:>rwerp . D it laat

AANDAG! !
Vroue-Afdeling
Op versoek sal die Hoof-vroueo:ffisier van Kaapland of een van die
h oer offisiere deur haar aang·ewys,
elke Saterdagogg-end., ook g·edurende
die vakansietye, van 9 v.m. tot 12.30
n.m. in <lle O.B.-Vriendskapsentrum
op diens wees tot verdere kennisg·ewing-.
Dames word vriendelik versoek
om gebruik te maak van die O.B.Vriendskapsentrum: Kamer 914- Groote Kerk-g-ebou,
KAAPSTAD.
spr. dink a an die sLorie van die jakkals wat
sy stert in ' n slagyster verloor het en toe
wou he dat al die ander j akkalse ook in die
slagyster moot trap. Die Ossewabrand wag is
nie gelnteresseerd in slagysters nie, en spr.
wil weer hier verklaat· dat die O.B. weier om
die nasionaal-sos ialisme te verwerp. Die 0. B.
stel 'n pos iti ewe standpunt en loop nie te koop
met dinge waarvan hy nie hou nie. Niemand
het die O.B. gevra om nasionaal-sosialisme te
aanvaar n ie, en daarom is dit nie nodig om dit
te verwerp nie.
Hierd ie adv. Strydom is non d ie hoofaanvoerder teen nasionaal-sosial isme, maar h y is
d ie man wat beweet· het dat Hit ler se eie
party die nasionaal-sosialistiese ,demokratiese"
ArbeidersparLy is. So min weet h y van die
sank, en dan wit hy veg daarteen.
Sl RKEL-TOESPRAAK
Spr. het verwys na dr. Malan se ui Llatings
oor sirkels binne sirkels in die O.B. Daardie
hole toespraak het vir spr. maar baie na sirkels gelyk. Dr. l\Ialan verklaar dat niemand
weet van daanl ie moose wa,t 'n persoonliko
eetl nan sp l'. moet sweet· nie. Dis volkome
reg, spr. weet ook nie van lntlle nie, omdat

daar nie so-icts bestaan nie. Daar kom nog
vele stories by. Spr. son die volk verkoop
aan genl. Smuts en die Dnitse konsnl, en al
sulke dinge. Spr. wil geen skerp aanvalle maak
nie, ma:~.r hy kan nie kwal ik geneem word as
h y soms warm word n ie. D it is miskien die
enigste ding wat ' n mens weghou van 'n koue
woede.
H ier is nou ' n ma n wat Jeier va n 'n party
is en selfs nog aspireer na groter eer, en
dit is sy optrede. As d ie dinge w::~.t hy
vertel, waar was, stem spr. saam dat dit sy
pl ig was om daarteen te waa rsku. Maar
daa rdie dinge is nie waar nie, en waarom kan
dr. Malan nie eers selter maait van sy fei te
nie'? Met spr. se lf het hy nog noo it ' n ldagte
van hierdie aard bespreek nie. Hy het spr.
nog nooit 'n enkele vraag daaroor gevra nie,
en nou gaan hy en blaker dit uit aan die wye
wereld. En dit noem hy Ieiding. Daard ie
, Ieiding" sal nog met ' n ,y" geskryf word
in plans van ,ei" voordat die sank verby is.
Dr. Malan verkies om van die stories van
lasteraars en ont.roues en meinediges gebruik
te maak. Sommige van sy bewerings is selfs
werldik afkomst ig van die sogenaamde vryheidsender . D aa r word allerhande tlinge bewecr
en die O.l3. word van alles beskuldig. Daar
word beswa.ar gemaa.k omdat gepraat is van
bloed. Spr. wil nan die mense wat so vreeslik
daa,roor begaa n is se dat hulle blocd nie gevra
sal woru nie.
'n Mens ltan die Regering nie kwa lilt neem
as hulle meer bela ng heg aan die uitnodigings
in hierdie toesprake as in die later proteste nle.
GEi NTERNEERDES VERKLAP

Dr. Van Rensburg het uit Die Transvaler
die volledige beskrywing van twee gelnterneerdes wat ontsnap het, voorgelees. Dit is die
beskrywing wat die polisie uitgestuur het om
daardie mense te vang. Dit is wat hlerdie blad
doen . Spr. kan hu ll e nog een besonderheid gee
wat hulle by hulle besk rywing kan voeg, nl.
dat albei goeie Afrikaners is. Spr. noem hierdie sank omdat daardie twee manne Vrydag toe
ook werklik gevang is . Die 'rransval er e n
die party sal nou seker weer p rotesteer omda t
die manne weer gevang is. 8ulke optrede moet
nie van die O.l3. verwag word nie .
Die Kommamlant-generaal heL venvys 11a die
nuwe in terneri~~gsvel ctiog van die Rege ring.
Dit het begin met mnr. Stn!Ling en a.nde re.
D aardie man bet onlangs onts nap en h y is
nog nie gevang nie, miskien onubt Die 'rransvaler nog nie ' n volledige beskrywing van hom
gepubl iseer het nie. Daa.rdie internerings het
egter ernstiger geword met die internering van
mnr. Eloff, van Durban. D it is iemand vir
wie spr. meer respek het as vir die res van
die R egering. As h nlle internering ' n eer vir
d ie Afrikaner wit maa.k, moet hulle daardie
klas van man in die tronk stop. Spr. wi t bier
se dat die Afrikanerdom la nkmoedig is. Dis
nie uit ba ngheid nie, maar vanwee die dissipline
en die vertroue wat bes taan in die O.B.: Dis
nie die Regering wat moeilikheid verhoed het
nie. Hy kon nie eers sy 'eie s oldate in orde
hou nie. As die Regering egtcr nou die leiers
van die O.B. interneer, maak hy die taak
va n die mense wat die orde handhaaf, soveel
moeiliker. Daardie dissipline kan nie gehou
word as dit gebeur nie. Spr. wil die Regering
waarsku teen hierdie gevaar, maar as hy dan
' n skrikbcwind in hierdie land wi l voer, wil
spr. verklaar dat hy die Afrikanerdom daartoe
bet·eid sal vind.
Dr. Van Rensburg het verwys na d ie fonds
wat bes taan om gelnterneerdes ·te help. Daa.rclie fonds lmn in baie gevalle help. Hy wil
egter 'n beroep doen op mense in die omgewing
van die afhanklikes van gelnterneerdes. D aa,rdie mense moet gehelp word. Daar moet gesien word dat die mense geen gebrek ly nie.
Hulle moet gehelp word, n ie noodwendig met
geld nie, maar met goed en met clade. Die O.B.
se simpatie sal nie net wees by wyse van luidkeelse protes nie . D ie O.B. glo in dade.
,Ons in die Ossewabrandwag is nie kinders van
die reg van prates nie, maar liewer kinders van
die plig van ondersteuning," hot hy gese.
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Net 4 °/ Bedank uit Studentekommando
0

LEDE GAAl~ IN VAKANSIE SELF
WERI( VIR STUDIEFONDS

Nasionale Koerant gee
Beskrywing van Ontsnapte Geinterneerdes

SASBANK
Voorsien in ' n noodsaaldike behoeft e ....

W aar d ie Afrikaner sy kragte nodig het om
teen v olksvyandelike invloede te veg , vind daar
geen verbrokkeling plaas nic, selfs al word
daar , dringende" beroepe in dier voege d eur
leiers ged oen .
Die volg ende berig oo r d ie on tsnappin g van
Him·die waarheid is bevestig in d ie geval
t wee Afrikaners uit die int erneringska mpe h et
va n d ie O.B .-Studentek ommando a an die U n iop 13 November in Die Transva ler op blad sy
versitei t van K a apst.ad. Van ' n to tale ledetal
een versk y n :
van ' n paar honderd , het slegs so veel as v ier
, Twee Gei'nterneerdes, B arend F rederik Burpersent bedank, en va n hulle het sommige inger (32) en Andr·ies P etrus Jacobus va n de r
tussen weer a.an soek gedoen om te n1gt rekking
Wal t (23) het Dinsdag nag ui t die Ga uspa nvan hul bedank in gs.
in terneringskamp on tsnap .
W atter g ees d aa r onder hierdie s tudcn te_
Burger is vyf voet agt en 'n half duim lank,
heers, bl yk ook nit die studielenings fonds wa.t
het bruin oe, donkerbruin hare, 'n klein moesic
dcur hu l komm ando in d ie lewe geroep is, en
wat hulle voornemens is om deur eie krags- op die regterka nt van sy voorkop en 'n skcrp
gesig.
inspanning t e sty f. Die fonds sal aangewend
Van dcr Walt is vyf voet agt duim lank,
word vir stud ielenings aan behoeftige A fri kahet grys oil en ligte hare.
ners .
D aar is nie openbaar gemaak J-i oe hnll e an t, Aile lede van die S!.uden tekomma ndo van
Kaapstad word hiermee beveel om elkeen min- s nap het nie."
stens £1 gedurende die vaka nsie in te same!
Deur hierdie beskt·ywi ng van die twee manne
deur eie arbeid of deur bydraes," lui 'n d ee!
t e gee, het Die Transvaler die taak van die
va n die be,·el wat van d ie Komma ndan t
polisie onei nd ig vergemak lik, en ' n paar dae
uit gaan
daarna is hulle da n ook weer in hegtenis geneem. Ag t ander Afrik aners wa.t 'n paat· weke
geled e uit dieselfde kamp ontsnap h et, verkeer
nog op vrye voet - van hnlle is gelu kkig g een
DS. VORSTER SE TOESTAND
beskrywing denr genoemde bla d gegee ni e.

Heeltemal Verenigbaar 'met
Partyleiding se Beleid

Genl. ds. J . D. Vorster is nog- altyd
,e rnstig siek as gevolg van 'n kwaal
wat hy g-ehad het voor sy gevangeneming. Hy is voorverlede Maandag vir die sove,elste maal geopereer, en hoewel die operasie goed
afgeloop het, de.el mev. Vorster ons
mee dat die moontlikheid van :ernstige verwikkelinge nie uitgesluit is
nie.
Ons wil ons innige meegevoel betuig met die familie en ook met genl.
Vorster. Hy is tans me.er as ses
maande in die gevangenis en was
gedurende hierdie tydperk nog- altyd
aan die siekbed gekluister. Mev.
Vorster waardeer al die blyke van
deelneming wat sy ontvang van die
kant van genl. Vorster se vorige
kommando's. Sy het r eeds sewe-ensestig· telegramme uit die Westelike
l;'rovinsie ontvang, terwyl g:enl.
Vorster se kamer elke dag met blomme versier word wat deur die O.B.kommando 's gestuur word.
Die Ossewabrandwag sal sy medeAfrikaner nie in die stryd verlaat
en hom in sy lyding nie vergeet nie.

O.B.-LEDE IN HOSPITALE SAL
BESOEK WORD
Die Ossewabra ndwag-komm ando's van die
Skiereiland onder Ieiding va n die d agbest uur
van die Vroue-adjunkraad het beslui t dat daar
va n F ebruarie a f a ansta ande jaa r ellce week 'n
kommando op diens sal wees wat O.B.-lede in
die hospitale moet besoek en aan familie van
pasien te vriends kap ka n be!.oon .
Die name van lede in d ie hospitale kan by
die V riendsk'apsentru m van die Ossewabrandwag in d ie Groot e K erkgebou gerapporteer
word, waa.r ook vriendskap betoon en mad
aa n fa milielede gegee sal word . Die V riendskapsen trum sluit nie vir die K ersvakansie
nie, en hoewel die plan eers in Februarie in
werking tree, kan die name van persona wat
in die hospitaal opgcneem word, int u ssen verstrek word.
Ook op hierd ie wyse t oon die O .B.-kommando's d1tt di t hut erns is om d iens ann die
volk te lewer.

D ie h andehYyse van Die Transvaler is heelt ema.l verenigbaar met die Partyleie rs se opt red e van aanhitsing tot in terneri ng. Eers het
hulle gekla dat daar nic meer lede van die
O.B. geinterneer en dat huise nie meor deurgesoek word nie. Daarna het hul!e aan die
Regering verduidelik dat die O.B. 'n rebe!lie
beoog en 'n rcpubliek deurmiddel va n geweld
wil stig.

LENINGS

i

enige

r eg-

mat ige doe! teen uitcrs billike terme.
LEEF OP ' N KONTANTDASI S E N BLY

U EIE BAAS .
Dnisende maak gebruik van SASBAN K
fasilit eite om hulle van d ie ekonomiese
juk t e bevry.

SASBANK
is 'n kind v an d ie Yolk en dien die Volk.

Raadpleeg Sasbank.
PAARL:
Perel-Boedelgebou,
Iloofstraat 327,

P osbus 266.

KA APSTAD :
P arlementstraat 32,

Posbus 2387.

WOR CEST ER :
L eadergebou, Hoogstraat 4, Posbus 57.

VLAE
Besit U ' n O.B. Vlag?
Die Kaaplandse Hoofkwartier bied aan:

Komma!"ldo Vlag £1-1 5-0
Motorv!ag
2-6
Fietsvlag
1-3
K ont ant met B estelling.

As hulle die R egering aanhits om Afrikaners
te internecr, spreek dit vanself dat hulle hom
ook behulpsaam moet woes in d ie opsporing
van ontsnapt e gei'nternecrdes .

.,

verkrygbaar vir

,DIE O. B.," Kamer S16, Groote Kerk·

gebou, KAAPSTA D.

I
I

KERSFEE~KAARTEI

Met Die Ossewabrandwag-wapen in Kleure
Word d e ur die Kaaplands e Hoofkwa rtiet· aangebied teen

4f6 Per dosyn Posvry
Kontant met Bestelling
Ons Eleskik oor 'n Beperk te Voorraad.
Beste/ onmiddellik

,DIE O.B." Kamer 916 - Groote Kerk-gebou,
KAAPSTAD
DIE

KLEREMAKER
EN

UITRUSTER
VAN

KAAPSTAD

~ een van aft.e ee-td-Cs. d,Ae-:k'ane-1-

ffJed-r?hec/e e-n

o.nd-

c./lto.ecleitJCacl?eoJz-en

~ ?ee 6ev-tecl~e-·n? en ve-t.aft.en o.ncleid-Ceunc-'n?.

ADDERLEYSTRAAT

134

KAAPSTAD
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Juig Oor
Afrikanerverraad
Volk se Moraal reeds tot
Tragiese Peil Verla.ag
,):> mu t~

het niles va n ons hieroor to Jeer nio.
Die land kriool van sy lokvinke en spioono.
En wat mecr is, clio 0.13. , en ook die storm jaers, i ~ dourt rck va n Smuts-spiocno. ('J.'ocjuiging). "
So hot clio verslag in Die Burger gelui van
d r. ::\Ialan se verskoning waarom h y ' n medcrepublikeinse organisasie maar kan verkl ikdie R cgcring so spioene sal dit tog buitendien
uitvindl ' Vat ' n Ekskuus, en wat ' n toej uiging!
H ier die toneeltjie openbaar aan ons die de·
moralisercnde invloed •Nat liierd ie kunsmatigc
s t ryd van die kant van po!itici teen 'n rcpu·
blil<einse voH<sbeweging het. Tot so 'n pei! is
die vall< se sedelif<heidsbesef reeds ondermyn
deur hier dic mcnse wat !eer dat eedverbreking
va n minder waarde is as 'n l<ruisie op 'n stem·
briefie, dat 'n valle vergadering van Afrikaners
juig oor Afrikanerverraad! Juig omdat ' n
Afr ikaanse organisasie ,deurtrek is van Smutsspioene !"
l\ [aar wanueer ' n vcrantwoordelike Ieier weens
gebrek aan ' u gcsonde saak gebruik moet maak
van metodcs wat by kinders bekend staan as
vcrklikkcry, en sy optrcde verskoon met die
nalwe ekskuus dat die R egering dit tog m aa r·
self sal lmn uitvind, da n kan 'n mens ook nie
'n gehoor vir soicLs kwalik neem nie wat sy
JojaliLeit aan ' n persoon moet bowys dour ' n
mosie van ,onwrikbare vertroue" in die sc Ieiding aan to neem. Onwrikbare ,·orLroue vcrg
onwrikbare toejuigiug sclfs a! word daar gepraat
van Afrilmnerverraacl.
'Wat clr. 1\Iala.u so verskon ing self betref, diL
kom hiorop ncor: Omclat; m y broor tog vroeor
of later die cloocl sal smaak, maak clit t og nio
sa nk a s ok hom vandag dooclslaan nie. Dio
regbank sien egter wei 'n verskil tussen die
twee : die vorski l tussen 'n sterfgeval en moord.

SEWE
Klakkelose Herhaling deur Politici.
V ervolg van bls. 4 .

ONDERSTEUN 'N 100· PERSENT

lies en bloedvergieting te bewerkstellig nie. Ek
weet heel goed dat ons die onderspit sal delf
en dat sulke onbesorme dinge vinnig in bloed
gesmoor sa l word. Ek was lank genoeg offisier
om te weet hoe hopeloos sulke optrede sou wees.
En soos ek op hierdie punt dink, dink elke
lid va n die behercnde liggaam van hierdie be·
weging. Daarvan gee ek u en ook die Regering
die volste versekcring."
Ons hoop dat hienlie antwoortl iudcrt yd aan
clio Bri tse kwaadstokers ook voldoende a n!r
woord op dr. l\Ialan se beskuldiging sal woos.

KOOP
by

DIE GOEIE HOOP
(K OoP.) HANDELSHUIS, BPK.

Hoofweg,

Bellville.
Durbanville.

0

NS is dwarsf1r.ur die Unie,
sowel as buite sy grense,
bekend vir goeie drukwerk
teen konkurerende pryse.

~
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.
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WYNE:

Spr. het ook na die noodsaaklikheid van
eenheid as voorwaal'de vil' die verkryging
van 'n r epubliek v erwys, en gese: ,Daarom
gaan die O.B. nie sy lede dwing om kant te
kies nie, WANT WORD DAAR KANT GEKIES, DAN WORD DAAR VYAND GEKIES."
In verband met die politici se aanvalle
te en all es en alma!, het dr. Van Rensburg
gese : , Die partypolitici het die ding so gemaak dat hulle nou niks kan doen as Engeland die oorlog wen nie en n iks kan maak as
Duitsland die oorlog wen nie. Waaragtig,
'n organisasie soos die H.N.P. of V. verdien
beter leiers as die wat hulle vandag het."

5/ ·

5/ -

3/ 6
2/ 6

3/ 6
2/ 6

3/ 6
2/ 1/ 2
1/ 2

1/8
1/ -

3/ 1/ -

1/ -

lld.
lld.

1/ 1

1/-

10d.
9d.

10d.
10d.
9d.
Sd.

1/ -

5/ -

4/ 6
-4/6

4/-

3/ 6

5/ 9

5/ -

26/ 6

5/ 6
5/ -

4/9
4/ 3

25/23/-

JENEWER

6/ -

5/ -

5151-

4/ 3
4/ 3

23/ 23/ -

5/ -

4/ 3

23/ -

5/ 5/-

5/ -

4/ 3
4/ 3
4/ 3

23/23/ 23/-

J EN EWE R·L I K EU RS:
Lemoen-Jenewer
6/ Suurlemoen-Jenewer 6/ -

5/ 5/-

Word verkoop In 12-botlel-kissles ot 5-ge llln &Vaatj!t~
ot g r oter. U kissie van 12 groot bottels knn enig o ,;ots.l

Wyn , Brandewyn, Je newer, Ltkeur , Vermouth en H an• ..
k raal bevat. Voeg 4 ; - by vir klsslc en bottels, en 11;vir vantJic (lndien nie a<nders ooreengekom met bestuur)
ws.t ver g o ed sal word by t crugs end!n g. Term e : K.M. B ..
plus tretnseld n a sylyne of K.B.A., p lus t r einkommiss!e.
V.O.S., Oudtslloorn.

JURGENS SCHOEMAN

Druklrers, Uitgewers en B oekbinders.

POSBUS 142,

OUDTSHOORN.

Stellenbosch.
Algemene Handelaars
FOON S - 4 294

J. J. DE GOEDE,
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N. C. KOCH

Gaaf de Wet Stoedery, Driefonte in l3redasdorp.
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Brandwag
Brandewyn
Ekstra Spes.)
F.C.

Kersi.e-Brandewyn
Anys- Brandewyn
GemmerB randewyn
LemoenBrandewyn
Peperment-Likeur
Van der Hum
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Die K.G. in Bloemfontein.
Voor 'n geesdriftige gehoor van om en
by die drieduisend h et die Kommandantgeneraal, dr. J . F . J. van Rensburg, voorverlede Maandag in Blo.e mfontein opgetree. 'n
Optog van 1070 Brandwagte het hom b;y die
stasie ingewag en na die terrein van die vergadering ver gesel.
As in aanmerking ge·
n eem word dat sowat 1200 mense deel uitgemaak het van die optog wat hom by sy
eerste segetog in J anuarie hierdie jaar in
die Vrystaatse hoofstad verwelkom het , blyk
dit duidelik hoe hardnekkig die volk hom
teen die verdelingsbevel van die hoofleier
van die Herenigde Party verset het .
In die loop van sy toespraak het die Kommandant-generaal o.a. beklemtoon : , Laat
ons eens en vir altyd se dat die ·O ssewabrandwag nie belang stel in die wakis nie,
maar in die wa self."

...
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LIKEURS :

E STE is om ons te raadpleeg
in verband met u benodighede. Prysnoterings word
gratis verskaf. Enige soort
drukwerk van visitekaarte
tot geleerde Dissertasies
word onderneem.

Die Laan,

VIR KWALITEIT EN TEVREDENHEID DIE GOEDKOOPSTE

BRANDEWYNE:

Pro Ecdesia-Drukkery,
, WORD DAAR KANT GEKIES,
WORD DAAR VYAND GEKIES!"
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Vermouth
Hanekraai
(Cocktail)
Likeurwyn
Jeropiko (Rooi)
(Wit)
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Wat Eenmaal Waar Is
Bly Altoos Waar
DIE T RANSVALER OOR VALSE
AANTYGINGS TEEN O.B .
Dit is wonuerlik hoe ' n mens sy cwewig kan
Yerloor wannccr h y in ' n stryu betrokke raak
t een sy eie v riendc. D ingo wat hy voorheen
in sy vrien uskap as d ie onsk uldigste voor v;;.llotjics beskou het, word dan d eur horn aangeg ryp om sy voormalige vriend t o benadeel.
Dingo wat h y toe sa am met sy vricnd gedoen
oen g oetl gepraat h et, gebruik h y dan om sy vriend
i n 'u swak Jig voor t c stel , en in sy vyandige
;y \\rer vergeet h y heeltemal da t 'n saak nie vera ndar word as die vriend skapsband vcrbreek
wor d n ie - wat eenmaa l reg was, bly ·reg, al
bly mense nie meer vriende nie.
R ierclic selfcle versk ynsel merk ons va ndag
weer op in ons vol kslewe waa r die ParLyleicling
nou redes moot sock om sy vyandige aanva.llo
op clio Ossewabrandwag t e mot iveer. Ding o

VOORSIT STER VAN V.A.R.
SE BOODSKAP
""" Mev. J. H. Conradie, voorsitster
van die V.A.R., het aan ons die
volg'ende boodskap oorhandig vir
publikasie : Die voorsitster en lede van die
Vroue-Adjunkraad van Kaapland
sien in , Die O.B." 'n middel om die
band wat lede van die Ossewabrandwag· saa.msnoer, nog nou.er en hegt er
te t rek cen heet hom derhalwe ·van
harte welkom.
Die Raa.d is diep onder die indruk
van die moedig-e en vasberade stryd
wat deur vroue-offisier,e en Brandwagte gevoer word vir die behoud
van die bewegi ng wat uit die siel
van die Afrikaner t evoorskyn gekom het, en waara.an hulle, as lede,
'n pleg-tig-e gelofte van trou en t oewyding afg-ele het.
Di.e Raad roep u t oe: Hou moed,
strydmakkers, die saak is dit werd.
'n Beweg-ing wat soveel beteken in
die lewe van ons v o1k mag· nie vernietig word nie.
\Vees kalm, maar wees beslis.
'n E ed soos deur ons afg-ele is nie
iets om los en vas mee te speel nie,
dit raak onse sedelike lewe; en ons
vra u : Branclwagt e, st aan trou op
u pos, -e n meet u nie laat losr uk van
die ankers in u lewe nie.

J . E. C.

bes taan het nic! Va ndag moet die Ossewabraridwag gaan, en mot·e is d it sekcr die gewone
pa r tye, sodat die imperia lls tiese pa'rty a lleonheerser ka n wecs. Sal Duitsland trot.s wees op
hierdi e bekeerling ?
Ons dappere N apoleon is on gelukkig ' n bietjie spaa rsaam m et sy feite. H y probeer d ie
onlangse bom- en dinamiet-aanklag te teen beweerd e lede van d ie Ossewabrandwag t o gebruik
asof dit aanklag t e teen d ie organisasie self is
en vy! dio hof en die s tna tsa anld aer self verk laar het dat dit nie die g eval is n ie. ' n Mens
kan not so g oed die Vore nigde P art y vcroordeel as con Yan sy aauhangers moord of d iefstal plceg.
Hy praut verde r vart uie liggaa in se onclermynende n.kt iwiteite, maar s ander die g eringste
bewys . Lank reed s is Ossewnbrnndwag-k antore
oralroncl deurgesoek, en die staat kon nogtans
geen <lan klag t een di e organisasie maak nie,
n6g onder d ie gewone wet n6g onder die bestaande noodregulasies . H y moes dit immers
gedoen hot as h y enig iots gevind het wat so
' n bewering reg verdig. 1\Inr. L awrence her·
haa: m .a.w. net s kinderpraa tjies, soos met sy
bewerin g dat clio liggaam genl. H er t zog Olllvergewe rp het. Dit begin ook lyk of sulke be·
soeke net die middel gewor d het om stof to
verkry vir partypolitieke toespra ke, a i is dlt
moreel t e veroordcel as misbr uik van staats·
gesag.
T ussen hakies, n iema nd sou se d at h ierdio
bedreiging leon voorkom in d ieselfde toespraak
vaarin geroem word: ,O ns sa l voortgaan om
te lewe onder demokratiese regering , onder 'n
ste!sel waarin d ie indi widu die r eg van vr yo
uitdrukki ng va n mening het , van vryheid van
s praak, gedagte en gor.lsdiens ."

M ARKAGENTSKA p
Vroee More Mark
KAAPSTAD
0

Betaling geskied onmiddellilc,
•.veekliks, m aandeliks of soos
verlang.
Beste H e er sende P r y s e.

MINNA.AR & VAN SCHOOR .
Eienaar :

lSelle Blliance
P ri vaat Hot el.

DIE AFRIKANER SE TUISTE

alle moderne geriewe
Billike T erme
Eienat~s:

Mev. i>. J. RETIEF,

Foon 2-3833
Ons Ontmoet alle T reine.

Kloof straat,

DAGBREEK KA RTELS

G RA ~ ST E N E ,

word ged ra d.-u r

K aapstad.

MON U M E N T E ens.

van

d ie

DEFTIGE
DAMES

S.A.

1\iONV:M:ENT.E: WE:RKE

Is ' n perma nen te en mooi uit ing van
liefde on toewyd iug .
Skr yf P osbus 2 of bel 5-2823,
MAITLAND .
VOORTREKKER-WE G,

Ska kcl 2-5662

En MAak U Bes lellinf

AFRIKANEI"l LOSiESH UiS bied losies
ann v1r goeie Afrika ners . P ersoonlike
sorg en eers tekla s bedieuing. Nab~· Volkshospitaa l eu m icid e-s tad . H ofmey rstraat
8, 'luine, K aapst ad.

AGBREEK ~

D ames Hareversorging-

~~Salon
Langmari<straat 14 1

KAA PSTAD

O.B.·SKR'fFBLOKK.E
Blo u m et b ypa ssende Ko everte
2/ 6 posvry.
Best e] b y :

DIE

S. J . K RYNAUW
<a
Spesia lis

in Da mes T abberds
Ma n spakke

en

•

M a ns en Dam es Skoene
&

Kruideniers ware teen
pryse

die b illikste

•

B est ellings word opgeneem en o nmidd ellik by u h uis afgelewer

0
H / v.

NU W E· en
Foo n 68 -

GARCI AST R AAT,
Posbus 54

BEAUFOHT-WES
Ons gaan t rou . Ons, J a nnie en 1\Ia r tj io.
Ek gee aa n elke bruidsmcisio ' n silwor
DORSPELD met d ie VOOR 'fR EKKERWA (van P iet e r R etief) daarop. D it is
nou 'n n uttige en blywende aa.udenking .
Ek het di t va n TAF E LBERG IN DU ST RI EE , K ohl ingsstraa.t 16, KAAPSTAD
ont bied . On vriend j y ka n g erus ook a an
hn l s kry we. Hul monk ook nllerhande
rubberstempels, \Ta, maar net.

BURGERBOEKHANDEL,
KAAPSTAD.

Posbus 692,

Geldasifiseerde Adver t'ensiel:l

Algemcne Handelaar en Produkte Koper.
waaroor die pa rtype<s die vyande van die 0 . B.
indertyd sla1rp verwyt het, Hi t!ieselfde pcrs
d ie O. B. vandag ten Jastc. ' n D uideliko voorbeeld blyk uit onuerstaa nde a anhaling uit 'n
hoofa riikel n 1n Die 'l ' ransva le r yan 13 . ' ovembcr 1940 - dus net p resies ' n jaar gelede.
D ie hoo far Likel wat not so van l oepassin g op
die Herenig de P arty nmdag is, lui as 1·olg:
, ".\ li n . H. G. L a1n e ncc is a h,·ec r behep me t
d io gedagtc clat h y sy eie bela ng rikheid best e
kan t oon d our •~anvalle op d ie Ossewa b randwag. Nietcenst aand e die ernst ige waa rskuwin g op Crad ock d ou r so ' n veran t woordeliko
Ieier a s dr. Malan genit , k om hierdio aspirant FUhrer va n <.lie Smu ts-k abinet met d io mces
onvora ntwoordelike bedreig ings .
\
E en van sy redes vir 'n voors tel v an in die
ba n doen is dat dio Ossewabrandwag 'n 11 poli·
t ioke organisasie is wa t sonder twyfel vya nd ig
staan t eenoor die huidfge Regering." Nou,
dis mooi. Afgesien van d ie feit d at die M inist er g een bewyse het ni e van iets wa t die Osse·
wabrandwag s t eeds ontken , lyk d it op g rand
h ier van of die R egering ' n vyfdc kolonne-man
in sy midde he t, 'n rcgte na sionaal-sosialis.
Sy sinspeling is mos d at ' n politiekc organisnsie \\"a t teen d ie R cgering is, g een reg van

Gus tav Ret ief.

I

'BE'i'REKKING GEVRA.
GEKW AL I F IS EERDE

B L OK MAN

so ek wer k by A f rikaner slaghuis. H et
ag j a ar alg em en e onder vinding. Skryf

D. J. l anse van R ensburg, V ict oriast r.,
Oudtshoorn .

AFIUKANERS LUISTER HiEH :
\ Vii u ook op d ie skouers van die wihelcl ge
dm en bony word dou r clio mense random u ?
Hier is d ie ga ns wat vir u d ie goue eiers sal 10
Bcstudeer ons korresponde nsickursus in B oek
l10u cleur med iu m va n Afrikaans of Engels slegs
vier maande lank en word da n 'n gekwaifiseen le
Boekbouer met 'n goeie bet rek k ing en ' n vet
8 alaris . Ons K urs us is goed koop en d oet.rcfrend ,
ons waa rborg uitstekeu cle resultate. Scwe uit gebreide Gcson dheid- en Ligg aa msboukurs usse
wo rd absol uut grat is ui tgereik aa n ons Bock
houstudent e . Besomler hede grat is va n:

UNIE-BOEKHOU-KOLLEGE,
P osb us 32, ALEXANDRIA.
Uitgegee ·d eur J. A. Smi th, Groote Kerk
gebou 916, K aapstad, en gedruk deur Pro
Ecclesia-Drukkery, Die L aan, Stellenbosch.

