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" 
Afrikanerseuns in Noorde sal T erugkeer 

van Hut Volk." tot die Boesem 

Geesdriftige Vergaderings in Transvaal van die 
Kommandant-Generaal. 

, Die oorwim::.ing van die O.B. is die oorwinning van die Afrikanerdom. 
Ons gaan sor go dat die O.B. en die Afrikanerdom nie ondergaan en v,erbrokkel 
nie," het die Kommandant-generaal, dr . J . F. J. van Rensburg, voorverlede 
Saterdag voor 'n groot skar.e op Bezuidenhoutsvallei verklaar. Genl. J . D. 
Jerling, A.K.G. van Transvaal, was ook op die verhoog. 

i\Iet verwysing na die stories wat teen die 
O.D. v,ersprei word, hot die Kommandant
generaal gese: , Dit is die ou storio van op
sweping en verdeling van broer teen broer. Dit 
is die ou metodes va-n die liberale demokrasie. 
Die wa t die geld het en die pers bcheor, is 
baas . Dit is wat hulle nog altycl gcnoom het 
die parlementere stelsel: Daar oo1·kant word 
h im·die stelsel op die oomblik stukkend geslaan 
en ek glo nie dat dit te lank meer hier sal 
hou nie. Oral moet mos allorlei denkbeclclige 
mure en skeidslyne opgebou word tussen broer 
en broer." 

Onder dawerende toejuiging het hy verklaar 
dat die O.B . in murg en been republikeins is. 
Voordat die bande wat ons aan die Empire 
bind, gelmip word, sal die t weedrag en onenig
he icl in ons land nie verdn·yn nie. ' n R epubliek 
is clio enigste oplossing. Ons in Suicl-Afrika 
wil die geldmag breek wat ons in die verlecle 
gebreek het. 

So\·cr sprekor weet, is hierclie vergadering 
die laaste wat die O.B . hiordie jaar sal hou, 
behalwc as die Regering hom dalk tusscn nou 
en Nuwejaar ten gevolgc van Dingaansfeeste 
genoop mag \'OOI om aan Afrikaners to vat en 
hulle te interneer. , In so 'n geval sal daar, 
inclien nodig, dag en nag vergaderings gehou 
word." (Luide toej.) . 

Spreker is dankbaar dat daar tans 'n wapen
stilstand tusscn broers is . O.B .-vergaderings 
is onlangs op plekke soos lHrecht en Vryheid 
toegespreek. , Ons het aan 0 . B.-lede Jaat weet 
dat ons nie in die politieke stryd sodanig ge
moeid is nie as wat ons ons vir die asteruit
gang van die Empire beywer. Daarom is elke 
O. B.·Iid aangeraai om te stem teen die Empire 
en gevolglik vir prof. A. E. du Toit." 

Verwysencle na min. Lawrence so bewerings 
clat die O.B. voornemens was om Durban met 
250 man te OOl'l'Ompel, hot dr. Van Rcnsburg 
onder groat gclag verklaar dat h y nic. bewus 
daarvan was clat Durban met pikstelo teenoor 
die R.A.F. ingeneem kon word nic. AI die 
wilde stories laat spreker dink aan die ou boer 
wat gese het dat as dit nie vir die radio was 
nie, die Duitsers nou nog in Pole sou geveg 
het. 

As uit sleg gaan in ' n lantl probeer tlie rc
gering gewoonlik uie aandap; van h omself af
t rek en om die op uie oOJ·log in die buite]a,nd 
te laat toespits, m:-.ar y: r s prd;:er lyk dit asof 

d ie proses hier non net omgekeerd is en asof 
die R E>geri ng, sodra d it met die o01·log sleg 
gaan, die aandag claarvan wil aftrek om dit 
op die O.B. te laat toespits. Daar is die storie 
dat die O.ll. glo op 15 Desember ' n rebellie 
gaan ontkcLen. , Dit is die ou Ftorie van op
sweping en verdeling van broer teen broer," 
het sprekcr gese. ,Dit is tlie ou metodes van 
die li berale demokrasie. 

Ui t alle oorde kom Afrikaners Lans t erug na 
Suid-Afrika, net soos swaeltj ies in 'n sekere tyd 
rusteloos word en verhuis. Spreker glo dat dit. 
die instinkmatige \'OOrgevoeJ. is van mense wat 
YOO l'heen onder die B 1·itse vlag uit gevlug het 
en non terugkom omclat hulle instinkmatig be
~clf dat die Dritse vlag nie meer te lank hicr 

sal waai nie. 'I 
l\Iet Yerwysing na die Afrikaanse soldate wat 

Lans in die No01·cle vcg, het clr. Van Rensburg 
gese : , Daar was al pogings, somtyds met 
sukses nogal , om Afrikaners op te stook teen 
mede-Afrikaners wat die rooi Ius dra. Scker 
twee-derdcs van d ie mcnse in die leer is van
dag Afrfikaners wa.t om ekonomiese nood, ui t 
avontuurlus of ui t oortuiging in die Noorde is. 
Ons eer daardie seuns van ons. Daar is meer 

. O.B. 's in die No01·de as wat baie vanclag be
sef. Hullc - daardic Afrikanerseuns, sal 
tcrugkom tot die boesem van hul volk en die 
O.B. " Voortgaande het spr . vertel hoe hy en 
andere onlangs per motor twee soldate opge
tel bet. Na 'n rukkie het hy die opmerking 
gemaak dat d ie soldate seker ma!;.r ontuis voel 
in hulle geselskap . , Iee glad nie," was die 
a ntwoord, , ons is net sulke warm O.B.-lede. " 
Spreker sal die name van daarclie persone vcr
s igtigheidsh alwe maar verswyg. 

Yoorts het spreker verld aar dat Engeland 
sc oorlogsver klarings aan Duitslancl en daarna 
aan Ital ie gcvolg is deur clieselfde stappe dour 
die Unie. H y sien nou dat Engelancl ook Fin
land die oorlog aangese het. ,Nou wil ek byna 
voorspel dat ons binnckort sal boor dat F inlanJ 
die g rootstc bedr~iging .is wat Suicl-Afrika nog 
ooit geken het en hoc dat bulle uie armc Rus
landjie aangeval het. Ons sal hoor dat die ware 
vyand nie die atei'stiese kommunisme is nie, 
maar F inland. As ons wil sien wa t F inland aan 
ons berokken het, moet ons maar na Magers
fontein gaan en na die gedenksuile gaan kyk wat 
daar opgerig is vir die dapper S kandinawiese 
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elkander 
getrouw 
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wat gy 

aanvangt 
te doen." 

(Gen. Andries 
Pretorius.) 

No. 6. 

korps wat in die Dr iejarige Oortog vir dit,: 
Boere geveg het. 

, Die O.B. strcef daarna om die hele Afrika
nervolk in een hegte band saam te snoer . Daar 
word gese dat daar een homogene volk in Suid
Afrika moct wees. Dit mog 'n mooi ideaal 
woes, maar hoe gaa.n ons daarin slaag as ons 
nie oe1·s die Afrikanervolk saamgesnoer het tot 
' n eenheid :!>;:! , Ons wil cers eenheid onder 
ons broers he en dan met ons neefs. Daarom 
jaag ons geen Afrikaner wat ons beginsels van 
po~itiewe Afrikanerskap onderskryf, weg nie. 
( 'l'oej.). 

, Die O.B. is, behalwe die K erke, die g rootste 
Afrikaanse organisasie wat nog in die land be
staan het en elke O.B.-lid moet sorg dat hy sy 
plig teenoor die O.B. nakom . Elkeen moet 
sorg dat hy getrou is en da'1 sal die hele O.B. 
getrou wees. Ons wil die O.B. intakt hou 
totdat ' n hegte eenheid van die voik verkry is 
wat hom kan laat geld. Daarom se ons : D ie 
o01·winning van die O.B. is die oorwinning van 
die Afrikanerdom. Ons gaan sorg dat die O.B. 
en die Afrikanerdom nie ondergaan en verbrok
kel nie," het dr. Van R ensburg onder luide 
toejuiging beslu it . 

Die g root skaar het hom soos een ?1an , Ons 
bring h ulde" tocgeroep. 

Die vorige a[1nd het die Kommandant-gene
raal 'n geesdrift ige vergadering van meer as 
5,000 brandwagte op L yclcnburg toegespreek. 

J 
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DE KOCK se GARAGES 
Geen Japannese Gevaar vir Suid-Afrika 

Voortrekkerstraat, 
MIDDELBURG, Tv!. 

Horefordstra3t, 
GROBLERSDAL, Tvl. 

Eienaar : D. D. DE KOCK 

Agente vir Pontiac en G.M. Vragmotor s 

Moet nie dat u motor vir u moedeloos 

maak nie - L aat ons dit vtr u 

splinternuut maak. 

V .r>-1. K. AANBEVEEL. 

SASBANK 
Voorsien in ' n nood5aaklike behoefte .... 

LEN INGS verkrygbaar vir enige r eg

matige doel teen uiters billike terme. 

LEEF OP 'N KONTANTBASIS EN BLY 

U EIE BAAS. 

Duisende maak gebruik van SASBA N K 

fasili teite om hulle van die ekonomiese 

juk te bevry. 

SASBANK 
is 'n kind van die Volk en dien die Volk. 

Raadpleeg Sasbank. 
PAARL : 

P erel-Boedelgebou, 

Hoofstraat 327, Posbus 266. 

KAAPSTAD: 

Parlementstraat 32, Posbns 2387. 

WO RCESTER: 

Leadergebou, Hoogstraat 4, Posbus 57. 

Die oorlog wat op 1 Sept ember 1939 uitge
breek he t tussen Dui tsland en P ole en as gevolg 
van cl io Bri tse beleid van imnenging in Europese 
aangeleenthede tot die hele Europa uitgebrei 
het, en verder as gevolg van die slaafgeestige 
beleid van veldmaarskalk Smuts ook ous volk ie 
in die maalstroom gesleep het, het t ans met 
die t oetredc van J apan t een Engeland en Ame
rika die vorm van 'n wiheldoorlog aangeneem. 

Ons wil nie ingaan op die moontlike ongeriewe 
wa t hi01·dic dtbreidi.ng van die stryd in Suid
Afrika sal mocbring nie. Vir ons, wat in hier
die sogenaftmclo he il ige oorlog geen heil vir 0115 
land en volk sien nie, gaan dit in die eers'te 
plaa5 oor die vraagstuk van Suid-Afrika se deel
name. 

Om clio volk ontvtmklik te maak vir sy oor
logsbeleid het die R egering en sy Imperialistie5e 
vuurblasers vir ons allerhancle gevare voorgehou. 
On5 sou dan deur die een of die ander land 
,ge\·at" word indien 0115 'n republiek word of 
onsydig bly. Nou is dit natuurlik Japan wat 
ons sal' kom n .t, en die Britse blaaie met hul 
afgestomple waarheidsgevoel verkondi~ by voor
baat al dat daar ' n geheime ooreenkoms tussen 
Japan on Dui tslancl sou wees waark ragtens 
S uid-Afl'ika aan corsgonocmde land afgestaan 
sou word. P ros. Roosevelt se weer vir sy mense 
cl is die S Lille Oseaan! 

Daar is vera! twee punte wat in d ie oog gehou 
moet word . ~eon eerste, die betekenis van die 
u itgebroiclo oorlog vir Suid-Afrika in die beson
cler en tweetlens, die betekenis daarvan vir die 
westorsc beslcawing. Omdat Suid-Afrika se lot 
ook opgesluit le in die van die ·w esterse lando 
as geh eel - en nie noodwenclig van ' n enkele 
Europesc st aat n ie - is dit ook vir ons van die 
grootste belang . 

NIE V1R EEN Nill 

NienHMld yan ons begeer om onder ' n oosterse 
moondheid ingeskakcl te word nie, en claa r is 
seker ook gcen Europese staa.t wat d ie wester se 
gebied op onige wyse vir 'n oosterse moondheid 
sal oopstel nie. 

KERSFEESWYN ! 
BESTEL DA.DELll( f(ERSFEESKISSIE No. 5, BEVATTENDE:· 

o 6 GROOT BOTTELS BRANDEWYN en 
G 6 GROOT BOTTELS WYN. 

Gelewer by enige stasie in die Unie vir 

45 /cc 
KONTANT MET BESTELLING OF K.O.A. 

MONTAGUo 

BRANDW AGTE! 
KEN U MEDE-AFRIKANER OP PAD 

DEUR HIERDIE KENTEKEN - DIE SLEUTH TOT 
GEMOEDELIKE VERKEER EN KAMERAA DSKAP 

0 

DIE EERSTE EN ENIGSTE AFRIKANER-EIE MOT ORKLUB WAARBY AL
REEDS MEER DAN 6000 AFRIKANER-MOTORE I E NAARS AANGESLUIT 
HET. VIR DIE GERI NGE BEDRAGGlE VAN £1 JAARGELD ONTVANG U 
DI E VOLGENDE : 
Gratis Sle epdiens; Goedkoper Motorversek ering; Gratis Regsadvies; Pad- en Roet e
kaart e; S nelle Aflew eringsdiens v an enige soort M ot ortoebehore en Orige D el e teen 
Groothandelspryse, en nog Talle Ander Diens te en V oordele. SLU IT NOU AAN ! 

\DOOt'ttekJ1er fll)OtOtlllUb :fl3eper~, Groote 11~erk Gebou, ·n~aapst at), 

Die oosterse gevaar is nie die gevaar vir 'n 
enkele staat in die Weste nie, maar vir die hele 
westerse statefamilie . 

Die stryd op die oomblik tussen Japan en 
Amerika met sy bondgenoot Engeland is egter 
nog geen regstreekse bedreiging vir die weste 
nie . . Di t is 'n stryd om besitname van die Ooste. 
J arela ng het hi01·die twee wcsterse moondhcde 
vir hulle 'n vastrapplek in die Oos te losgewocl, 
en hnl invloedsfere het in die jongste tycl in 
botsing gekom met J apan se aspirasies in die 
Ooste. Die huidige stryd is dus eintlill net 'n 
poging om Amerika en Engeiand uit die Ooste 
te verjaag. 

W at J apa.n beoog, is ' n Oos terse hcerskappy 
soos Engelancl clit vi r meer as 'n oeu in die 
·w este gehanclhaaf het. Die gevaar vir die 
westerse Iande sal eers aanbreek wanneer J apan 
sy onderwerping van die Ooste voltooi het, en 
gereed staan om met sy Empire of statebond 
teen die Weste op te ruk soos Engeland dit 
vandag met syne dcen. 

Dit is egter nog maar iets van die toekoms, 
want J apa.n is vier jaa r lank al bcsig om 

Sjina aan hom t e onder werp ,en h im·clie taak 
sal eers voltooi moet word en daarna sal d ie 

wonde wat geslaan is , eers deur die t yd genees 
moet word. Op die oomblik veg Indie nog aan 
B ritse kan t, en ook hierdie gebied sal nog 
eers by die Groot-Brittanje van clio Oos te 
ingelyf moet word . 

OOS TEEN WES 

Ons kan vorwag dat wanneer hi01·die proses 
van konsolidasie in die Ooste voltooi is, claar ' n 
bot sing tnsson die Ooste en die Wcste sal plaas
vind. D ie oorwinnaar van die h nidige strycl 
indien hy sy o01·h and so lank kan handhaaf 
sal dan waarskynlik die leiding in d ie W estc 
neem . 

I ndien d it waar is dat Dnitsla nd om wereld
heerskappy veg, soos die Britse propagandiste 
ons wil wysmaak, sal dit natuurl ik d ie sotstt; 
d ing van die wereld aan sy kant wees inclien h y 
t oelaat dat Japan n{t h ierclie oorlog ' n vast rap
plok in enige deel va.n die westerse Jande kry. 

Ons hou vol dat Snicl-Afrilm se veil igheid jnis 
gewaarl>org word deur die jaloesie van d ie> 
Eu1·oposc nasies onderling, en dat die eon sal 
vcrhoed clat die ancler 'n te g root seggenskap 
oor die suidel ike sceroete na die Ooste sal kry. 
Hoeveel te meer sa l ' n westerse moondheid - ot 
di t Duitsland of Engeland is - dit toelaat dat 
'n Oosterse moondheid sy voet plaas op die 
drumpel na die Weste? 

Indien daa r in hi01·die o01·log ' n J apanse g"
vaar bestaan het, clan is daarclie gevaar nou 
deur die t oetrecle van Japan to t die stryu vcr
wyder. Die enigste gevaa r vir die huidige he t 
daarin bestaan dat die weste rse moondhede 
mekaar deur ' n lang oorlog so sou u itput dat 
J apan daarna maklik sou kon instap as cl iktato r 
van die werelclvrecle, en vat net wat en waar 
hy wou. Deur ta ns 'n deelgenoot in me wereld· 
stryd te word , is hierd ie bedreiging afgewcer . 
I n sover dit dus die Europese beskawing bctref, 
kan Japan se toet recle nou aileen ten gevolge he 
dat die o01·log, in geval van ' n D uitse oorwin
ning, spoediger beeinclig word, en daardenr die 
vVoste red van 'n moontlike selfvernietiging. 
"\Vanneor ons p raat va n behoud van die westerse. 
beskawing glo ons natuurl ik nie da t E ngeland 
die onigste draer van dam·die beskawiug is n ie, 
soos die B ritso oorlogsblasers probeer voo rgee. 

Su,id-Afrika het niks t e vrees vi r die nuwe 
ont wikkeling nie. Dit is 'n st ryd t ussen groo~. 

moonclhede oor botsende belange wat met S uid .. 
Afrika niks te doen het nie, behalwe in sover· 
as wat ons Regering vandag Afrik aner s opoffer· 
in belang van Groot-Brit t anje se besittings in 
die Ven e Ooste. 

ONDERSTEUN ONS 
ADVERTEERDERS 
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Wat 
, 
n Volksbeweging is 

Ondcrstaande is ' n gecleelte uit 'n toespraak 
wat gchou is cleur hoof-generaal clr. F. D. du 
'l'oit van Zyl. 

,'n Volksbeweging is nie maar ' n veremgmg 
wat 'n scksic van die volk omvat en 'n een
syclige icleaal koester nie. Dis nie maar 'n 
groep of party wat 'n groepsuiting h et en 
g roepsbclange nastreef nie. Algemene en per
manontc volksbelange weeg swaarcler by ' n 
volksbcweging clan die onmiddellike voorcleel 
waarna ' n groep so dikwels strewe. Dit het 
'n wyc omvang en dek alle terreine van die 
volkslewe. Die aktiwiteite van 'n volksbe
weging is so wyclvertak as die aktiwiteite van 
die volk self. ' n Volksbeweging soek om te 
versterk alles wat tot die verbetering van die 
volk kan hydra en t ree sonder genacle op teen 
allcs wat die volksbestaan onclermyn. 

'n Volksbcweging is nie net oppervlakkig 
verbonde aan die volk nie, maar is so intiem 
aan die volk gekoppcl dat die volkslewe dam·in 
tot uitdrukking kom en die volkswil daarin sy 
rykste opcnbaring vind. 

Die gause volk word dam·in t ot 'n onbreek
bare cenheid saamgesnoer en aile klasseverskil 
word ui tgewis. 

Die ryke verlede word in 'n volksbeweging 
opgeneem en so ook die volle moontlikhede van 
die toekoms. In die spieel van die verlede 
word die volkswil vir die toekoms geopenbaar . 
Die onsigbare draad wat die verledo aan die 
toekoms bind is die lewensbeskouing van die 
volk. 'n Volk word gelei cleur sy lewensbeskou-

Die Kommandant-generaal het 
gister en eergister gese en 
se vandag nog: 

,Ons weet almal dat ons 'n huis bou 
uit baksteen en a nder materiale . . En ons 
wee t ook dat wat die huis uitma ak, nie 
die bakstene is nie, maar die wyse waarop 
huHe heg aanmekaar gevoeg is , e lkeen op 
sy plek en ellteen volgens die sentra le 
gedagtc van die 1:1an wat bou . . As hulle 
behoorl ik en gekoiirdineerd aanmekaar ge· 
voeg is, vorm hulle ' n gebou en bied skui· 
ling vir mens en dier teen wind en weer. 
Maar bakstene wat rondle, bied geen 
skuiling nie . . H ulle is op hul beste nu tte
loos en op hul slegste is hulle s tru iltel· 
b!okke - stene des aanstoots in die letter
like sin. En die enigste sement wat mense 
in organisasies aanmekaar s noer, is dissi· 
pline wat leer om sti ptelik en byna mega
nics tc let op selfs die kleinste pligte -
want dan sa l die groot pligte vanself 
vorvul word ." 

. -(Voor die Voortrekkerkongres te 
Bloemfontein , 21 Des. 1937. 

ing, gelnspireer en tot clio grootsto dade aan
gespoor. 

Die lewensbeskouing kom uit clio verlede en 
is clio samovatting in organiese eenhcid van al 
die a sp irasics en clio idealo wat voor tkom uit 
die beste en mooistc ervarings van tlio volk in 
sy wording. Dio Ossewabrandwag wat die vrug 
is van die volk se diepe en toegewydo aanra
k ing met die volksverlede het so geword clio 
draer van die volk se lewensbeskouing en juis 
daa rom die ui tdruk ldng van die volk se rigting 
en toekoms. 

Hoe getrouer 'n beweging die lewensbcskou
ing van die volk vertolk, hoe hegter word die 
volk in hom saamgebind en h oe kragtiger word 
die inspirasie wat ui tgaan van die dade van 
die volksheld wat stryd gevoer hot en gcstreef 
het vir dieselfde oortuigings. 'n Volksboweging 
verwek en tocsiasme, durf en kragdadigheid om
clat clio volk oor tuig is dat die bewcging in 
die hoogsto mate die moontlikhecle bcsit tot 
oorwinning en ontwikkeling. Die toets van 
'n volksbeweging dan is die volkseenheid wat 
dit in staat is om tot stand te bring, die inspi
rasie wat die volk dam·in vind en die ofl'ervaar
digheid wat dit by die volk verwek." 

ONDERSTEUN ON§ 

ADVERTEERDERS 

Die Voortrekker
Skoenhospitaal 

W aarborg Goeie Werk teen Bill ike 
Pryse. 

Di~ enigste suiwer A frikaanse Besigh eid 
van sy soort in Kaapstad 

AFRIKANERS, ONDERSTEUN 
AFRIKANER BESIGHEDE! 

FOON 3-0164 

Langstraat 291, Kaapstad 

MERINO STOETERY 
J . H. MOOLMAN . 

MERINO- CRADOCK. 

0 

'l'ELER VAN SUIWERGETEELDE 
WANGEN ELLA RAl\:ll\1E EN 

GOEIE PLAASRYPERDE . 

@ 

PRYS E BI LLIK!! 

1DIE 

KLEREMAKER 
EN 

UITRUSTER 
VAN 

KAAPSTAD 

~ een van 46 ee.-ttJ.te djie.'ha.ne-t- .!!/JetJ.ifl{ede- e-n ond

c./lto,ec/eio tad' ?e~e n 

~ ?ee bevied~c-·~ en veiafc.en o-ndeitJ.Cn.(,nc-'-;'ZJl, 

ADDERLEYSTRAAT 134 KAAPSTAD 

DRIE 

KERSFEES! 
BESTEL ONMIDDELIK 

SCHOEMANNELOaDRANK 
VIR DIE 

FEESTYD 
ONDE RSTEUN ' N 100·PERS ENT 

AFRIKAANSE FIRMA 

SCHOEMANNELOaDRANK 
VIR KW ALITEIT EN TEVREDEN

HEID DIE GOE DKOOPSTE 
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WYNE: 
Fonkelwyn .. 5/- 5/ - -
Lew.enswyn . . 3/ 6 3/6 -
Vermouth .. 2/ 6 2/6 -
Hanekraai 

\ (Cockta il) .. 3/ 6 3/- -
Likeurwyn .. 2/- 1/8 -
J eropi!<O (Rooi) 1/2 1/ - 5/6 

(Wit) 1/2 1/- 5/6 
Soet Muskadel .. 1/ - lld. 51-
Port . . .. 1/ 1 11d. 5/-
Worcester Hock 1/ - l Od. 4/ 6 
Pontak . . . . 1/- l Od . 4/ 6 
Spesiale Sjerrie l Od. 9d. 4/-
Sjerrie . . . . 9d . 8d. 3/ 6 

BRANDEWYNE : 
3choemannello ··:· 5/9 5/- 26/6 
Brandewyn 

Ekstra Spes.) 5/ 6 4/9 25/ -
F.C. . . .. 5/ - 4/ 3 23/-

JENEWER .. 6/- 5/- -
LIKE URS: 
Kersi.e-Brandewyn 51- 4/3 23/ -
Anys-Brandewyn 5/ - 4/3 23/-
Gemmer-· 

Brandewyn . . 5/- 4/3 23/-
Lemoen-

Brandewyn . . 5/- 4/3 23/-
Peperment-Likeur 5/- 4/ 3 23/- . 
Van d er Hum 5/ - 4/3 23/-

J ENEWER- LIKEURS : 
Lemoen-J en.ewer 6/ - 5/ - -
Suurlemoen-J en ewer 6/ - 5/ - -

Word verkoop In 12-bott el-klssles or IH;elllngvaatJie~ 
of groter. U k.Jssie van 12 groot bottels kan enlge geta l 
Wyn, Brandewyn, Jenewer, Likeur, Vermouth en Bane
kraal bevat. Voeg 4/- by vir klssle en bottels, en lOf· 
vir vaatj!e (lndlen nle aonders ooreengekom met bestuur) 
wat vergoed sal word by teru:;sending. Terme: K.M.B. , 
plus treln geld na sylyne or K.B.A., plus trelnkommli!Sie. 
V.O.S., Oudtshoorn. 

JURGENS SCHOEMAN 
POSBUS 142, OUDTSHOORN. 

DAGBREEK KARTELS 
word gedra deur 

DEFTIGE 
DAMES 

S kakel 2-5662 

En Maak l1U Bestelling 

if\AGBREEK~ 
IJames Hareversorging-
, ~Salon 
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VIER 

Die Verlede Spreek 
As ons dink aan die sestiende Desember gaan 

ons gedagtes ventl na twee uitstaande gebeurte· 
nisse in ons volksverlede terug: B loedrivier en 
Paardekraal. Sommige mag miskien daarin 
slegs ' n ooreenstemming sien sover dit die datum 
betref, maar nogtans is him·dic twee gcbcurte
nisse baie nouer aanmckaar gcskakel as wa.t tl it 
met die cerste oogopslag lyk. 

Onder die invloed van die konsiliasiegees wat 
sedert 1902 met alle middele in ons land gcskep 
is, en as gevolg van die onafrikaanse historiese 
siening van baie gcskiedskrywers oor ons volks
verlede hot ons as volk Dingaansdag vir baie 
jare herdenk as ' 11 blole wapenfeit oor die 
ba rbaredom . Bloedrivier is gesien as die oor
winning van die beslmwing oor die swarte 
heidendom. Di t is egter net deel van die waar
heid. Die ander dee!, nl. dat BloedriYicr die 
wegruiming van 'n struikelblok was op die pad 
Jla Boereselfstandigheid - 'n pad wat sy ont
staan in die Britse dwinglandy gevind hot- is 
6f weens onkunde oor die hoof gesien 6f doel
bewus verswyg. 

Vandag word vrywel algemoen in Afrikaanse 
kringe aangeneem dat die Groot 'l'rek nie n it 
allerlei solfsugt ige oorwegings gcskicd hot nic, 
maar dat daardie beweging gcbore was uit die 
drang van ' n bewusgewordc nasie om homself 
te woes deur 'n e ic staat daar te stel waarin 
die Boeresiel vry kon woes om sy lewensbeskou
ing en volksbeginsels onvcrva.ls in die praktyk 
Yan sy staatkundigo ·en maatskaplike lowe te 
kan tocpas. Hicrdic strcwo na, politieke en 
nasionale vryheid hot die YOrm aangenccm van 
'n tlaad, 'n daad yan Yerset teen wat uitlands 
en volks vreemd was. Di t was tewcns ook nie 
'n daad wat op dam·dio oomblik die vorm van 
geweld teen die oorheerser nangcneem hot nic. 
D it was trouens nic nodig nic, want in die 
Noortlc hot ' n onontginde gcbied gelo en \vag 
om die bodem te word van 'n Suicl-Afrikaanst. 
Doerestnat. 

Gcpors deur die vreemde dwinglaudy om na 
woeslo gebiede uit to wyk, bet die Docre die 
t weedc vyand op die lyf geloop, 'n vyancl wat 
nooit 'n vyand bchoort te gewees het uie, 
want hot die Barolong-stam onder l\la rokko dan 
nic bewys dat vriendskap tussen blank on swart 
in die regte gesindheid wel moontlik was nie ? 
l\Iaar van die blocddors en agterdog van 'n 
Zoeloe-despoot is gebruik gemaak om hierdie 
volksbeweging wat met mooi praatjies nic voor
kom en dour holle bedreiginge nie belet kon 
word n ie, te stuit. E n in die uur van sy noocl, 
toe die , beskermer" van klein volkies sy ammu
nisietoe,·oer afgesny het, bet die in tent laer
georganiseerde Booredom sy oe opgehef na die 
berge vanwaar sy hulp vandan sou kom. 

En die redding het nie u itgcbly nie - ondanks 
verdeclclheid in die geledere van die Boeredom. 
Want onder die 'l'rckkers self was daar wankel
moedigcs wat begin twyfel het aan die metocles 
ter bcroiking van die vryheid; claar was diegene 
wat wou ter ugkcer na die ,ou orde" om claar 
in die veiliger oorcl die wcg Yan \'l'ecdsame 
protcs te gaan voortsit. Daar was ook a ndere 
wat vcrsk il hot oor die vraagstuk van lc•idmg, 
en hullo bet onder h ul eie leiding na nog wilder 
oorde gogaan om daar die strycl van die Boere
volk dour oorwinning te bestendig. Die st ryd 
oor Ieiding het in daardie krisisuur nie gelei tot 
onderl inge verskouring en vernietigonde ver
brokkel ing nie, maar elkeen is vrygelaat om op 
sy manier en volgens sy oortuiging die ideaal 
van 'n volk to vcrwcsen lik. By almal was doel 
en ideaal clieselfde. Vandag moet alma! erken 
dat al die trekkende g roepe in hul afgesonder
heid elkeen op sy manier ' n groot dee! bygedra 
het tot die gesamen tlike volksaak. Toe was dit 
wellig as swakheid beskou, maar vandag sien 
ons daa~·in krag - die krag wat gelee is in ' n 
Yeelheid van kommando's. 

Nadat in 'l'ransvaal die Doerevolk vir 'n kort 
t ydjie gcleentheid gehad het om sy roeping op 
staatkundige gebicd te Yervul , is hom him·die 
reg en plig weer ontneem dour die vrcedsame 
dog slinkse anneksasie Yan 1877. Nadat aile 

DIE O.B., WOENSDAG, 17 DES. 1941. 

Moontlike Optrede Teen Onderdrukking 

Weg van Vreedsame Verset is voorheen met 
Welslae Bewandel 

In hierdie dae, waar die Afrilmnervolk verbitterd is weens sy tydelike 
onderwerping aan die Imperialistiese r egedng Smuts, is die Vl'aag dikwels 
op die volk se lippe : , Hoe kan ons weers'tand hied teen hierdie dwinge
landy?" · 

Die r eg van verset ·teen ongeregtige onder
drukking besit elke mens en nasie kragtens ~lie 
wette van God. Trouens, volgens die regering 
Smuts se lippe-belydenis, veg h ulle juis daarvoor 
dat volkere en enkelinge die reg van verset 
mag behou. 

Die vraag ontstaan dus hoe 'n volk hom kan 
,·erset teen die heersende tiran. 

Daar is die weg van geweld. Dit is 'n weg 
wat meestal nie moreel gebillik is nie en selcle 
prakties is . Die O.B . di nk dus nie aan gewel
dad ige verset nie- nieteenstaande die feit elM 
vyande graag ' n voorl iefde vir geweld aan die 
o.n. toedig. 

Vreedsarne verset bly dus oor as lens en 
doolwit van ons nasie in b ierdie dae van ver
drukk,ing, vervolging en intimidasie. Vreedsamc 
verset is egtcr nie uiteraard ' n kragtige stryd
midclel n ie. 'l'eenoor 'n onderdrukker word die 
bictjie verset gewoonlik geneutraliseer dour die 
v reeclsaamheid daarvan en die praktiese uitslag 
bly nul. 

D ie vreedsame protesvergaderings van hier
clie dekade in die Afrikaanse volkslewe is ons 
welbekend . I-Iul totale vr ugteloosheid is ewe
seer bekend. 

l\Iaar tog, die ou Boere, ons eie grootouers, 
h ot 'n cloeltreffende plan ui tgevind om vrecd" 
same verset in werking te stel : Dit was tydons 
die eerste anneksasie van 'l'ransvaal van 1877 
1881. Die onderworpe Boere het van meet aan 
steeks geword om belastings te botaal aan die 
!,iran maar naas hierclie minder geslaagde maat:r 
reel het hulle heengegaan en hul eie volks
rcgering saamgestel en die gedien met blymoe
digheid terwyl hulle die uitlanclse heerser net 
onder d reigement van gewelcl geh oorsaam hot. 

Vir die Afrikaner van daardie dae het die 
staa tsgesag berus by sy nie·amptelike volks· 
regering. Die volksregering het reg gehad om 
hom hier- of daarheen t e beveel, 0111 van hom 
geld t e vorder vi r staat sdoeleindes en 0111 hom 
te gebied 0111 vreedsaam of a nders op te t ree. 
Die vreemde, amptelike regering was slegs •n 
veragt elike si111bool van geweld wat desnoods 
gehoorsaam moes word terwille van eie belang, 
d.w.s. om straf te ontko111 . 

I N INDIE 

I-Iierdie selfcle t egniek is in wese toegepas in 
Indie deu r Ghancli en sy Nasionale Kong res en 

vreedsame pogings tot herstel misluk het, het 
die Boere hulle nogmaals in ' n Jaer georganiseer. 
l\Iaandelang is vergaderings en clemonstrasies 
in hierclie Jam·s gehou, en einclel ik is tot die 
daad oorgegaan. Onder leid ing van 'n D rieman
slmp het die volk sy lot nogmaals in die handc 
van die Almagtige opgedra , en die redding het 
n ie uitgebly nie. 

Wa nneer ons vandag daardie geskiedenis her
denk terwyl ons self in 'n toestand van verdeeld
heid verkeer, bestaan daar geen redo vir wan
hoop nie. D ie uit koms sal Jmm, mits ons genoeg 
geloofsmoed openbaar en nie teen mekaar t~.> 

velde trek terwille van onderlinge verskille oor 
opt rede en metode nie. Indien elkeen maar 
net sy plig doen soos h y dit sien, sal ons alma! 
in staat wees om by t e dra tot die finale 
verwesenl iking van 'n ideaal wat meer as 
honderd jaar gelede deur 'n ander volksbeweging 
gedra en in Boerelaers beskerm was. 

Laat ons as Branclwagte, saamgetrek in d :c 
grootste Boerelaer wat nog ooit bestaan h et, 
nit daardie !esse ]crag en geloof put vir die 
taak wat ons wag. 

met hi01·die stryclmiddels het die I ndiers dit 
gebring Lot 'n aansienl ike mate van selfregering. 

Hierdic Yoorbeelclo bied moontlik ' n praktiese 
oplossing vir die Afrikaner so probleem oor 
watter vorm van vrcedsame verset gevolg moe! 
word. In elk geval behoort hierdie rigting van 
denke aan te toon clat daar ancler effektiewe 
wee van Yerset is as gewcldplcging. As daar 
dus haastige boere is onder die geledere van 
politici wat so graag oor rebell ic pnmt, of selfs 
t ussen onsself, kan die vriende geru2 hul ge
dagte laat gaan oor die nuttige moontlikhede 
wat so 'n volksregering nou vir die Afrikaner
clem bied! 

Daar is van Yerskeie kante voorstelle gedoen 
vir die stigting van 'n gesaghebbende Afrikaner
J.:omitee, mam· daar dien gelet op te word dat 
so 'n komitee aileen dan die fu nksies van 'n 
nood· volksregering llan vervu l as dit die ken· 
merke dra van 'n ware volksregering. . Dit 
beteken dat aile elemente van die op-een·doel
gerigte volk daarin vert eenwoordig moet wees 
en dat die hele volk sy eie regeri ng moet ver
trou en b!ymoedig dien. 

Skoenlapperliefde 

Die licfhebber van klein nasics, wie se liefde 
ons ook vir byna anderhalf eeu moos verduur, 
het weer cons getoon dat liefrle en eiebelang VI • 

hom woonle Yan dieselfde betekenis is. 

BieLjic meer as ' n jaar gelede is Finla nd, 
nadat hy homself in 1917 vrygeveg het van die 
jareln.ngo oorheersing van Rusland, aangevar 
dour sy voormalige veroweraar. Di t is nog vars 
m ons geheue hoc die F inne 'n helfdhaftige 
weerstand teen die Russiese oormag gebied het 
wat uitgeloop hot op ' n vreclesverdrag waar
kragtcns Finland wel sy onafhanklikheid ko n 
behou, maar groot dele van sy gebied moe:. 
afstaan aan die aggresso!·. 

Di t was nog maar gister toe E ngeland hom 
bereicl verklaar h et om die F inne so ver as 
moon tlik te hulp to kom, en selfs di'e Un!e
regering se hart het gebloei vi r hi01·die arme 
Yolkie wie se regte so wreed bedreig word. Om 
sy mcdelye meer tasbaar te maak, het ons rege
ring bcsluit om 'n aantal vl iegtuie aan die F inne 
af to staan, en clit was inderdaacl 'n g root 
geskenk. 

Dit was egter in die dae toe R usland nog op 
vriendskaplike voct met D uitsland verkeer het. 

Vanclag veg die ]) inne weer teen dieselfae 
vyand, maar toevallig veg Duitsland ook aan 
Finse kant. 

Engcla nd - en Suid-Afrika- se liefde is nou 
egter weer aan R usland se kant. I n plaas van 
vliegi,uic as geskenk, het Finland nou 'n oorlogs
verklar ing van sy voonnalige bewoncleraars ont
vang, en Rusland k ry h ierdie keer die geskenke. 

K lein nasies is nuttige voorwerpe om lief t e 
be solank hulle gebruik kan word om E ngeland 
se belange t e bevorder en in beskerming geneem 
kan word. Dit is ook dieselfde liefde wat Enge
land vir ons koester, en sy sogenaamde besker
ming sal net duur solank ons sy belange bevor" 
cle r. Gclukkig het ons as volk so ver gevorder 
dat ons l iefde met liefde kan bean twoord, al is 

ons Hcgoring nog nie daartoe in staat of ge• 
will ig ne i. 

) 
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By Paardekraal het Afrikanerharte en 
-Hande Saamgesmelt soos in O.B. 

om op t e trek en onder gekoiirdineerde Ieiding 
van sy verskil!ende vol ksorganisasie·leiers, net 
soos onder die van die Driemanskap Kruger, 
Joubert en Pretorius, die vryhe idstryd met dia 
vyand aan te knoop en te oorwin. 

Driehonderdduisend Staan nog in die Volkslaer met 
Onwrikbare Wil om Vry te W ord. 

BROEDERTWIS 

W atter heerlike verwagtings Jean u nie koes
ter nie? Watter glorieryke stryd kan die Afri
kanerdom met sy verskillende fronte saamge
snoer in die Eenheidstryd nie teen sy vyand 
voer nie! ,Driehonderdduisend staan nog- in die Volkslaer onder die banier: My 

God, My Volk, My Land Suid-Afrika. Op u rus die taak van vrymaking 
van u volk, " het g·enl. J. A. Smith, Assistent-kommandant-generaal in Kaap
land, Saterdagaand op 'n groot funksie te Parow: gese. Genl. Smith het die 
ooreenkoms hekl<emtoon tussen Paardekraal en die Ossewabrandwag, en as 
volg gepraat: 

En nou ? Dinne etlike weke na die sametrek
king is ' n broeder-oorlog aangekondig en mense 
wat saam mekaar t rou gesweer het, aangehits 
om hul eed te verbreek en die lacr op te breek. 
En clit onder die trommelvuur van die gemeen
skaplike vyand van buite die laer. Broederskap 
het plek gemaak vir broeclertwis . 

Ons samekoms b ier vandag val toevallig saam 
met dieselfde datum van 'n groot en roemryke 
gebeurtenis in ons volkstryd om Vryheid. Dit 
is die gebeurtenis te Paardekraal op 13 Desem
ber, 1880, waar die volk onder Ieiding van ' n 
driemanskap vir die laaste keer, ten volle ge
organiseerd en gemobiliseerd, in kommando' s 
bymekaar gekom het 0111 die stryd tot oorwin
ning aan te knoop. 

Op daardie gedenkwaardige dag, 13 Desem
ber, het die destydse gemobiliseenle Afrikaner
dom besluit om tot die dood-toe vir die her
winning van sy vryheiu en onafhanklikheid die 
stryd te begin. 

En daar in die groot laer van 10,000 is ge· 
doen wat die volk binne die nog groter laer van 
350,000 van die Ossewabrandwag . gedoen het 
en nog doen. Elkeeu van die aanwesiges wat 
trou gebly het aan die ideale van die volk, 
alma! wat hulle gekant teen die Britse rege
ringsstelsel en die Bri Lse demokrasie verklaar 
het, alma! wat trou gebly het aan Afrikaner
na.sionalisme en die Christelik-sosiale lewensbe
skouing van die Voortrekker, het mekaar die 
hand gegee en t rou tot die dood mekaar ge
sweer. 

Dit is nih·ens presies vermeld 'mtter woorde 
die een teenoor die a nder gebesig het nie. Daar 
was 10,000 getroues in die laer byeen, deur die 
Dri tse owerheid gebrandmerk as ,rebelle" wat 
as sodanig gestraf sou word ! Hulle het by
mekaar gekom op 'n oproep van die leiers wat 
o.m . gelei het ,om God om raad en Jig te 
smeek op ons donker pad. Aan die eenkant 
staan Engeland deur sy gewinsoekende hand
langers met die sug van oorheersing besiel, on
derwerping of andersius te eis, dreigende met 
verplettering; aan die anderkant staan 'n a rme, 
swakke, vertrapte, verdrukte en verongelykte 
volk, smekende, vraende, eisende reg, weieren
de om onregmatige onderwerping te onder
gaan., 

EED VAN TROU 

A frikanerharte en ·hande het in mekaar tot 
'n eenheid gesmelt in 'n eed voor die Almag• 
tige net soos u in die laer van die Ossewabrand· 
wag: ,Ek sal my mede·Afrikaner help en be· 
skerm. Ek sal hom nooit in die stryd verlaat, 
of aan die vreemdeling of vya nd uitlewer nie 
.... Mag God my hierin getrou maak en krag 
gee." 

En as ui terlike teken van him·die broeder
eed, so meld die geskiedenis ons, het hulle, elk
eon, klippe aangedra en ' n groot hoop gesta
pel as 'n swygende en tog so welsprekende en 
veelseggende teken, dat hulle vir hulle verbind 
het om as een volk, skouer aan skouer te staan 
eu in daad die gelofte te omskep. 

Dit is, offisiere en brandwagte, ook die eed 
wa t u onder dieselfde omstand ighede en vir die· 
selfde doel en ideale e lkeen, een teenoor die 
ander, binne die laer van die Ossewabrandwag 
voor die Almagtige in die hu idige stryd gesweer 
het . 

Dnardie manne van Paardekraal het nie hul 
·~ed t<!enoor mekaar by die eerste die beste ge
leentheid gaan breek nie. Hulle het onder die 
Ieiding van ' n Kruger, Joubert en Pretorius 
·opgetrek en die s tryd tot o01·winning gevoer. 

EENHEIDSLEIDJ NG 

Hulle het nie oor ' n eenmansleierskap onder 
'lnekaar begin veg nie. Hulle het onder ' n 

Driemanskap eenheidsleiding gehad, want hulle 
wat mekaar trou gesweer het , was deur hul 
eed tot 'n eenheid binne die volksaksielaer saam· 
gesnoer, elkeen tot nasiediens. 

Daardie eed is gestand gehou en daarvan 
was die klipsta.peling die getuienis - totclat die 
vyand met sy tweecle aanval, 20 jaar later, 
daardie klippe met die hulp van Afrikaners, 
eedbrekers, die kl ipstapeling afgebrcek en die 
stene van getuienis van 'n Afrikaner-eed weg
gevoer het. En daarmee, die volksvr yheid. 

So was u, mede-.Afrikaners, ook in die laer 
van die Afrikancrstrydmagte saamgetrek en 
saamgebind tot 'n groot eenheicl. So het elk
een wat die Ossewabrandwag-laer binnegetrek 
bet mekaar, eon die ander , trou gesweer. 

In ' n groter en hegter eenheid het geen volks· 
Ieier ooit tevore die Afrikanerdom, tot ware 
nasiediens saamgetrek in sy verski llende volks· 
organisasies, gevind nie. So is daar naas die 
verskillende volksorganisasies, alma! fronte op 
die uitgestrekte volksverdeuigingslinie, hi01·d ie 
groot aksiefront, die O.B. ook opgestel , onoor
winlik deur die vyand van die Afrikanerclom. 
Aan die wereld is aangekondig die Ecnheidsfront 
van die Afrikanerdom teen die vyand. Die 
georganiseerde A fr iltanerdom was gemobiliseer 

Die oproep tot die stryd vir selfbehoud is 
vervang deur een van onderlingo stryd- 'n 
stryd teen die republikeinse vol ksbeweging. 
W aar die groot magtige eenheicllaers naas me
kaar gestaan het, le vaderlandsbodem toe plot
seling besaai met die flenters van gebroke 
kragte. 

'n Versk riklike selfvernietigende slag is Afri
kanereenheid toegedien. Dit is asof ' n ver
skriklike wrede hand die Afrikanerdom ontsiel 
het. Sy eenheid is verkrag ,sy verwagtings 
tyclelik verydel, sy hoop beskaamd. Die spot 
van die vyancl. 

vVaarom, o H eer, waarom? vra ons. En wan
neer ons dit vra, dan bid ons om Waarheid 
waarheid wat ons volk moet lei en leer hoe 
dit moontlik is dat ' n volk in sy krisisuur eer· 
der gehoor gee aan ' n oproep tot onderlinge 
stryd dan t ot een teen sy vyand en verdruk· 
ker. 

Dl E OP LOSSING 

En non? Nou word rondgetas in 'n oog
Vervolg op bls. 8. 

DIE OSSEWA-SPEELKAARTE 

A frikaanssprekende 

Suid-Afrika het hiervoor gewag ! 
] are l.ank is daar nou-a l geprotesteer teen die uitheemse kaarte 
........ En jare lank smag J ong Suid-Afrika na 'n eg Afrikaanse 

kaartespel ........ EN HI ER IS D IT NOU ....... . 

DIE OSSEWA-SPEELKAARTE 
Elke lmart het 'n eg-Afrikaanse naam en is selfs in Afrikaanse 

kleure, ROOI, WIT, BLOU en GROEN gedruk! 
PRESIDENT, BOER, JUKSKEI, REMSKOEN, ens. is 'n paar 

van die name wa t in die spel gebesig word~ 

Geen koste was te hoog, geen m oeite te groot en geen lapwerk 
is geduld om die kaart daar so mooi en netjies as moontlik te 

laat uitsien nie. 

DIE REELS EN REGULASIES VERGESEL DIE KAARTE ! 

ONTHOU Dit sal 'n pragtige Kersgeskenk wees. 
PRYS 3/ - (3/6 Posv'ry). 

G BESTEL VAN-

DIE AFRIKAANSE PERS-BOEKHA.NDEL 
B US 845 PLEINSTR.AAT 3, JOHANNESBURG. 



SES 

0 NS is clwarsrlr.ur die Unie, 
sowel as buite sy grense, 
bekencl vir goeie clrukwerk 
teen konkurerende pryse. 

ESTE is om ons te raadpleeg 
in verband met u benodig
hede. Prysnoterings word 
gratis verskaf. Enige soort 
drukwerk van visitekaarte 

tot geleercle Dissertasies 
word onderneem. 

HOU J[OERS NA. 

Drukkers, Uitgewers en Boekbinders. 

Die Laan, Stellenbosch. 

Langstraat 301 

KRUIDENIERS

GROENTE en 

VRUGTE 

Handelaars 
SUIWER 

AFRIKANER 

BESIGHEID 

0 
Foon 3 -13 93 

KAAPSTAD 

VOLKSKAS 

IS U ElE 

BANK ! 

F ondse oorskry £1,500,000. 

Hoofkantoor: 

Volkskas-gebou, Sentraalstraat, 

PRETORIA 

Volkskas (Kooperatief ) Bpk. 
(Opgerig volgens die Koopcratiewe Wet.) 

DKIE GOJEIIE HOOP 
(KOoP.) HANDELSHUIS, BPK. 

Voor trekkerweg , 

Bellvi lle . V 
I 

F oon 97814. R 

Hoofweg, 

Durbanville. 

Foon 60. 

VE EVOER (.i\HELIES-i\iiELIEl\illEL
LUSERN ). 

Vra vir Kontrakvoorwaardes. 
Me Cormick Deeri ng Land bouwerlduie. 

DlE O.B., WOENSDAG, 17 DES. 1941. 

Ossewabrandwag 
Gedagte 

Verteenwoordig die Nuwe 
van 'n Volksbeweging 

Wi/ tot Wegbreking van Liberate Demokrasie kan 
Nooit Gesmoor Word Nie. 

In September 1939 het Enge land Duitsland die o01·Iog aangese, en 
sedertdien het vir die Afrikaner 'n periode van ongekende woeling en om·us 
a.:1.ngebreek - 'n periode waarin die lot van Suid-Afrika en ook van die 
Afrilmner voik beslis sal word. 

Die vraag wat deur elke denkende Afrikaner 
met vrees en hniwering gestel word, is: waar
heon gaan ons ? - Ons as mense, as burgers 
van 'n bepaaldo land, as lede van 'n a parte 
\·olk of familie, as indiviclue? Alte duidelik 
bose£ ons dat die huidige oot·log nie beperk is 
to t 'n wapenbotsing tussen enkele moondhede 
nic, maar onaf~keidbaar verboncle daaraan is 
die botsing van ideologic. 

Die liberale kapitalistiese demokrasie met sy 
, La.issez faire" -leerstelling het as onvermydelik 
gevolg gehad ekonomiese slawerny en sosiale 
want oestande. As reaksie hierteen bet ontwik
kel Llie totalitere state met meegaande strenge 
staatskontrole in 'n poging tot ekonomiese en 
maatskaplike gelykmaking. Elk van d ie 11artye 
is oortnig Lht b y veg teen verondercle en seniele 
instellings en ideologie, en clat sy om·winning ' n 

'N GESSELLIGE 

BYEENKOMS! 
word gehou deur die 

HOTTENIOTSHOLLAND 
KOIViMANlDO 
op die plaas van 

~nr. :Bredelb 
op die pad na STELLENBOSCH 

SATERDAG, 27 DES. 1941. 

Verrigtinge begin om 3-uur n.m. 

Koffie, Braaivleis, Wors, 'l'oebroodjies 
en Koeldranke sal verskaf word. 

Bring Bekers Saam. 

Alle 0 .B.-lede W elkom. 

j£ene BUiance 
Privaat Hotel. 

DIE AFRIKANE R SE TUISTE 

alle nwderne geriewe 

Billike Terme 

Eienares: Mev. P. J. RETIEF, 

Foon 2-3833 

Ons Ontmoet alle Treine. 

Kloof straat, Kaapstad. 

105 Takke AVBOB Reserwe-
40,000 fonds 

Lede £90,000 
Hoofkantoor: 

St. Johnstraat 65, BLOEMFONTEIN 
BEGRAFNISSE, KISTE. KRAN SE, GRAFSTENE 

nuwe en beter werelclorde inlui. .i\Iet enkele 
uitsonderinge is staat smanne dit eens dat deur 
'n verandering in die verhouding t u ssen die 
staat en die indiviclu verbetering op ekonomiese 
en maat5kaplike gebied verkt·y kan kord. Selfs 
kort na die ui tbreek van die oorlog, het in Enge
land en Frankry!l- die sogenaamde gmot 
Oen1okrasie- die demokrasie gesneuwel en 'n 
nuwe orde word ons aangebied. 

In Em·opa is dit 'n oorgang van die liberalis· 
tiese demokrasie to t die grater gebonclenheicl 
van die individu. En in Suicl-Afrika waar ons 
reeds vir die afgelope 140 jaar onderworpe is 
aan 'n geestesrigting (die Iiberalisme) wat die 
Afrikaanse Iewens- en wereldbeskouing vreemd 
is, hot daar ook ' n reaksie teen hierdie st roming 
onts taan . Dat ons cleur die hem·scnde wereld
gees opnuut gei:nspireer is, wil ons geensins 
ontken nie, maar dit bring nie mee dat ons 
sonder meer die nuwe ordes van die buite!and 
onveranderd moet invoer nie. Ons verwerp die 
vreemde oue, en lleer terug na ons eie Afri· 
kaanse lewens- en wereldbeskouing wat calvinis
ties is met die nodige k!em op sekere aspe!tte 
volgens die eis van omstandighede. 

STRYD T E WAGTE 

Dit is byna onmoontlik om te verwag clat 'n 
omwenteling in d ie volksgedagte kan plaasvind 
sonder str yd. D ie liberale idees wa t die Afri
kaner vir meer as 'n ceu cleurdrenk het, sit tc 
diep om met die eer ste slag ontwortel t e word. 
In honderdduisende Afrillaners is daar die vaste 
wiJ om hom los te ruk van die liberaie demo
krasie - en in watter vorms hierdie botsing van 
opuatting onder ons eie geledere hom ookal rn 
die toekoms mag openbaar, kan hierdie nuwe 
gees nooi t weer gesmoor word nie. Dam· mag 
vertraging of verposing kom , maar die wil is 
t e stork en die oortuig ing te heilig clat sonder 
meer daarvan afgesien kan wo: J . ' n Oortuiging 
wat mens dour strycl verwerf, skud jy nie van 
mor e tot oormore van jou af nie. 

Die partystel sel wat ons oorgeerf h et, is 
nolens volens aan die liberalist iese staatsvorm 
gekoppel, en moet vandag nog behoue bly 
omdat ons nog ' n libera listiese staat is . Daar
om mag die party nie vandag soncler meer 
oorboorcl gegooi word nie. 

Die Ossewabrandwag is geen erfporsie nie, 
maar gebore uit die Ossewafeeste is dit sniwer 
en t ipies Afrikaans. Dit · verteenwoorclig die 
nuwe geclagte by die volk, nl. ' n volksbeweging. 
Daardie gec1a.gte van ' n volksbeweging is deur 
die Ossewabrandwag vasgegryp en stap vir stap 
groei dit uit en p as clit aan by die beh oeftes van 
die volk . In die t oe>wmsst aat van die Afrikaner 
sa l die volllsbeweginggedagte nog weer t ot s)} 
reg kom, en sa l di t die omvattendste middel 
wees waardeur ons volk hom llan ui tieef. 

Ons leef in ' n oorgangsstadium waarin die 
volk besig is om die verk eercle idees uit t e 
suiwer. Geen oorgangsstadium is IJlotseling nie, 
t ensy ons ' n revolusie kry, en claarom moet die 
twee vorms eers langs mekaa r bestaan. Deur 
oortuigingswerk en die drang van omstandig· 
hede sal daar dan 'n geleidelike oorgang wees 
van die liberalistiese denkwyse na ons eie 
Christelik-nasion ale . 

Ons lmn nie die oue heeltemal oorboord gooi 
solank clit nog in die huiclige Jwns;;ellasie ' n 
plek 'het en ons k an ook nie die nuwe vandag 
verwerp nie as ons nie wil cloodbloei nie. 
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DIE O.B., WOENSDAG, 17 DES. 1941. 

BRANDW AG DR. PEROLD 

Domlerdag, 11 D esember, is dr . Abraham 
I sak Perold, hoof-wyn, en wetenskaplike 
deskundige, aan sy woning in die Paarl 
oorlede. 

i.\Iet die heengaan van dr. Perolcl het die 
O.B . iemand verloor wat 'n diepe insig 
gehad het in die grondbeginsels waa rop ons 
be\\"eging gegronch·es staan, 'n h elder hoof 
om dit duidelik dog eenvouclig te kan stel 
en 'n vaste geloof in d ie uiteindel ike oar
winning daarvan . Ons het hom geken as 
brandwag, gereed om te gehoorsaam, iemancl 
wie se sterk en beminlike persoonl ikhei<'l 
baie vriende vir die O.B. gewen het, en 'n 
man wat nie in eer, maar in cl iens sy geluk 
gesoek h et, en daarom albei verwerf het. 

Ons het hom ook geken as 'n begaafde 
spreker. Onlangs nog toe die A.K.G. van 
Kaapland 'n groot vergadering in die 
Paa rlse stadsaal toegespreek het, moes 
branclwag P erold op bevel van sy offisier 
die woorcl neem. Kernagtig soos altyd het 
hy die saak van die O.B. gestel en die ge
pakte saal het met hul geesdrif hulde aan 
hom gebring. 

W aar die Ossewabrand wag voorttrek op 
die pad vir hom bcpaal, sal hy in dankbare 
herinnering hou die gedagtenis van dr. 
Perolcl wat .-an die begin af saamgeglo, en 
waar en solank hy kon, saamgetrek en 
saamgeveg het. 

,DIE O.B." OP V AKANSIEDAE 

Met die oog op die vakansiedae tydens 
l<ersfees en Nuwejaar sal Die O.B . nie 
op die vasgest elde dae vers!\yn nie . Die 
uitgawe van Woensdag, 2<l Oesember , 
word vervroeg to t Maandag, 22 Desember, 
en die van 31 Desember tot 30 Oes ember. 

Aibei uitgawes sal tewens ingelwrt word 
tot net vier bladsye. 

,Die O.B." KERSFONDS 

Die volgende bydrae is reeds met dank deur 
,Die O.B . " - ~Cersfcnds vi r Kersgesl\enke aan die 
kinders van gelnterneerdes ontvang :-

Reeds erken . . . . . . . . . . . . 
Vriendin, Pntzonderwater 
Vricnd, Pretoria . . . . . . . . 
Vricnd, Stellenbosch . . . . 
Vriencl, Bonnievale ..... .. . 
Vriend, Alice .. 
Vriend . . . . . . . . . . 
Vriend, Paarl . . . . . . 
V riende, Ceres . . . . . . 
Vriend, Lambertsbaai .. .. 
Vriend, Helderberg .. 
Vriende, Sutherland . . 
Vriendin, Kaapstad .. 
V riendin, Observatory 
Tafelberg Vroue Kommando 

Kaapstad . .. . 
Vriend .. . ... ... . 
Vriend, Kaapstacl . . . . 
V riend, Kaapstad .... 
V riend, Somerset-Oos .. 
V riend, Kaapstad . . . . . . 
VJ·iend ...... .. ... . 
Vriendin, Bellville ..... . 
Voorjuk l\Iannekommando, 

Upington .. .. . . . . 
Upington lllannekommando 
Vriend, Gardonia ... .. . 
Vriencl, Worcester .. . .. . 
Vrie:tdin, Upington . . . . 
J eugfront, Upington . . . . 
:\Ia Burger, Veldkornetskap, 

Goolh·oocl ... .... . 
V riendin, Stcllenbosch 
Vricndin, Stellenbosch .. 

£ s . d . 
15 13 0 
0 10 0 
0 12 6 
1 0 0 
l 10 0 
0 10 0 
2 0 0 
1 1 0 
5 10 0 
1 0 0 
0 5 0 
0 12 4 
0 5 0 
1 0 0 

0 12 6 
0 1i) 0 
0 2 6 
0 2 6 
0 10 6 
0 5 0 
0 5 0 
0 7 6 

5 0 0 
2 10 0 
0 10 0 
5 0 0 
3 0 0 
1 0 0 

1 1 0 
1 pakkie 
1 pakkie 

ONS VYJi' FRONTE 

Die Afr ikanerdom het in sy 
stryd om te bestaan en vry te word 
vir homself die nodige fronte op 
die s trydlinie gestig . Hy het daar
voor versldllende volksorganisasies, 
namate hy dit nodig gevind het, as 
wapens t een sy vyand vervaardig. 

Die eerste is sy godsdienstige 
front, sy versldllende Kerke. 

Sy tweede is sy kultuurorganisa
sies sa<~mgebind in die Federasie 
van Afrikaanse Kult uurvereni
gings . 

Sy derde is sy party-politiel<e 
organisasies. 

Sy vicrde is sy ekonomiese orga
nisasies, die Reddingsdaadbond. 

Sy vyfde is sy Voll<saksieorgani
sasie, die 0 .B. 

Hierdie vyf fronte del{ die hele 
gevegslinie. Eikeen IS 'n onont 
beer like wapen t een die wat die 
vyand gebxuik om die volkslaer ite 
verower. 

Hy wa:t enigeen in die huidige 
stryd uitskakel, skakel 'n nood
saaklike fr ont uit, breel< 'n nodige 
wapen in die hand van die volk 
stukkend en veroorsaak 'n gaping 
in die s'trydlinie vir die vyand om 
deur te bree]{. 

Hou die linie sterk en onge
skonde, is die beleid van die O.B. 

KNOPIES 
Knopies met die kop van die Kommandant

Generaal - Dr. J. F . J. van Rensburg. 
Klein - 1/6 elk. 
Gr oo t - 2/6 elk. 

Knopies met die O.B. Vlag. 
1/ 6 elk. 

Best e! van : 
Die O.B. ~H ,;ofkantoor, Posbus 668, 

BL OEMFONT E IN. 

Foon 62 Poshus 53 

H EI LBRON 
OM t e weet dit is die piek waar u ~~an 

koop na u smaal\ en sover u beurs 

di t toelaat 

B ETEKEN oneindig vee i vir u, waar u 

met vriendeliklleid bedien word in u 

eie taal. 

DIE MODERtlE WINKEL 

Wo VOIGT BPKo~ 
HUGENOOT. 

Fa brik ante van . . 

Kelder en Besproeiings 

Masjiener ie, 

SleepWa :! ns, 

Boerewatzns, Ens., Ens. 

Foon : Paarl 23. 

Posbus 10, Hugenoot 

SEWE 

BRANDWAGTE! 
kom 

Geniet U Verversings 
by die 

KARROO KAF EE 
WILLOWMORE. 

Onderst eun 'n Mede-Br andwag. 
Vhmige en Ne"tjiese Bediening. 

y . 

AFRIKANERS LllJISTER HIER :-
Wil u ook op die skouers van die werelcl ge

dra en beny word cleur die mense rondom u? 
H ier is die gans wat vir u die goue eiers sal le: 
Bestucleer ons korrespondensiekursus in Boek
hou deur medium van Afrikaans of Engels slegs 
vier maancle lank en word clan ' n gekwaifiseercle 
Boekhoucr met 'n goeie betrekking en 'n vet 
Salaris . Ons K ursus is goedkoop en cloetreffencl ; 
ons waarborg uitstekende resultate. Sewe uit
gebreide Gesonclheid- en Liggaamsboukursusse 
word absoluut gratis ui tgercik aan ons Doek
houstuclente. Besonderhede gratis van : 

UNIE-BOEKHOU-KOLLEGE, 
Poshus 32, ALEXANDRIA. 

M ARK AGENTSKA p 
V rroee Mor2 Mark 

KAAPSTAD 
(!) 

Betaling ges k ied omniddellik, 

•.veek liks, m aandeliks of soos 

·verlang. 

B este Heersende P;-yse. 

M!INNAAR & VAN SCHOOR.. 
Eienaar: Gustav Retief. 

pN-PRES-TASIEj 
! DIE OPSAALKlUB I 
I bet weer die I 
! Oujaarsaand = Dans l 
0 • 
1 m die I 

! STADSAAL, KAAJPSTAD I 
! Tref vroegtydig reelings vir die bywoning : ! ntn hierdie Fuu ksie. ! 
l Aantal Kaartjies Beperk. 0 
I I 
0 0 
I Kaarljies verkrygbaar by UniewiDl<els. 0 
I I 
: 21 /- D UBBEL. I 
~----~-~~---~---~--~~---~~---~ 

Baic dankie vir jon raad verlede week ou 
maat. Ek het 'n VOO RTRE!<I<IER AfiHJiBAND 

vir my bruid, en drie VOOP.T RE KI<ER Sl L

WER BORSSPELDE van T AFELBIE RG 11\l · 
DUSTRIEE, K OH L.INGSTRAAT 16, K AAP· 
SiAD , gek ry . Ons was alma] venas met die 
ll"aarcle. Ek het vir haa r ook 'n L U\lNEME RK 

NAAMSTEMPE L teen 8 / 6 gekry. 

Algemene Handelaars 
FOON 5-4294 

J. J . DE GOEDlE9 
STASIEWEG 51 OBSERVATORY 

P ·robee1· ons Ee1·stekla.~ /( 1·uideuierswm·e en 
Oude,·steltn 'u A.f1·ikiwe1·. 



AGT 

By Paardekraal het Afrika
nerharte en flande 

(Vervolg van bls. 5) 

verblindeude s tofwolk van broeder twis na mid
dels om afgebreekte laermure weer te herstel. 

Die oplossing is eenvoudig en natuurlik, nl. 
STAA l< DIE STRYD . Hou op om af te breek 
aan die skanse van jou wapenbroer en buur· 
man. Daarvoor is nie formules , ooreenkomste 
of reorientering van die beskikbare strydwa· 
pens nodig nie. Erken die reg en noodsaak· 
likheid van bestaan van jou twee vernaamste · 
strydwapens, die O.B. en die Party. Eenheids· 
Ieiding le op die een koers, die strewe na on· 
afilan!llikheid sowel in selfverweer as in die 
aanval tot oorwinning. Trelt op soos onder die 
driemanskap l<ruger, Joubert en Pretorius. 
Sehaal die oorwinning en Ides dan u President 
vir u eie republiek. 

Vandag blyk uit die gepubliseerde gedagte· 
wisselings hoa geheel·en·al onnodig die stryd 
teen die Ossewabrandwag en sy Ieiding was en 
da t dit nooit moes gewees het nie. 

Twee uinge straal ba ie duidelik daaruit, nl. 
dat hicrd ic t wcc volks fronte onontbeerlik is as 
strydwapens vir die Afrikanerdom en dat d:e 
volk beslis geweier het om en:geen van die twee 
prys te gee. 

Die volk wil naas sy ander vojksorganisasies 
die Ossewabrandwag as sy republikeinse front 
he. 

IJit is die ui tspraa11 wat die volk op kenne· 
like wyse en beslis gegce het. Die voik het nie 
gehoor gegee aan die s t r ydroep teen die Ossewa, 
brandwag om te bedank nie. Oie volk het klaar 
bes!uit, nl die O.B. sal bly voortbestaan as die 
draer van die A fr ikanervryheidsgees, die gedis
siplineerda volksaksiefront. 

Die Ieiding van ons geagte Kommandant· 
Generaal is deur die 300,000 Afrikaners bekrag· 
tig. 

Die 0 .13. bestaan nie ui t bmndstigters en 
bommegooie rs nie, soos beduie word in een vm. 
die Kasion::tle <lagblaaie in ' n hoofartikel van 
gister wat clio onlangse betreurenswaardigc 
brandbomaanslae noem as 'n recle waarom d;;:: 

inskakeling van die O.B. onder 'n politieke 
Nasionalc Kornitee nodig is nie. 

Onwettighede soos daardie in P1·etoria kan 
aHeen toeges11ryf word aan 'n toestar.d wat hie r, 
nle deur die Ossewabrandwag maar sy vyand:o 
geskep word - wa ntroue en misnoee in die be· 
le:d van die owerl1eid en wanhoop as gevo:;; 
van die ont!tetende broederstryd. waar die 
beheer en Ieiding van ctia Ossewabrar.dwag as 
al<siefront van die teen onderdmld<ing stryden· 
de volk ondennyn word en also die dissiplina, 
daar aileen kan suike dwase en gevaarlike reak· 
sie verwag word. 

Offis icre en brandwagte ! Die Ieiding wat ek 
n hicr nmuag wi l gee is nie een van wanhoop 
nie. Inteendccl. Hoe feller die stryci en hoe 
clonkcnlcr die 'loestand , hoe dapperder die dap
persic. En sy aan sy met u staan die nog drie· 
honderd·duisend wat hul eed gehandhaaf het 
en onder hulle die dapperste van die dapperes. 

Drieh.ondcrdduisend bra nclwagte va n Kaap
punt tot aan Sambesie h et hul eecl deur hul 
onwa nkclba re iron aan mekaar as lode van d ie 
O.B. \'ersecl. 

Yergader dus soos ie P aa rdekraal en he rnu 
u eed cen ieenOOI' die a ntler !;OOs u ,·aders dit 
gedoen hot onder die Driemanskap K ruger, 
J oubert en P rctorius. Laat u Osse\\'abrandwag
ka:t rtjics 1\'CCS soos die klippe te P aardek raal , 
die gcluienis n:tn u Afrikane rtrou . 

Driehonderdduisend staan nog in die volks
laer onder die banier: ,My God, My Volk, My 
Land Suid·Afrika." 1-lulle gaan voorttrek, trek, 
trek, t re!< op die pad van Suid·Afril<a. Hu lle 
gaan die omwenteling in die volltsgees, wat 
opstreef u it die ou meganistiese libera lisme, lei 
en saamvoer na 'n nuwe orga niese eenheid , die 
oorwinning oor die va lse en volkskadelike 
Britse demoltrasie. 

H ullo is ge\\'apen met <lie s terkste wapen wat 
God die mens gcgec bet: die onv1ril1ba re wil 
om te bestaan '111 vry te word! 

KERSFEESGROETE 

Ons hartelike wense word h iermee oorget!m 
aan Branclwagte en vriende vir 'n gelukkige 
Kersfees en voorspoedige Nuwejaar.- Coenraad, 
Lisbean en Johan van Coller. 

Die Adju(hnt van d ie O.B.-i\ianskomrnanclo, 
Porterville, mm·. " ' · J. clu Toit, wens al sy 
O.B.-vriende en vrienuinne ' n baie gcsciinde 
Kcrsfecs en ' n voorspoeclige 1942 toe. 

l\Jn r. J\la rt in Gildenhuys wens a ile Offisierc 
en Bmndwagte in sy Generaalslmp en elders ·n 
geseende Kersfees en voo rspoeclige Nuwejaar toe . 

Snth c;·htncl O.B. Kommabuo's, Hartelik gc
lnk! Gous seen met Kersfees. 

Gods Ieiding in die Nnwejaar. 
,Voor in die wapad brand 'n Lig!" 

P. Immelman. 
H. 8. Brink. 

Besle wense met Kersfees en Nuwejaar aan 
al ons vriende.- ::\Jnr. en mev. Jan C. Vil joen, 
Klaasfontein. 

Hoofkomdt. P. D. Cilliers , en K ommanuante 
C. M. Cilliers, van Plums teacl, \\'ens aile Hoiir 
Offisie ro, Offisiere en Brandwagte ' n geseende 
Kersfees en ' n voorspoedige Nuwejaa r. 

Daar is ' n stryd te stry, 
Daar is ' n volk te lei. 

D ie Malm esbu ry Vroue-Kommando No. I 
wens die Kommanclant-Generaal en die Assis
t ent-Kommandant-Generaal . van Kaapland en 
alle hoe Offisiere, Ofl'lsiere en Brandwagte in 
die Unie en Rhoclesie 'n geseencle Kers fees en 
' n voorspoedige Nuwejaar. 

D ie i\Jalmesbury l\Ianne-Kommando's Nos. l 
en 2 wens die Kommanclant-Generaal en die 
Assistent-Kommanuant-Generaal van Kaapland 
en a ile hoe Offisiere, Offisiere en Brandwagte in 
rlie Unie en Rhodesie 'n geseende Kersfees en 
' n voorspoeclige ' uwejaar . 

l\Im. en l\Iev. E. L ombard , van 1\:Ialm~sbury, 
,,·ens al hulle vriende( inue) ' n geseeilde Kers
fees en ' n voorspoedige Nuwejaar. 

D 1·. en l\Iev. S. l\I. Naude, van S tellenbosch , 
wens al hulle O.B.-vriende ' n geseuude Kersfecs 
en ' n voor~poeclige Nuwejaar. 

Die Komma.nuante, Mev. S. Voigt, en Aclju
dante A[ej. B. Raux , van die V roue-Kommando, 
Paarl., wens Offisiere en Brandwa.gte van hul 
Kommando, asook a! hul O.B.-vriende 'n ba.ic 
gest en de Kersfees en gelukkige Nuwejaar toe 

Langs hierdie weg wens l\[nr. en l\Ievr. De 
Kock aile vrienue, O.B.-Offisiere en Manskappe 
dwa rsdeur <l ie Unie 'n geseende K ersfees en baie 
voorspoedig Nuwejaar toe t e wens . 

::\fnr. en l\Iev1·. VAN AAR.DE DE KOCK 
Koosani, 

::\la lmesbury. 

:\fnr. en •nev. I. P. Olivier, vroeer Yan Oudts-
hoorn, tans Kaapstad , wens a ile Offisierc en 
Brancl wag te ' n geseende K ersfees en voorspoc
clige Nuwejaar. 

i\.J'nr. en mev. P ierre Rocher wens die K .G., 
A.K.G. , al die hoe Offisiere, Offts iere en Brancl
wagtc ' n geseenue K ersfees en gelukkige Nmvl
jaa r loc. 

Aan aile Offisie re en Brandwagte. Mag ons 
tydens Kersfees en die Nuwejaar geken word 
a an ons louse. Van F. vV. Burnett, Hoofkom
mandant, P or t Elizabeth . 

D ie Kommando's, die Vlakte, wens om hul 
mede-broer en -suster-Kommando's ha rLiik gc
luk te wens met die feesdae. 

U, offisiere en brandwagte, is die draers van 
die Nasionaal-Christel ike Afrikaner-idee. In u 
en die ander honclerclduisende brandwagte setel 
die ons terfiike s iel van ' n na vryh eid hunkeren
de volk. Op u rus die taak van vrymaking van 
u volk - u wat in waarheid kan se : ,Ons sal 
lewe, ons sal st erwe, ons vir jou Suid·Afrika!" 

U is die Jeierkorps in die omwenteling. Toon 
dan deur woord en daad u onwrikbare wil om 
die volk tot eenheid en oorwinning te lei , vry 
van volksvreemde invloede en buitelandse 
magte. 

DIE O.B., WOENSDAG, 17 DES. 1941. 

i\Iy bes te wense vir 'u geseende Kersfees en 
voorspoed met <lie Nuwejaar aan al die get rouc 
O.B.-Offisicre en Brandwagte van 

Hoof-komdt BEKKER. 
'l'a1·kasLa tl. 

Offisie re en Brandwagte , Kimberley disLrik, 
R epubl ikcinse wense vir 19,12. 

Gee my nie maters wat vrol ik neL lag nic, 
Gee my g'n vrienue wat Jeef vir plesier, 
Gee my, nl lmn jul net enetjie afstaan, 
E cn wa t lmn help in die donkerstc uur! 

Gen. BEN YORSTER en fami lic. 

. DAGBREEK vi r dle AFRIKANERS 
STABILIS 

Die Nuwe Suiwer Afrikaanse l\Iaatskappy 
bied sy dienste aan in verband met 

~ Koop en v erkoop van al u eiendomme 
0 Geldbel egging - Besigheidsadvies 
0 Advertensies en Drukwerk 
0 Versekering (Lew ens, Brand, 

Motor, Ongevalle, ens.) 
Ons 1s Agent e vn· 

Stabilis-Agentskappe en 
Beleggins-Maatskappy. 

DIE KOPERSBOND BPI<. IN 
KAAPLAND. 

F linke bediening en eerlikheid is ons leuse 
Foon 30764- Kamer 704 / 5- Groote Kerk· 

gebou, Adderleystraat , KAAPSTAD. 

GRAFSTENE , MONUMENT E ens. van 
die 

S.A. MONUMENTE WERKE 
I s ' n permanente en mooi uit ing van 

liefde en t oewyding . 
Skryf Posbus 2 of bel 5-2823, 

VOORTREKKER-WEG, l\IAI'l'LAND. 

AFRIKANER-KLEREMAKER! 
::!'oon 5-1486 

0 Vir u volger. j :J Pak @ Billike Pryse 
~ Werk Gewaarborg @ Beste Materiaal 

N. C. KOCH 
Soutrivierweg 52 soutrivier 

SKOUIBURG 
Hofmeyrsaa l, Groote Kerkgebou, 

KAAPSTI\D . 

Saterdag, 20 Des. 

'n Goeie Afrikaanse Rolp,.ent 
Ook 'n Afrikaanse Film en verskeidenheidspro,ram 

Plekbespreking by Uniewinkels. 

Geklassi fiseel'de Advel'tensies 

DANKBETUIGING 

ROT.HNER. - ::Hev. wed. R othner wil bngs 
hierdie weg haar innigsLe dank bctuig aan 

al die O.B.-Iede wat hulle meegevoel betoon heL 
in haar groat beproewing t yt1ens haar verblyf 
in die Nasionale-h ospitaal, Bloemfontein. 

(::\I ev.) J. J?. RO'l'HNER. 

§OUT 
SOUT - Spoorwee gee SO persent op 

spoorvrag en 20 persent op Bustariewe af
slag aan Boere, ons laai ,'Jnmiddellik, Super 
Sneeuwit 40/-, No. 1. Sneeuwit 35/ -, Wit 
Veesout 30/-; per ton. Fyn Bottersout 5/ 6 
per sak 200 pd., kontant m et bestelling, tevre
denheid g ewaarborg. ]. A. Venter, Florisbad, 
Bloemfontein. 

GEVRA 

MOTORWERKTUIGKUNDIGE vir 
plattelanclse Garage, eedikheiu ' n vcr
eiste. Stuur valle besonderhede aan 
Strydom se Garage, Posbus 1, Barrydale. 

Uitgege e ·deur J. A . Smith. Groote Kerk 
gebou 916, Kaapstad, er. g edruk deur Pro 
Ecclesia-Drukkery, Die Laan, Stellenboscb 




