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Van Yolk se K.G. 
Die Kommandant-generaal, dr. Hans van Rensburg, rig 

onderstaande Nuwejaarsboodskap tot· <lie Ossewabrandwag: 

like en blanke Suid-Afrika. 

EMIGRASIE OM 
RYK TE RED 

In •1938 is 1 die Os'lewabrand
wag gt>bore en in 19!8 kan ons 
met gOt>ie mocd getuig dat hy 
in hierdic tit"n jaar nic net ge
bard geword het nie, maar ook 
sy wortt>ls diepcr en stewiger 
in die volksiel gesklct hot. 

In die afgelope jt\ar het ons 
uit die jurelange isolasio ge
breek en 'n troue vriend ge
vind. In samewerlcing met 
daardie vriend gaan on'! die na
oorlogse optredo tegemoet vir 
die beveiliging van 'n Christe-

Die Taaie trou van tien jaar 
stryd teen oormag is die beste 
waarborg dat die Ossewabrand
wag 'n getemperde wnpen in 
die hand van die Afrikanerdom 
gaan woes. En vir daar<lie be
wese trou dank ek elke man 
en vrou en seun of dogter in 
die Beweging en in sy Boere
jeug. J.\lag 19!8 ,·ir elkeen van 
u sowel as vir die Beweging 
wat u lief het, groot dinge 
bring. Dr. Hans van Rensburg 

Nog 'n erkenning dat Brit- ' ' 
tanje ten koste van bomself 
werkers uitvoer na die domi
niums terwiUe van die beboud 
van <lie ltyk vir Engeland is 
verlede week gedoen deur die 
Britse minister van oorlog, 
Shinkwell. Hy het gese: 

,Hoewel Brittanjt' nie nood
saaklike werkt'l'fl kun n~rloor 
nie, sal die vraag'ltuk van 
emigrasie op 'n georgani'!Cer
de skaal in die toekom'! oor
ll"eeg moet word. Brittanje 
moet meer mense aan die 
kolonies en dominiums ver
skaf as deel van sy Empire
beleid en vir veiligheids- en 
ekonomiese redes". 

In dieselfde week bet 
Churchill ses punte as beleid 
van sy party genoem. Die sesdc 
punt lui: ,Om hom te b<'ywer 
vir die vereniging eon same
snoering van die Statebond en 
die Empire, sonder wie die vei
lh;heid van bierdie _ eiland nie 
r;ehandhaaf kan word en s:r 
1·oor;poed nie kan terugkee-r 
nitu. 

NOODHULPFONDS BETAAL 
~ ... 

£120,000 UIT IN 6 JAAR 
Sedert die eerste Afrikaners aan die begin van die oorlog deur die 

Empirebewind vervolg is, het die Ossewabrandwag se noodhulpfonds reeds 
'n totale bedrag van nagenoeg £1.20,000 .uitbetaal aan die afhanklikes van 
die gevangenes en ge'interneerdes, 11za die sekretaris van die Noodhulpfonds 
,DIE O.B." meegedeel het. In die afgelope jaar alleen is 'n bedrag van 
naastenby £2,400 uitbetaal. 

Intussen bet die fonds egter 
begin Ieegloop, aangesien by
draes tall!l nie meer so gereeld 
ontvnng word nie, dnnr meeste 
men.'IC onder die indruk \·er
keer dat die politieke vervol
ging saam met die oorlog ten 
einde geloop bet. Daar is egter 
nog 'n bele aantal politieke ge
vangenes in Pretoria wie se af
banklikcs sedert jure al net op 
die Noodhulpfonds toegewys is 

vir 'n menswa.ardige bestaan, en 
al sou hierdie gevangenes los
gelaat word, sal bulle nog ge
ruime tyd ondersteuning moet 
ontvang ten einde eers weer 
ten voile op die been te kom. 

Daar is op die oomblik 'n 
tekort van omtrent £600 wat 
ao.ngevul moct word, en in ver
band waarmce ,Die O.B." ook 'n 
oproep van die Kommandant
Generaal geplaas het. 

BYDRAES 

In die afgelope jaar is uit 
O.B.-kringe 'n bedrag van 
oor die £2,100 bygedra, wat 
nog 'n pragtlge prestasie van 
die Bcweglng is twee-en-'n
half jaar na die oorlog. Die 
bydraes van die verskillende 
gebiedc is as volg: 

Gebied A (Wes-Kaapland) £688 
Gebied B (Oos-Kaapland) 59 

Gebled C (Vrystaat) ... ... 7 
Gebied D <Natal) ... ... ... 90 
Gebled E (Transvaal) ...... 412 
Gebied F (Noord-Transvaal) 775 
Diverse Bydraes .. . .. . ... .. . 90 
Totaal . . . . . . . .. . .. . .. .. . £2,121 

Ontsettende 
V erwoesting 
In Duitsland 

DIE. K OE.RS Engeland Wil 
Nie Ons Steen

Kool- Karwei 

Die Geallleerde lugaanvalle 
op Duitse dorpe en stede bet 
volgens de&kundige skatting 
400,000,000 ton puin in Dnits
land agtergelaat. Daarby is 40 
persent van die huise na die 
val van Duitsland In 1945 in 
die Amerikaanse gebied vernie
tig. 

I· 
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" 
Nege jaar gelede 
bet di<' v·aandels 
van Afrikaanse 
na'!ionali~>me tier 
g('wapper in die 
frb!>e utmosfeer 
\"lUI 

beid. 
e<>n.,ge.,ind
On., · volk 

WU'i wet'r Op tr(')C 
Vandag bevind 
by hom in 'n 
maul .. troom , ·an 
Yerwurring on
derw;yl die- v:rand 
opnuut 'n nan
slag maak op l>Y 
grondgebi<'d en ~>y 
vol I< s b e s t a an. 
Ons volk moct 
weer op trek! 

----·· --· ··-

Moskou W orstel Met · 

Rusland het 'n dekreet uit
gevaardig waarin hy devnlu
asie van die roebel aankondig, 
na. Sapa-R~uter uit l\loo,kou 
berig. Die bedoeling van die 
maatreel is om die groot boe-
veelheid papiergeld wat gedu
rende die oorlog uitgegee is, 
terug te trek en pryse sodoende 
omlaag te dwing. 

In sommige gevalle sal spaar
geld tot die helfte verminder 
word, terwyl ~eld in omloop 

Sy Eie Kapitalisme 
tot soveel as nege-tiendcs in
krimp. Die eerste 3,000 roebcls 
van belcggcrs sal onveranderd 
bly, maar daarna sal dlt vir 
nuwc geld ingeruil word teen 
'n verhouding van 2 tot 3, en 
1 tot 2 in die geval van 10,000 
rocbcl of meer. Dit wil s~ in 
laasgenoemde geval verloor 
spaarders die helfte van hul 
geld. 

A1J 'n aanmoediglng Is ter
selfdertyd aan~ekondi~ dat 

rantsoenering afgeskaf word. 
In die dekreet word veral te 

v~>lde getrek teen ,spekulante", 
wat daarop dui dat Rusland in 
hierdie opsig ook nog nie vcel 
v<'rdcr gevorder bet as met sy 
klusse-gelykstelling nie, waar 
die publick nog in treine en op 
skepe In vyf klasse \"erdeel 
word. 

In Rusland het private kapl
tallsme elntlik maar net staats
kapltallame ~eword. -

Die Britse regering het weer 
geweier om lisen&ies uit te reik 
sodat skepe beskiltbaar gestel 
kan word om Suid-Afrikaanse 
steenkool na Ierland~ te ,·en·oer. 
Ondernemings in Dublin bet 
aangebied om die steenkool te 
'"ervoer, maar sonder sukses. 

\'andag le tonne steE>nkool in 
ons bawens opgehoop omdat 
ons van Britse skepe afhank
lik is. 

Volgens berekening is daar in 
die Britse gebied 1,600,000 buise 
vernietig en 1,400,000 beskadig. 
In die Russiese gebied, waar 
daar voorheen 4,600,000 buise 
was, is net 438,000 beskadig of 
verniel. Dit is omdat die groot 
lugaanvalle meer in die \Veste 
plaasge\ind bet. 

Rot gereken kan ongeveer d ie 
belfte van die wonings in die 
Russiese gebied herstel word. 
In die Franse gebied is die ses 
groot stede so te s6 met die 
grond gelyk gemaak. Voor die 
oorlog bet bulle saam 16'7,000 
woonhuise gebad; driekwart 
hiervan is vernietig. 

Hiervoor Het 
S.A. Geveg 

Die diens wat Suid-Afrika Pole bewys bet deur 
tot die oorlog toe te tree, kan kortliks as volg 
opgesom word: 

Vyf-en-dertig duisend persone is die afgelope 
paar maande deur die Kommuniste daarvan betrap 
dat bulle oor die grens wou vlug om weg te kom 
van die Kommunistiese diktatuur wat Pole gekry 
bet om Danzig te bebou. 

Nieteenstaande 21,000,000 uit die 24,000,000 siele 
in Pole gekant is teen die buidige Kommunisties
bebeerde regering, bet die linkse clemente 383 ver
tcenwoordigers in die parlement teenoor 61 van die 
nic-kommuniste. 

Bebalwe Mikolajczyk, Ieier van die anti-Kom
munistc, wat daarin geslaag bet om weg te kom, 
is vyf ander lede van die party so pas die reg ontse 
om Ianger lede van die parlement te wees. Hulle 
is: S. Banczyk, S. Wojcik, F. Wojcicki, T. Nowak, 
en K. Nadobnik. Hul plekke is ingenecm deur kom
muniste. 

Dit is biervoor wat Suid-Afrika geveg het. 
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Jopie Fourie 
Vryheid 

se 
en 

Einde 
Reg 

• VIr 

Die dae voor Kersfees drie·en-dertig jaar gelede was vir die Afrikaner
volk 'n tyd van groot beroering: Die Rebellie teen Britse heerskappy was in 
voile gang en in Pretoria word komdt. Jopie Fourie wat 'n paar dae van \e 
vore gevang is, deur 'n krygsraad verhoor om uiteindelik tot die dood veroor
deel te word. Ondanks die protes van die Afrikanervolk en versoekskdfte wat 
ingedien is, is die doodvonnis deur veldm. J. C. Smuts-toe 'n generaal
hekragtig en is Jopie Fourie op Sondagmore, 20 Desember 1911·, deur ' n 
vuurpeleton ter eggestel. Nog 'n Boereheld is hierdeur geplaas op die ererol 
van Afrikaners wat met bul bloed vir die Vryheidsideaal betaal h et. 

Jopie Fourie hct soos hon
dcrdc Afrikaners voor hom die 
stryd teen die Britse Empire 
aangedurf, maar min bet hy 
gcweet toe hy die wapen opge
neem bet, dat hy die spore van 
Bczuidenhoudt van Slagtersnck 
sou volg om met sy lewe te be
taal. Op Slagtcrsnek was die 
bcul 'n Brit, manr bier was die 
beul 'n Afrikaner maar in dicns 
van dieselfde Empire van 100 
iaar geledc. 

SY WOORDE 

Nadat die doodvonnis oor hom 
uitgespreek Is, bet die groot 
donker figuur van komdt. Fou
rie omhoog gckom. Hy het met 
vaste stem gepraat: .,Ek is 'n 
gcbore Transvalcr, gebore on
der die Rcpublikeinse vlag. In 
die laaste oorlog het ek teen 
die Engclsc rcgering gevcg tot
dat ck swaar gewond en in die 
hospitaal gcbring is. Terwyl ck 

as gewonde gevangcne was, hct 
'n Engelse offisier my 'n blou 
wond met sy rewolwer gestamp. 
Dit bet my nie lckkcr laat vocl 

Komdt. Jopie Fourie 

teen die Engelse nasie nle, my 
eie gevocl bet ek bedwing ho
pende dat die Engelse met ons 
sou saamwerk om 'n voorspoe-

A 

)ONG BRITT£ LE SPOOR.LYN 
VIR, STALIN 

'n Kommunistiese spoorweg 
wat 'n strategiese vcrbinding 
bewerkstellig ~warsdeur Joego
slawie na die Adriatiese See, 
is so pas voltool deur jong 
kommunlste uit aile dele van 
die wl!reld. Onder andere het 
mccr as 400 jong Britte, hoof
saakllk studente, daaraan ge
help wcrk binnc die sogenaam
dc .,Britse Brigade". Omtrent 

een-dcrdc van hulle was mel
sics. 

Die lyn strek van Samac tot 
die spoorwegknoop Sarajevo, 
waardeur 'n regstrcekse spoor
wegvcrbinding tussen RoemenH~ 
en die Adriatiese See tot stand 
gcbring is, wat in oorlogstyd 
van onsklhbare waarde vir 
Sowjet-magte sal wees in hul 
stormloop na die Mlddcllandse 
Sec. 

TEKEN REGSTREEKS 
OP ,DIE O.B." IN 

Die stelsel van kommando·intekening bet op 30 

Junie 1.1. verval. Vanaf 1 Julie teken almal reg

streeks teen lOs. per jaar (vooruitbetaalbaar) op 
,Die O.B." in. 

VUL ASSEBLIEF BIER IN 

DIE SEKRETARIS, 
VOORSLAG (EDMS.) BEPERK, 

POSBUS 1•11. 
KAAPSTAD. 

Geagte Heer, 

Ek bet tot dusver ,DIE O.B." deur mlddel van die 
kommando ontvang en neem daarvan kennls dat lnteken
geld vanaf 1 Julie 1~7 regstreeks aan Voorslag <Edms.) 
Bpk., vooruitbetaalbnar Is teen 10/- per jaar. 

Gaan asseblief voort om .,DIE O.B." aan my adres te 
stuur tot ek u in kennls stel om toesending te staak. 

Hiermee vind u die bedrag van ............................... .. 

vl r ........................ jaar/e se intekengeld. 

Naam: ·············································································· 
Posadres: ········································································· 

··········································································· 
···· ························ ··························· ···················· 

Datum ······· ············································ ······························ 
Handtekening 

digc Suid-Afrika te kan vorm .... 
My ondervindlng is dat waar 
die Engelse kans gekry het om 
die gevoelens van die Suid
Afrikaner seer te maak, d't 'n 
plcsier vir bulle was ...... 

OORLOG 

,Toe wa'! <laar 'n tyd gE'lede 
sprake van 'n oorlog teen 
Duits.,Suidwes.--- Ek kon nil' 
sien waarom on& jong Afrika
ners sou Vl'g om die eer ~·an 

Engeland op te bou nie. A'! ons 
dink aan Slngtersnek, BloNlri
vier.... die moord op Rl'tiet ..... 
80,000 vroucns en kinder'! wat 
vermoor is ..... sien ek nie wnnr
om ek Engeland se eer hOu 
opbou nie en ek dang t"nige 
man uit om met d ie vingcr op 
my te wys en te se: ,Jy bet 'n 
tout gemank'." 

OOP 0~ 

Komdt. Fourie hct hom hoer 
opgelig en met nadruk ges~: 

.,Wat ek gedoen hot, bet ek 
met oop oii en 'n vrye oortuiging 
gedoen. Ek self is vandag nog 
oortulg dat daar gcnoC'g mense 
in die veld is om Suid-Afrika 
te red..... Ek kan nie vals wees 
nic. Ek kon dit nooit in my 
lcwe wecs nie en God sal my 
bcwaar dat ek dit ooit word. My 
dade is altyd deur my hart voor
geskryf. 

.,Ek Is nie van plan om vir 
die bof om genadc te vra nie
genade van God wat my gelei 
het, was genoeg." 

GENL Sl\IUTS 

Deputasies is gcvorm om tc 
probcer voorkom dat die dood
vonnis uitgcvocr word. Ons haal 
aan uit ,So Hct Hulle Gestcrf." 
,.Hulle (die deputasie) het vcr
necm dat gcneraal Smuts nic 
meer in Pretoria was nie maar 
op sy plaas op Irene..... Toe 
die deputasie op die plans van 
genl. Smuts gekom het, is bulle 
dcur een van die vroulike be
diendes mccgcdcel dat die genc
raal gaan wandel het en dat 
bulle nie gcwcet het waar hy 
was en wannccr hy terug sal 
kom nie. Die dcputasic hC't bc
sluit om tc wag. Nadat bulle 
on~veer 'n holfunr gesit het, 
bet 'n motor agter die huis aan
gery gekom en 'n oomblik latl'r 
het die dl'putasie 'n mededeling 
ontvang dat die gen('raal haas
tig na Pretoria ontbied i'l. .. -" 

EERS 10-UUR 

Intussen Is die doodvonnis be
kragtig. Luitenant Esselcn (wat 
onderncem het om die pctisies 
aan gcnl. Smuts te g<'e> het 
daarln geslaag om per tcle
foon met genl. Smuts in ver
binding tc kom. .,Dil' Minister 
bet geantwoord dat die petisies 
die volgende oggl'nd (Sondag) 
om 10-uur aan hom oorhandig 
kon word. Die volgende oggend 
wa'! dlt nie meer nodig nie, die 
doodvonnis was nl voltrek.'' 

Jople Fourie het gcsterf met 
'n A!rikanerkoccl uit 'n Afri
kanerroer. Maar die koeel dra 
'n boodskap wat sal voortleef in 
clke Afrikanerhart. 

Teenstander Van 
De Valera Het 

V erbarid Met S.A. 
Die onbestrede leierskap van Eamon de Valera in Ierland 

word tans bedreig deor die opkoms van 'n nowe Ieier, Sean 
McBride, wie se vader tydens die Tweede Vryheidsoorlog aan 
die kant van die Boere teen Brittaoje geveg bet. Hy is die 
Ieier van die Republikeinse Party wat sterk sosialisties geneig 
is. 

Waarnemcrs spreck die mc
ning uit dat De Valera met die 
aanstaandc vcrkicsing sy sok
kies sal moct optrek as hy die 
paal wil haal. Tydens tusscn
verkiesings onlangs het Sean 
McBride sc party twce setels 
op De Valera verower. 

Hierdie nuwe l erse leier bet 
'n band ml't Suid-Afrika. Sy 
vader, John McBride, was diep 
teleurgesteld na die Parnell
skeuring en bet sy vaderlnnd 
verl:4'lt. :\let die uitbreek van 
die EngE'I'>e oorlog be~·ind by 
hom in Transvaal waar hy 'n 
genaturnli&eerde burger geword 
bet. Met die uitbreck van 
die oorlog hct hy 'n Iersc Bri
gade gcorganiseer en dwars
deur die oorlog geveg. Sy dap
per dicnstc aan die Republick 
is passcnd erken met die be
eindiging van die Tweedc Vry
heidsoorlog toe hy pres. Kruger 
in Frankryk besoek het as af
gevaardigde van die Transvaal
se Ierse komitee. Pres. Kruger 
het 'n vlag van die Ierse Bri
gade met die spreuk: 

.,Dit Is beter om tc vcg en 
te vcrloor, as om gladnie te 
vcg nic" aan hom oorhandig. 

TEREGGESTEL 

As voormalige Icier van die 
Icrse Republikeinse leer en 
sy lcidcnde aandeel in die 
Paas-opstand van 1916, bet 
die Engelse hom egtcr ingewag 
toe hy na sy vadcrland terug
gckccr het. John McBride is 
saam met 36 andcr Republikeine 
in 1916 voor die bof gedaag. 
Dric van bulle Is skuldig be
vind. Twee sc vonnisse is ver
sag tot lewenslange straf ter
wyl die doodvonnis op John 
McBride voltrck is. 

Scan McBride, wie se vrou 
die dogter van 'n rebel is, het 

·nog nie sy party se program 
volledig uitcengesit nie. Maar 
hy en die Arbeldersparty gaan 
saam De Valera se party bcvcg 
by die aanstaande verkiesing. 
Hy beskuldig De Valera daar 
van dat hy reeds lank die 
lcisels in sy bandc het en baic 
min vir Icrland gedoen hct. De 
Valera is reeds 15 jaar lank 
staatshoof. 

f~olm, Pienaar ' 
En Strauss Se 
Appel V erwerp 

Die appel van Si<lney 
Erich Holm, 1\liehael Jo
hannes Pienaar en Jan 
Adriaun Strauss teen bul 
vonni&se wat opgele is op 
grond van 'n aanklag van 
hoogverraad, i~ verlede 
Donderdag deur die Ap
pelhof in Bloemfontein 
verwerp. Die hot bet die 
~-onnisse van 10 jaar, drie 
jaar en drie jaar harde 
arbeid onderskeidelik, be
kragtig. 

Die aanklag teen die 
veroordeeldes spruit uit 
beweerde deelname aan 
radio-uitseml(ng'! ~·anaf 
Duitsland tyden~ die oor
logsjare. 

Die appel i'> ingestel op 
&'rond van die vraag of 
die spesiale hot die reg 
het om ·Unie-burgers to 
verhoor vir dade wat bul
le buite die gren&e van die 
Unie gepleeg bet. Die hof 
het 'n positicwe antwoord 
bierop gelewer. 

,. ········-····----

WERKERS BEROOF 
,,SPIVS'' VAN HUL 

JAKKALS 
Groot vcrontwaardiging bet 

verlede week losgebreck onder 
'n groep wcrkers en wetenskap
likes in 'n vuurpylfabrick in 
Brittanje toe bulle ewe skiclik 
versteur is dcur 'n lawaai van 
'n klomp honde en die jag
boring van 'n paar Britte op 
perde wat bcsig was om bulle 
te vcrmaak met die agtcrvol
ging van 'n jakkals - gewoon
lik gevange jakkalse wat los
gelaat word vir die prct om 
bulle weer te vang. 

Die wcrkers het woedcnd uit
gcstorm en onder uitroepe van 
,.spivs" en .,drones" het bulle 
die jakkals vankant gemaak 
en gevat. Die jagtcrs, in hul 
heldcrklcurige baadjies, bet 
aangcdring op die uitlewering 
van die jakkals, maar moes 
wyk toe die opsigtcrs wou weet 
hoe bulle binne die stewige 
ombcining gekom het. Hulle 
hct crkcn dat bulle deur 'n 
.,opening" in die draad gekom 
het. 

Die Engelse publlek is ook 
bale verontwaardig oor die felt 
dat petrolbeamptes petrol toe
ataan aan Britae a.dellkea om 

met hul motors na hul jagvclde 
te ry, tcrwyl in sommigc ge
valle petrol geweier word aan 
leweransicrs van noodsaakllke 
lewensmiddele. 

Amerika sal 
Lande onder 
\ 

Kommuniste 
Nie help 

Amerika het besluit om geen 
finam,iele hulp nan E uropese 
Iande wat d'nder beheer van 
Rusland of die Kommunistiese 
Party staan, te gee nie. 

lliE'Irdie besluit is gl'neem deur 
<lie Huis van VE'Irtl'enwoordi
gers wat die bl'slissing met 
groot meerderheid aanvaar bet. 
Verder is ook bepaal dat per
sone wat met die distribusie 
van die geld behulps:w.m sal 
wees, verklarin&'s moet afle dat 
bulle nie Kommuniste is nie. 
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BLOEDRIVIER-MONUMENT 
GISTER ONTHUL I 

Groot Gesinne 
In Kamers 

Die Bloedrivier-monument is gister, nege jaar nadat die 
hoeksteen in 1938 geH~ is, by bloedrivier onthul. Afrikaners 
uit aile dele van die land bet bier in die gees van die Eeu
feesjaar saamgedrom om hulde te bring aan die stoere voor
geslag wat die toekoms van ons volk op bierdie gedenkwaar
dige plek verdedig bet . 

Die bchuisingsnood in Kaap
stad is die afgelope paar dae 
weer gclllustrecr toe die geval 
van 'n cgpaar met drie kinders 
wat saam met twee ander ge
sinne In 'n huis van drie kamers 
woon, onder die aandag van 
die huurkontroleur gekom het. 
Die gesln het in een van die 
drie kamers van die huis ge
woon. Hullc hct eindelik 'n 
huls gekry. 

Tonele wat herinner aan die 
van 1938 bet in die laer tydeos 
die fe~vierings afgespeeL 

Vcrlede week bet die verrig
tinge in Kaapstad begin toe die 
Kaaplandse Voortrekkers begin 
het met 'n fakkelloop vanaf 
die standbceld van Jan van 
Riebccck. Dit is aangestcck 
dcur dr. J. de V. Heese, hoof
sekrctaris van die Voortrek
kers. Fakkcllope bet ook vanaf 
Bloemfontein, Pretoria en 
Pietermaritzburg begin. Hulle 
het mekaar Saterdag by Buf
felsrivierbrug ontmoct en al op 
die spore van Prctorius se wen
kommando tot by Bloedrivier 
gebardloop. 

New York 
Na Rand 
In 44 Uur 

Kommuniste 
Verloor In 

Oostenryk 
Die Kommunlste bet 'n groot 

neerlaag gcly in die landswye 
verkicsing wat die afgelope 
week in Oostcnryk gehou is. 
Volgcns 'n verklaring van die 
Sosialistiese Party hct die par
ty 75.8:> perscnt van die poste 
verower tccnoor die Kommunis
te se 12.25 pcrscnt. Die Oosten
rykse Party het S.18 pcrsent 
verkry. 

'n Ander aansoek wat beban
del Is, Is di6 van 'n r;esin van 
sewe - twec ouers en vyf 
kinders - wat In ccn vertrek 
gewoon hct. Hullc het ook 'n 
huis gckry. 

By dicsclfdc gclccnthcid het 
die huurkontrolcur aangekon
dig dat hy 'n huis aan 'n oud
soldaat en sy gcsin, wat gccn 
vcrblyf gehad hct en genood
saak was om vier nagtc in die 
wagkamer van die Kaapstadse 
stasie tc slaap, toegekcn het. 

Bri tte. se S"W' art 
parlogserfenis 

Daar is tans 10,000 buite-egtelike kleurlingkinders met 
Britse moeders en ncger 'aders in Brittanje. Omdat die 
moeders nie kans sien om in die openbare lewe met hierdie 
bastertjies te ver!.kyn nie, het die Neger-welsynsvereniging 
van Londen die Britse minister van binnelandse sake versoek 
dat die belfte van hierdie onwelkome erfenis na Amerika 
gestuur moet word. 

Die plan is om bierdic uitge-

Smutsbeleid: 

KWAAI WOORDE 
MAK DADE 

Veldm. J. C. Smuts bet sy party se naturellebeleid ver
lede weel{ opgehelder toe by die kongres van die Transvaalse 
Verenigde Party in Pretoria toegespreek bet. Hy bet ook op 
die gevaar van die Kommunisme gewys. 

,Ons staan vir die leierskap 
van die blanke ras in Suid
Afrika, en niemand sal dit be
twis nie. Sommigc van ons 
mense si! dat opgevoede natu
relle op ccn of ander tyd in die 
toekoms na die parlement moet 
gaa/t. Dis Is 'n private opinie 
wat mense daarop nahou, maar 
dit is nie die bclcid van ons 
party nie", het hy verklaar. 

Hy bet voortgaandc verwys 
na die kommunistiesc gcvaar. 
Dit is 'n geloof en nie net 'n 
politieke leer nie. As die ver
sterking padgee en kommunis
me versprei oor Afrika, wattcr 
verwoesting sal dit nie in ons 
land saai nie? Wat sal gebcur 
as die vloed Europa en Afrika 
bedek? Dit is 'n polisicstclscl 
en laat geen vryheid toe nie, hct 
spr. gese. 

SY DADE 

Onderwyl genl. Smuts sy ge
hoor wil laat sidder vir die 
kommunistiese ,vloedgolf", laat 
by toe dat sy spoorwegwinkels 

die kommunistiese blaaie ver
koop, hoewel Die O.B. doar ver
bied is ,weens die regering se 
hooding teenoor die Ossewa
brandwag" - 'n hooding wat 
ontstaan bet deur dat dio Os
sewabrandwag nie wou toelaat 
dat ,die versperrin&" padgee" 
tussen 1\loskou en Wes-Europa 
ole. 

Het Steeds 
Kommando 

Gekies 
Hoofkommandant Harry Nor

ris van Brakpan is tans na bale 
jare getroue diens in die O.B., 
rustcnd omdat sy gesondbeids
tocstand dermate versleg het 

Die vliegrekord tusscn Ne\v 
York en die Rand is gcslaan 
toe 'n vliegtuig van die Pan 
American Airways die afstand 
in 43 uur 34 minute afgcli! bet. 
Die vorige rekord was 49 uur. 

Die vliegtuig was altcsaam 35 
uur 27 minute in die lug. 

worpenes in die negergemcen
skap in Amerika te laat opnccm. 
'n Spesiale passasiersboot is vir 
hierdie doel gekry. Doktcrs · en 
vcrpleegsters sal die ncger
Britjies op die reis bystaan. 
Vir die ander helfte moet maar 

Ope Brief aan Uniale 
Raad van B.O. en P.G. 

dat by nie meer so aktief soos 
in die vcrlcde kan optree nie. 

In die Drie-jarige Oorlog was 
hy nog 'n skoolseun en het hy 
eers brfte waaroor die Engelse 
verkeer mocs beweeg, opge
blaas. Toe dit vir hom on
nioontlik geword het om verder 
sy deel op hicrdie wyse by te 
dra, het hy by die ko~mando's 
aangesluit. 

Sal Die V.P. 
. Steun 

Die Suid-Afrikaanse Party 
(voorhcen Dominion Party) is 
bcrcid om 'n verkiesingsoorccn
koms met die Verenigde Party 
aan tc gaan by die algemcnc 
verkiesing in kiesafdelings 
waar daar driehoekgevegte mag 
ontstaan wat miskien 'n oor
winning vir die Nasionalo:l 
Party in die hand kan werk, 
'volgens vcrklaring van die 
party sc hoofbestuur. 

Grondwet Sal 
Hersien Word 
Die Groot veranderinge wat 

daar gedurende die algelope 
jare in die Unie plaasgevind 
het, maak dit noodsaaklik dat 
die groudwet van die Unie her
sien word sodat dit kan aanpas 
by die moderue beboeftes, bet 
veldm. Smuts verlede week in 
Pretoria verkluar. }ly glo egter 
dat die volk van Suld-Afrika 
die provinsiaie stelsel wil be
hou. 

Die flnansiiHe verhoudings 
tusscn die scntrale en plaaslikc 
regerings het so verandcr dat 
daar ernstige probleme opdocm 
wat opgelos moet word:' Spc
siale aandag sal bestee word 
aan die verboudings tusscn die 
sentrale regering en die pro
vjnsiale owerheid. Hy mccn 
egtcr nie dat 'n Tweede Naslo
nale Konfensie nodig is om die 
saak aan te pak nie, aangcslcn 
daar al talle kommissles op 
die saak ingegaan hct. 

eers in Brittanje gcsorg word. 
Hullc sal in welsynsinrigtings 
gcplaas word omda,t die moe
dcrs tc jonk en onbevoeg is om 
vir bulle te sorg. \Veens die 
klcurskeidslyn wil die Brittc 
ook nie hierdie bastertjies aan
ncem as kinders nie. 

Die babas wissel van ouder
dommc tusscn twaalf maandc 
en vyf jaar en is die ltinders 
van Britsc meisies en negcr
trocpc wat gcdurende die oor
log in Brittanje gestasioneer 
was. 

A.P .-1'ak Op 
Carnarvon 

Gestig 
Op 21 November Is daar 'n 

tak van die Afrikancrparty op 
Carnarvon gestig. Die bcstuur 
bestaan uit die volgcnde per
sone: voorsittcr, mnr. J. S. R. 
de Vllliers; ondcr-voorsitter, 
mnr. S. J. Latsky; sekrctaresse, 
mev. M.S. Ricdcmann; en asst.
sekretaresse, mev. C. S. van der 
Merwe. 

Tot bestuurslcdc is verkies 
mnre. J. P. Jacobs, Kalkkuilc; 
Gert Cloete, Stuurmanspoort; 
en D. P. MJ!.lan van Libcrtas. 

Die inskrywing van · die lcdc 
gaan voort en vcrwag word dat 
teen die einde van die maand 
die ledetal op 120 stemgeregtlg
des te staan sal kom. <Mcege
deeD. 

Staal In 
Duitsland 

Die staalproduksie van Dults
land wat dubbel soveel Is, as 
aanvanklik beoog, sal voortaan 
op 11,500,000 ton per jaar te 
staan kom, volgens 'n bcsluit 
van die vier ministers van 
buitelandse sake in Londen. 

Kamcrade, 
Die aankondiging dat julie 

bcsluit bet om ons vervolging 
vir die nageslag te boekstaaf 
Is die bcste aankondiging vir 
'n lang tyd. Nie aileen ons 
vcrvolging nie, maar ook ons 
!ewe daar en ons versorging, 
<nie die verpligte versorging 
van ons owerbeid nie, maar 
daardic vcrsorging deur volks
&enotc wat 'n gevoel gehad het 
vir hul landicnote en op 'n 
Samaritaanskap-manier 'n ge
vocl gehad het vir ons en ons 
vroucns en klnders). Ons vrou
ens en kindcrs het saam met 
ons die stryd teen die Bose 
gcstry. 

Wanroor cit pcrsoonlik die 
hly~wcl~d~j~~daa~~ 
Immelman-Bocrvrou en niggle 
van Koffiefontcin vcreer bet 
met 'n cre-lidmaatskap van ons 
bond. Ek bet haar in Januarie 
vanjaar aan haar huls besoek 
en' gaan haar weer In Januarie 
1948 op Kofflcfontcin besock. 
Ek stel voor dat baar portret 
'n ereplek In ons bock sal toe
gekcn word, en dat In 'n aparte 
hoofstukkie aan die nagcslag 
sal geboekstaat word, wat sy 
vir ons - vir haar volk gcdoen 
het! Sulke heldinne soos sy was, 
is daar moontlik ook onder ons 
eie gesinne, maar dit sal on
beskeie wees van ons om oor 
ons eie te praat. ,Tant Lenle" 
is ons Heldin! Sy het ongc
vraag haarself opgeoffcr In 
diens van haar volk. 

Ek sou bale meer wou si!, 
maar gcnoeg om te wcct dat ek 
bly voel en my vollc steun aan 
die onderneming toes~. Mag 
julie ondernemings slaag. Mag 
die bock die nageslag inlig en 
selfs die volksgcnote vcrtel wat 
tot nog toe moontlik doelbewus 
In die duister gehou is wat 
bulle graag sou wou weet? Mag 
die bock ook mcnige kat uit die 
sak laat en sekere oriversoen
barc clemente se verswygings
mctodes ccns en vir altyd die 

kop lnslaan, en daarmee en 
• terselfdcrtyd die bele volk tot 

'n blywcndc Eenheid inspireer! 
Verdeel en Beers moet ook 
onder ons cie Afrikanerdom die 
dood sterf! Mag dit so wees? 

,001\f GRANDI" 
Nr. 2089/42. 

(Kofflctonteln). 

Russe se Sterk 
Duikbootvloot 

John Sullivan, 1\linister van 
vlootsake, b et pres. Harry 
Truman se kommi!>sle insake 
lugvaartbeleid meegedeel dat 
Rusland tans vier keer so
vee! duikbote bet as wat die 
Duitsers aan die begin van 
die slag om die Atlantiese 
Oseaan gehad hot. 

Hy bet gese dat die Sowjet 
se ondersese vloot versterk is 
met duikbote wat van die 
Duitse vloot gebuit en toege
rus is met lugtoestelle wat 
bulle in staat stel om lank 
onder die water te bly. 

Die Russe beheer vier Duit
se duikboo~werwe en ge
bruik Duitse planne en te~rniei, 
bet by ~ese. 

Lenings Nou 
Boomskraap 

Die aankondiging van Amc
rika dat die res van die lening 
ann Brlttanje ontvries is, was 
nog nie koud nie, of Brittanjc 
bet al weer lang bappe uit die 
lening begin byt. £25,000,000 is 
getrck. Daar is dus nou nog 
net £75 mlljoen van die Ameri
kaanse lcnlng oor. Daar is o.ok 
nog net £79 mlljoen van die 
Kanadese lening oor. 

Met die ontstaan van die Re
bellie in 1914 was hfkomdt. 
Norris weer op die voorpunt 
en het by In die gcvangcnis 
beland. 

In 1922, tydcns die groot sta
king het hfkomdt. Norris sy 
plek ingeneem tussen die wer
kers en nogecns is hy opgesluit. 

Op politicke gcbicd bet hy 
altyd hard gcveg vir die Na
sionale Party en met die ont
staan van die O.B. het hy weer 
by die kommando's lngcskakcl. 

Hoewcl hy 'n mynteringlycr 
is, bet hy met 'n diepe beset 
van pligsgetroubeid sy pick in 
die O.B. volgestaan. 

Hfkomdt. Norris se cerate 
trou is en bly die Osscwa
brandwag. <Korr.). 

1\IANSHORLOSIES 
Vanaf 12/6 

DAMESHORLOSIES 
Vanaf 25/

VULPENNE, Conway 
Stewart .. . Vanaf 14/6 
Ek bet ook PARKER

en SCHAEFER-PE!I.'NE 
en -POTLODE in voor

raad. 
SWITSERSE VEL 0 X

SKEERLEl\OIETJIES, 
per pakkie van 10, 1/6. 

Deskundige Herstelwerk 
aan Horlosies. 

H. J. Steyn 
DE VlLLIERSSTRAAT 17 

VASOO 
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OP DIE BRUG NA 
1948 

Dit is met 'n gevoel van dankbaarheid, gemeng met 
kommer, dat ons die brug oorstap na die nuwe jaar. Vir 
die Ossewabrandwag sowel as ons volk was daar ligpunte 
in die afgelope jaar wat dui op beter verwagtings, maar daar 
is ook skaduwees wat val oor ons land. Wat ons Beweging 
bet ref, het ons vir die eerste maal in ses jaar uit die woud 
van afsondering getree. Ons is nie meer die Aspoester 
van die oorlogsjare nie, maar ons vcrskyn in geselskap van 
mense wat begrip toon vir die opregtheid van ons strewe, 
en in die politieke pers word daar belangstelling getoon vir 
ons doen en late. Dit is dus met groter selfvertroue dat 
ODS die toekoms tegemoet kan gaan. 

Nogtans hang daar oor ons hoofde die wraaksug van 
'n bewind wat deur die geskiedenis in die ongelyk gestel is 
en tans in iesegrimmige venyn homself wil regverdig deur 
die uitdelging van die gehandhaafde. ODS weet nie hoe 
ver by dit gaaD dryf Die, maar wat ODS wei weet is dat die 
Ossewabrandwag 'n roeping het en dat eoige verder& aanslae 
op hom slegs die middel sal wees om hom te s taal of om 
vir hom die pad oop te maak na daardie roeping. 

SLAGGEREED 

Die afgclope jaar het ook nuwe hoop vir ons volk 
gebring. Toe ODS nege jaar gelede in onstuimige selfvertroue 
by Monumentkoppie vergader het, het ODS gemeen dat ons 
die f inale fase van ons onafhanklikheidstryd tegemoet tree. 
Binne die Ossewabrandwag het ons volk hom gereed gemaak 
om die laastc greep van Britse imperialisme oop te brcek. 
Dit was ons egter nog nie beskore nie. Ons bet toegelaat 
dat die haarlokke van ons krag geknip word en soos die 
blinde Simson het ons vir die vyand gespeel, al die jare. 
Daar was egter in die jongste tyd aanduidings dat ons hare 
weer begin groei het. ODS volk b et nader beweeg na sy 
leuse Eendrag maak 1\lag. Laat ons bid dat die gees van 
eendrag in die jaar wat voorle ons so sal vasgryp dat geen 
vyand of Brutus ons weer met die dolk van vcrdeeldheid sal 
tref nie. 

TOEPLOE GING 

Ook vir ons volk skemer daar dus nuwe hoop, maar ook 
dreigende gevare. Die Empire, wat op wankelende bene 
staaD, probeer om nou in die laaste ronde Afrikanem asiona· 
llsme 'n uitklophou te gee. Na al sy stryd en wee staan ons 
volk DOU op die punt om toegeploeg te word. Skip na skip 
bring die getallc aan om ons toe te gooi, en ons merk al 
hoe die vyand met 'n duiwelse openhar tigheid sameswerings 
teen ons land en volk aankondig wat 'n paar jaar gelede nie 
eens gcfluister sou word nie. 

Maar hiertcenoor kan ODS konstateer dat die Engels
sprekende in die jongste tyd 'n duidelike neiging toon om 
Suid-Afrikaans tc begin dink. Die Empire en sy handlangers 
mag dus wik en we»k om AfrikaaDSe nasionalisme t oe te 
ploeg, maar dit mag uiteindelik tog beskik word teen hul wil. 

Maar hierin, soos in alles wat voorle, is in die eerste 
plaas nodig dat ons volk sy waardigheid sal handhaaf. , Die 
waardigheid is meer as 'n armee", bet wyle gent. Hertzog 
gese, en indien ons volk in die jaar wat voorle kan t erugkeer 
tot sy waardigbeid en die kleinsielige krakele van die afgelope 
jare staak, behoort ons die j aar 1948 in te gaan met moed 
en selfver troue. 

Slegs •n Dekanantel 
Genl. Smuts het aan sy Transvaalse kongres weereens 

vertcl in hoc 'n groot gevaar Suid-Afrika en die wereld 
verkeer weens die oormag van die ,Russiese kolos" met 
sy veroweringsgeloof. Hy docn dit om sy verbintenisse 
tecnoor Brittanje wat feitlik ncerkom op die uitlewering 
van Suid-Afrika as 'n oorlogsbasis, te regverdig. Want as 
die wal brcck, wag op Suid-Afrika die grootste ellende, so 
beduie genl. Smuts. 

Ses jaar lank het genl. Smuts Suid·Afrika se manna. 
krag opgeroep om die enigste stem wal tussen E uropa en die 
, Russiese kolos" te vernietig. Ses jaar lank bet die Ossa. 
wabrandwag in kampe en t ronke moes boet omdat by teen 
hierdie dwaasheid gewaarsku bet , en nog steeds is genl. 
Smuts se speurders en prokureurs-generaal besig om sake 
voor te berei teen die Ossewabrandwag weens die standpuot 
wat hy ingeneem bet. 

En nou, na sovecl jaar begin genl. Smuts ook te praat 
van 'n wal wat kan breek. Ons sien nou geen dergelike wal 
nie, behalwc insover Amerika nog 'n wal kan opwerp. 1\laar 
in Suid-Afrika is daar 'n vyfdekolonne van 1\loskou agter 
eoige moont like wal wat opgewerp kan word. Nogtans laat 
die regering bulle toe om hulself al dieper en dieper in ODS 
ingewikkelde samelewing in te grawe. Hul propaganda word 
teen 'n geringe kommissie deur die regering op sy spoor· 
wegstasie!'> versprei. Dit is glo terwille van die demokratiese 
beginsels waarop die regering staaD. 

Maar die Osscwabrandwag, wat dwarsdeur die oorlog 
hom nooit gehecl-en-al met enige vreemde ideologic ver
eenselwig bet nie en wat gegroei bet uit die bodem van ons 
land, is 'n vernietigingsoorlog deur die Smutsbewind aangese. 
Sy lede word nog s teeds uit die staaatsdiens geweer en sy 
blad mag nie op die Spoorwee verkoop word nie, want die 

(Vervolg in volgende kolom) 

--------------------------------------------------------~---------------------------------

In Frankryk Vandag 

De Gaulle 
Vir O.B. 

se 
Nie 

Beweging 
Vreemd 

De Gaulle se ster het aan die hemele ver~kyn. 
Daar is seker gcen land ter wereld en weinige koerante en tydskrifte wat 

nie "·an hierdie k enter ing in Frankryk m elding maak en d it m et argwaan, 
twyfel, geesdrif of hlote u uuakierigheid betrag n ie . Die stugge, onbuigsam e, 
taklose De Gaulle van die oorlogsjure is hesig om ten s}>yte van sy f later s 
en gebreke, aan die mag te kom . 

Die toeskouers binne en buite 
Frankryk, gedagtig aan watter 
h istoriese rol die Franse leiers 
van die verlcdc in die wcreld 
gespeel het vra mekaar af: hoe 
doen hy dit en waarheen gaan 
by? Intussen het die held van 
die drama homsclf dcur middel 
van sy organisasie ,Rasl;emble
ment du peuplc francaise", wat 
miskien met ,Mobilisasie van 
Franse Volkskragte" vertaal 
kan word, van die grootste en
kele groep in die Franse poli
ticke wereld meester gemaak. 
Die pas afgelope munisipalc 
vcrkiesings in Frankryk hct 
dit op sensasicwekkende wysc 
bewys. Deur die landswye sta
kings wat deur die kommuniste 
uitgcroep is hct hulle erken dat 
hulle voor bulle grootste poli
tiekc teenstander te staan kom. 

Wat is die geheim van gcnl. 
De Gaulle, agter die stale voor
kome van die figuur op die 
voorblaaic? Uit die vastelandse 
berigte kom broksgewys die 
oplossing van die raa!sel. Ver
a l vir ditgene wat die O.B.
rigting soos dit s ta p vir stnp 
deur dr. llans ~·an Rensburg 
ontplpoi word volg, sal dit in
te ressant wees om uit die be
skikbare bronne d ie onderstaan
de te verneem. 

MASSAS NA DE GAULLE 

Op 7 April van hierdic jaar 
bet genl. De Gaulle sy organi
sasie amptelik In d ie !ewe gc
roep en in die onlangse ver
kiesing het hierdic groep veer
tig pcrscnt van aile stemme wat 
uitgebring is op homself vcr
enig. Nog meer , dis juis die 
grootste Franse s tede wat die 
juk van die Rus~>iese po!Hieke 
slawerny van bulle afgewerp en 
nan De Gaulle volslae meer
derhede bo aile under partye 
gegee bet. In die hart van 
P arys, Lyon, Marseille hct De 
Gaulle sy vaandels geplant en 
die steun van die massas ver
kry - dieselfde skares wat die 
Franse Revolusic sy geskiedkun
dige pad laat baan het en 
wat aan Napoleon die militere 
glorie van 'n tydperk geskenk 
het. 
Di~ proletariaat drom saam

dog nie om die hamcr-en-sekcl
banicre van Stalin, soos nog 
giste r die tendens was nie. 

BE WEGING I .P .V. PARTY 

Die De Gaulle-organisasie, 110 

sa &y voor<Jtanders voortdurend 
en uitdruklik, is geen party nie, 
dog 'n beweging (hoe bekend 
is die woorde ! - skrywer) . De 
Gaulle 16 hom nie daarop toe 
om die pa rlementere leiers nu
der te trek nie. Reed'! geduren
de sy verblyf in Londen het by 
bulle koel ontvang en op 'n 

(Vervolg van voorgaande kol.) 
regering se bouding teenoor 
hom, belet hom danrdie demo
kratiese reg. 

Daarom wil ons weet wat 
genl. Smuts bedoel het om te 
praat van 'n lwmmunistiese ge
vaar en 'n wal daarteen. Sola nk 
sy dade sy woorde so treCfend 
weerfiillreek, sien ons bybedoe
llngs in sy bewee&'redes, en kan 
ons nie a nders as om te glo dat 
hy die dekmantel van kommu
nisme wil gebmik om Brltse 
Imperialisme op Suid-Afrika vir 
altyd te verstewiar nie. 

D eur , T oeskouer' 
-= 

nf~>tand gehou, boewel daar nie
temin diegeue onder bulle is 
wat hul by hom voeg. Hy ''il 
nie SO'!ttr die pnrlement ver
ower n ie as die land self, ,,le 
pays reel", soos die Franse <lit 
stel. 

De Gaulle se strewe is dan 
ook nie slegs om die Icier 
van 'n party te wees of aan 
die hoof van 'n wankelcnde 
koal!sie te staan nie, dog hy 
n'lik daarop om vera! die 
aanvoerder van 'n beweging 
te wees wat kan gedy tot 'n 
;,crlttuig ter verowering en 
hcrskcpping van die staat, 'n 
hegsaamgesnoerdc en doel
treffende instrument, soos 
buite sy gcledere slegs die 
kommuniste dlt ken. 

Aldus berig die Vastelandse 
waarnemers aangaandc genl. De 
Gaulle. Vir aile Suid-Afrikaners 
bchalwe die oningeligtes of 
hardhorendes is hierd!e gedag
tes nie onbekend nie. 

J EUG EN TRADISIE 

Voorts word berig dat onder 
die vleuels van De Gaulle saam
gevoeg word die ou konserwa
tiewc groepe met sy afkecr van 
kommunismc en die dinamiek 
van die Franse soldatedom, van 
die ontworteldcs uit aile dele 
van die samclcwing en van die
gene wat na 'n nasionale wt;!er
gcboorte uitsien. Die strominge 
is m.a.w. diselfde B!l wat agter 
die ou l\Iaarskalk Petain saam
gevloei bet , met die verskil eg-

. ter dat De Gaulle n ie die las 
van 'n D uitse besettingsmag bet 
wie se dade as veroweraars by 
teenoor sy eie mense as die oor
wonnenes moet verskoon en ver
dedig nie. 

Inteendcel. Die invallcnde 
troepe van die dreigende en hie r
die keer kommunistiese inval 
op aile gebiede kan en moet by 
namens die verncderde Franse 
wat hul land weer 'n herrysenis 
wil voorberei en juis daarom 
aan De Gaulle hullc vertroue 
skenk, op aile gebiede bevcg. 
Daartoe is Frankryk besig om 
homself onder die vaandcls van 
De Gaulle saam te skaar. 

KRAG, NIE GETALLE NIE 

Die organisnslevorm wat De 
Gaulle aanwend is dus d ie wat 
op 'n \'Olkstryd gerig is. Die 
hegtb l.'id, die vertroubaarheid 
van sy aaneensl<ukeling van af
delings, hul aksievaardigheid, 
hul beproefde moed word veel 
hoer geskat as die aantal "tern
me wat hul ver teenwoordig. 
Verontrustend is dit, verldaar 
waarncmers, dat aldus die ou 
party van weleer verdwyn en 
in hul plek kom daar te staan 
die strydbewcgings van links 
en regs, van Stalin en De 
Gaulle. Die Verkrummelende 
oorbl)Jsels ~·an die ou partye 
word tot poeicr gemaal t ussen 
d ie mugte wat nou opruk om 
Frankryk te verower. 

Merkwaardlg is dit dan ook 
scker nie dat die huidlge mede
werkers van De Gaulle u!t die 
oorlogsjarc staan: Soutelle, hoot 
van die Gaullistiese geheime 
pollsie ult die Londense tyd-

perk van ballingskap en on· 
dergrondse afwccr in Frankryk 
self, Malraux, eertydsc kom
mandant in die Fransc Ge
hcimc Leer tydcns die Duitse 
bcsettingstydperk en tallc an
dere. Hulle is nie juis politicl 
in die tipicsc sin van die woord 
nic, dog vccl ccrdcr leicrs van 
die afdelings van De Gaulle, 
erfgename van die mantel van 
die Weerstandsbcweging waar
aan hulle so 'n groot aandecl 
gchad het. 

VERREIKEXDE I~\'LOED 

Die beweging van De Gaulle 
is tot 'n groot mate in 'n waas 
van romantiese skemering ge
hul, behalwe vir enkele uit
staande pcrsone van wie hul 
trou teenoor De Gaulle bekend 
skyn te wees is min aangaan
dc die inwendige organisasie van 
die beweging bekend. Wei is 
egter bekend dat talryke hoe 
amptenare tans in die dlens 
van die staat reeds die voor· 
hoede vorm van wat al die 
,Vyfde Republiek" genoem 
word. Daar is, so word be
weer, Cortroux, Franse gcsant 
in Moskou, Bonnet in Washing
ton, talrykc generaals, goewer
neurs van besette gebiede, hoe 
amptenare van die staat wat hul 
ten gunste van De Gaulle ver· 
klaar. · 

As in aanmerk!ng geneem 
word dat De Gaulle hom steeds 
ten gunste van 'n staatsvorm 
met 'n sterk uitvoerende gcsag, 
onbelemmcrd dcur die onder
i'nyncnde bedrywlghede van talle 
wissclvallige partye uitgelaat 
bet, dan is dit nic onbegryplik 
nie dat 'n bekcnde Fransman 
in 'n radiorede gewag gemaak 
het van:-

, Die swaar wenkbroue bo 
die oe ~·an &taal. Sltg<J die 
haarlok oor die voorboof ont
breek.'' 

WERKTUIG V~~ DIE 
GE SK IEDEllo"'IS? 

Sedert vredesluiting het De 
Gaulle reeds ver ontwikkel. Sy 
Russiese vricnde van vroeer bet 
hy In 'n ander gedaante leer 
ken. Sy beleld is gesuiwer en 
het !nhoud gekry. Van hom 
word gese dat hy hom tydig op 
die kruispaa!e stel waar die 
geskiedenis vcrby moet gaan. 

Vir die OssPwabrandwag sal 
bierdie IM>liggaming \'an die 
F ranse wil tot b errysenis nie 
onbekend voorkom nie, of sy 
welslae vreemd nie. 

Wat Duitsland 
Vervaardig 

Buigbare en onbreekbare 
grammofoonplate word tans 
dcur die Duitsers naby Stoll
berg in die Russies-besettc dec! 
van Duitsland vervaardig. Om 
dit meer aantreklik te maak is 
die plate in verskillcnde kleurc 
verkrygbaar. Dit kan duisend 
maal gespeel word voordat dit 
tekens van ouderdom begin toon 
en is in hierd!e opslg 'n groot 
verbetering op bestaande plate. 

Die Thurlin-Horlosie-maat-
skappy in Ruhl maak maande
liks 10,000 sak- en armhorlosics . 
Die helfte hiervan gaan egter 
na Rusland as herstelbetalings. 
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RYKSBANDE ·OM ,s.A. 
\VORD STYWER GETREK 

Volgende op die milite re samesprekings wat veldm. J. C. Smuts met 
die opperbevelhebher van die Britse lecrmagte, veldm. Montgomery, gehad 
het, is belangrike vlootbasisverskuiwings aangekondig waarvolgens Brittanje 
nie soos in die verlede n et Simonstad as vloothasis sal gebruik nie , maar ook 
Durban aan die Ooskus, en Saldanhahaai aan die W eskus. 

Hierdeor is Suid-Afr ika k op 
en pootjies ingesleep by die 
verdedigingspla n van die Brit
se R yk , e n in geval va n 'n 
Britse oorlog sal Suid-Afrika 
moet d ien as afspr ingplek teen 
die Ooste om Britse bela nge te 
beskerm en om die Britse see
roete om Afrika te verded ig. 

NIE MEER 
IMMIGRANTE 
UIT ITALIE 

Vcldm. Montgomery het nog 
skaars die stof van Suid-Afrika 
van sy voete geskud, of die 
Cape Times berig hierdie om
wcnteling met sy ver regaande 
betekenis vir Suld-Afrika. Die 
vlootcenhede wat tans in Kaap
stad gestasioneer Is sal almal 
na Durban verplaas word en sal 
hul lntrek neem in die vestings 
wat die Britse vloot tydens die 
oorlog in D urban en op Salis
bury-eiland gebou hct. 

HOl\l SELF VERDEDIG 

was vir Brltse skeepvaart, het 
die Britse vloot begin om 'n 
basis by Saldanhabaai op te rig 
om te voorkom dat te vee! skepe 
in die Kaapse hawe saamgetrek 
word. 

A.V.B.O.B. 
Lyk besorgers, Grafs teenmakers 

Begrafnisversekeraars 

Bloemfonte in - Pretor ia 

130 Takke 

•••••••••••••••••••••• 
MEUBELS 

PRYSE STYG VINNIG 

KOOP NOU 
Ons hou alleenllk goelfo 

kwalltelt Meubels In 
voorraad 

-WERDA 
Me ube lhandelaars 

(EIENDOMS) BEPERK 

Groote K erkgebou - K.aapsta'' 

BLADSY VYF 

Pl..UIMVEE 
Ole Beolte l"tnna om a PL"VI M YI!:& 
ll:li!:KS eo ander l'BODUKTE ..,. 

te eiaar Ia: 

C. M. ELOFF EN KIE. 
( :IUJM.) Bplt. 

JiiORE,UJU[ (PNlnu 7180) ~ew1eD 

V erseker u Toekom1 
dear die Eienaar te word van 

VASTE EIENDOM 
* B OUPE RSELE 

* WOONHUISE 

* PLASE 
* BESIGHEDE VIR DIE 

KIESKEURIGE P E RSOON 

Raadpleeg-

J. (Kotie ) THERON 
P osbu.s 78 Foon 0028 

CROXLEY-GEBOU, KUSWEG, 

STRA N D 

Die regering bet besluit om 
nie voort te gaan met die 
grootskaalse invoer van immi
grante uit ltfl,lie om op boere
plase te kom werk nie. Die 
regering hct soveel teenstand 
oor hierdie skema ondervind 
dat hy maar .besluit het om 
die rem aan te draai, volgens 
veldm. Smuts In Pretoria aan
gckondig het. 

D ie Britse vloot t.nl hom nou 
d ieper ingrawe by Salda nha
bani, wat in tyd van oorlog die 
af spr ingplt>k vir a ile vlootopera
sies sui wees ter wyl Dur ban die 
vooruitgeskuifde basis sal wees 
vanwaar geslaan sal word, skryf 
die blad. 

Met die inkrimping van sy 
Ryk in die Ooste het Durban 
vir Brittanje bale belangrik ge
word en die regering het tocge
leat dat Brittanje £2,000,000 be· 
stee om die hawe te versterk en 
verdedigingswerke te bou. Mili
t~rell!voorrade ter waarde van 
£12,000,000 word tans nog daar 
bewaar. Verskeie B ritse vloot
leiers, waarondcr adm. R. Bur
nett, het onlangs by herhaling 
die militere belangrikheid van 
Durban in geval van oorlog be
klemtoon . 

OORLOGSBASIS 

Is Medisyne 
Noodsaaklik! I VIR PfRSOOnUKf tRIS~tiD 

Individuele aansoeke van im
migrante wat gedurende die 
oorlog op plase gewerk het, sal 
nog oorweeg word, maa r ge
skoolde plaaswerkers sal nou 
eerder uit Wes- en Noor<l
E uropese Ia nde gewerf word. 

Durban sal onder volle beheer 
van die Unie-vloot wees maar 
alle fasaliteite sal, in geval van 
oorlog, aan die Britse vloot be
s}<ikbaar gestel word. Sold
Afrika sai egter vir &y eie ver 
ded iging sorg, volgens die blad. 

DURBAN 

Tydens die oorlog toe die 
Middellandse See feitlik gesluit 

Britse Onderwysers 
, Oom Paul se Seun", Ronde

bosch , skryf as volg in Engels: 
Het ek julie Afrikaners nie 

vertel dat die volgende stap 
gemlk sal wees teen die ves
tings van patriotisme nie? Toe 
ek gehoor het dat hulle vak
manne in Brittanje sock vir die 
verdedigingsmag, het ek geweet 
dat ons seuns beroof sal word 
van hul kanse in die !ewe. 

Maar nou raak dlt ons kin
ders wat onderrig moet word 
deur onderwysers wat nie twee
talig is nle, wat niks van ons 
land en van ons tradisics wcet 
nie omdat dlt beweer word dat 
ons nie kan bekostlg om ons 
eie onderwysers op te lei nie, 
of omdat die onderwysberoep 
nie beter betalend gemaak kan 
word nie. 

Hoe Is dit dan dat ons 
miljoenc ponde het om aan 
B rittanje tc bestee terwyl ons 
e i e onderwysdepartcment 
bankrot is? Word wakker 
Afrikaners, verdedig jul taal, 
julie tradlsle en julie kinders! 

Ek, wat twlntig jaar lank in 
Engeland gewoon het en daar 
opgevoed is, kan die Afrikaners 
vertel dat die rcspek wat som
mige persone vir Engeland 
koester nie geregverdig is nle 
en slegs gebou Is op die propa
ganda van die Britse jingo's 
In jul midde. 

As julie oorsee was soos ek, 
sal julie beset dat daar 'n kom
P,l.Ot deur ons Quisling-regering 
gesmee word om ons land te 
ondermyn. 

As julie nie die moed het om 
vir julie saak op te kom en 
sulke dinge te beveg nie, dan 
het julie reeds swak geword en 
verdien om die onderdane van 
'n meer vasberade volk te word. 

'Weier om julie klnders deur 
vreemdellnge te laat onderrlg. 
Weier om vreemdelinge ten 
koste van ons ele seuns in 
diens te neem. Moedig· liewer 
andcr immigrante aan om na 

Suid-Afrika te kom en 'n wal 
op te werp teen die Britte wie 
se planne veels te ver gevorder 
het. 

STE.L .HUISE. 
VAN GLAS IN 
VOORUITSIG 

'n Nuwe boumatcriaal, wa.t 
van roesvcye staal en glas ge
maak is en wat so Jig is dat 
dit op water kan dryf, is deur 
'n groep wetenskaplikes in Ame
rika uitgevind. 

Verskeie panele van die nuwe 
materiaal wat deur die kantoor 
vir tegniese dienste van die 
handelsdepartement verder ont
wikkel is, is ten toon gestel. 

Robert L. Davison, direkteur 
van d ie skema, het gcsfl dat die 
panele bestaan uit 'n kern van 
glas met 'n laag roesvrye staal 
buite-om. Die panclc Is twintig 
keer ligtcr as 'n oorecnstem
mende stuk baksteenmuur. 

H oe gebouc sal meer ekono
mies van hierdie nuwe mate
riaal gebou kan word omdat 
hul ligte gewig nie die gewel
dige dwarsbalke vereis wat 
nodig is om messelwcrk te 
ondersteun nie. 

Groot bespa ring sal meege
bring word omdat die dikte 
va n die more van wollcekrab
bers van twaalf n a. v it-r <luim 
verminder sal ka n word, bet 
Davison resll. 

Hy het daarop aanspraak re
maak dat die nuwe matcrlaal 
lsoJering teen hitte en koue sal 
verskaf e n dat dit beter bestand 
teen vuur en wegvreting sal 
wees. 

Die omwenteling op interna
slonale gebied maak dit nood
saaklik dat Suid-Afrika hom nie 
afsydig kan hou van die Weste 
nle, t n hy is bere id om sy sam e
we rking te \'Crleen in e nige 
Chrls telilce bondgenootska p teen 
gem eenskaplike gevnre, maar 
by is n ie bereid om dit te d oen 
as 'n ondergeskikte oorlogsbasis 
van Groot-Brittanje n ie. 

f
Soos Ons Lesersl 

Dit Sien 

WAARDE.RING 
VIR BLAD 

1\lnr. J . le Rou:'ll:, Palestina, 
P.K. Vred efort, skryf: 

Ek is bly dat u die lnteken
geld nou persoonlilt gemaak 
het daar ck cen van die eerste 
lede van die Ossewabrandwag 
was, het· ek nog altyd op 
Die O.B. lngeteken. Die O.B. 
is my en my huisgesin se hele 
siel en wese. · Ek wens die blad 
aile sukses en voorspoed toe 
vir die jare wat kom. Lank 
!ewe ons K.G. en ons Beweglng. 
(Mnr. Le Roux het sommcr vir 
twee jaar lngctcken. -Red.). 

Die Natuurwetenskap 

ae nee! 

Die Bron van Siekte 

BEKAMP SIEKTE MET 

DIE JONGSTE WETEN· 

SKAPLD[E METODES 

Met Verbasende Ultslae 

GEEN MEDISYNE! 

GEEN OEFENINGE! 
Die llardnekklgste Kwale swig 

Die wetenakap bet nou ultgevlnd dat 
aodra 'n besmette IISSMmldeel akoon
semaak word van ay sit of oDBUlwer· 
llede, die alekte verdwyn. Deur die 
toepasslng van ona wetenakapllke me
toda bet dlt nou •n maiUJlr.e ta.ak 

geword. 

Dlt maak ole aaak hoe erntUg of Mn· 
houdend u kwaal Ia nle - aelfs ad 14 
dlt as cllronlea of ongeneeallk beetem· 
pel. Daar Ia hoop Vir u. Geen medl
syne of oetenlnge benodlg nle. U aa1 
onder geen verpUgttng etaaa nle. Skryt 
&an ont en ventre!< voUedJse b~n-

dvhede In vttb&Dd met u kwa&l. 

THE SCIENTIFIC 

HEALTH INSTITUTE 
Posbus 1336 - KAAPSTAD 

1,711,111 
• •• ONS JAARLIKSE KORINGOPBRENGS 

In die afgelope jare het die Unie se 
koringproduksie vinnig gestyg. In 1911 
'"'"s die opbrengs 'n wcinig meer as 
t80,000 ton. In 1939 het dit reeds 
520,000 ton beloop. Tans word in 'n 
~;oeie jaar 'n bedrag van £7,700,000 aan 
koringboerc: uitbetaal. 

VOLKSKAS het in die uitbouing van 
sy takstclsel, ook die ryk koringprodu· 
serenoe gebiede van die land in ag ge· 
neem sodat die Bank daar reeds goed 
verteenwoordig is. 

Aile gebrulkllke baokdien.<te word •erotrek, 
iDB!uiter.ade lope:ode tjek.rekeninas, tpaar .. en be
leningsf,..Uitvte, eo r~treelue OOnHe (derise) 
~ks.i.et deur •• eie agente en kotTnpoodeme 
m al die v'""""'mote dele n.. die w~cld. 

Navrat word verwelkom. 

HOOFKAHTOOR: PRETORIA 

LONDEH AGEHTE: Lloyds B.onk Limited 
NEW YORK AGENTE: C!Mmical llaAk and Trust Go. 

~ 

"'· ; 
KWV· 

ftlU Je COLOGnf 
ENrlle S..ld-A{riko<lllse Oirtri"-rdtrr 

H . J. NIEHAUS (I!DMS.) BEPERK, 
Posbus 2108, Kaapstad. 

Posbu1 4683, Johannesburc. 

4-47 

DIT IS 'N SUID
AFRIKAANSE 1>RODUK 

BA-.kltRS 
(Gereristreerde Handelsbank) 
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GEKLASSIFISEERDE ADVERTENSIES 

TABIEF VIR OEKLASSIFISEERDE AD VEBTENSIES: 
H ullboudellke Ktnnlll~rewtnp: BOEREJEUG VAN PRETORIA 

(Verlowtng, buwelllt, geboorte, atertgeval, In memoria-m, gelukwenalng, 
ens.) 1d. per woord; minimum 3/· per plaalnc. Voorullbetaalbaar. VIr 
berballnga 25 paL atalag. 

Bandelsadvertenalee: MAAK GESKIEDENIS ' 
Eerst e plaelng, 2d. per woord. VIr berbaltnga 20 pal. alslac. 

lnteken~reld op ,.Die O.B." (versk)'n weekllke): 10/· per jaar of r!>/- per 6 maande. 
voorultbetaalbaar. Sluur advertenalegeld en beatellinge na Posbus 28, S tellenbole h, 
en 1nteltengeld na Poabua u u, Kaapalad. 

In die afgelope drie weke was die aktiwiteite van die Boerejeug van 
Pretoria toegespits op grootskaalse voorbereidings vir 'n Jeugdag wat 
op Saterdag, 6 ,Desember, van stapel gestuur is. Die doel was om geld in 
te samel om uniforms vir die seuns van die b etrokke Generaalskappe (Fl en 
Fl2) aan te koop. 

BUWELIK 
E LLls-DU TOIT. - Hiermee wll 

one Etha, oudste dogler van mnr. en 
mev. Slas du Tolt, Wyaerdrict, Goudlnl· 
weg, en Hertzl, aeun van mnr. en mev. 
Iaak EUJs van Jo'ranscbboek, bekend
maalt dat ona Saterdag 6 Desember, 
op Worcester getroud iA· 17/ 12/ 1. 

DE BEE.&-Kt:RLINO. - Hlermee 
mwk ona, !Carla, oudate dogter van 
mnr. en mcv. K. J, Kerllng, .,Ame· 
vorde", P. K. Oberholzer, Tv!. en Thys, 
oudete seun van wyle mnr. en mev. 
s. J. de Beer, P.K. Welverdlend, Tvl. 
bekend dat ons die 3de Januarle 1918, 
te Pretoria In die huwellk bevestlg 
word. 17/ 1211B. 

IN 1\IEl\IORIA?tl 
J UNOJfANS. - In lletdevolle ber

lnnerlng aan Hennle, heengegaan 24 
Deaember 1913. - 00!\1 en T ANTE 
J\jNQIIANS. 17/12/1. 

- '[HERO:->. - Met tere lletde en In· 
nlge verlange dlnk ons teru.: aan 8 
Desember, twee ~aar gelede toe die 
verbysterende lydlng ons berelk bet 
van ons gelletde Klllle wat ao plotae
llng In die bloel van ay !ewe been
gegaan het. Uoe min bet ona geweet 
die more to• hy ons so vrollk groet, 
dat dlt die laaete sal wees In hierdle 
!ewe. Ona 11en met verlange ult na 
die ontmottlng 1n die ander lewe. 

Van \ ader, ;'\l oeder ton Comple. 
17 12.'1. 

CHRISTIAAN 
MOCKE t 

T er Lie fdevolle 
Nagedagtenis aan 

CHRISTIA.AN 
iUOCKE ( KIEP) . 

Heengegaan op 
4 J anuarie 1945. 

Sy vriende was nie 
a ileen onder die wei· 
gesteldes nie, maar ook 
onder die armes en 
behoeftiges. Want h y 
h et 'n barmhartige en 

sagte hart besit . 

Beaufort-We..,. 
17/12/2B. 

BENODIG 
GESKOOLDE BLA:I>'KE WERKERS 

om behulpsaam ta wees In logenleura
beeiKheld. Goele vooruit)llgte. GEL
D ENliVl'S - I NOENIEUBSWEitK E, 
Wynnestra.at 13, Parow. 26/11/4. 

BO~IE, PLANTE EN SAAD 
BESTE QI:SEBTIFlSEERDE GROEN· 

TESAAD.-Pryllya verluygbaar. Butel 
al u benodlgdhede K.B.A. van: PRE
MIERS, SCHOEMANSHOEK. 20/8/TK 

OKOI.:.I\ .u .. ,.\ A O . - Detroit en Eglp· 
Ueae plat beet 7/6; Cbanteney-wortela 
10/-; Beauty- en Marglobe-tamatlea 
35/-; Tom Wataon-waatlemoen 10/·; 
Kropelael 17/8 per lb. Alma! 6d. duur
der per 'l!olb. Handetanavrae verwel
kom. - KARROO·SAADVERSPREl· 
DERS, Poabua 107, OUDTSHOORN. 

20/8/TK 

LUSERN !IIEEL. - Koop by 'n 
Afrlkaanae Firma wat net die beale 
voorsien:- Lusernmeel 9/- per 100 pd. 
tot 4 ton. daerna !8 10/- per ton. 
GEB.~DE J,LSt:R N: £6 10/· per 
ton. Gelewer KottletontelDitaale. 
Stuur Jell aakke vir Lusernmeel. -
liiOUTJ"AOIUE K & 1\IEliLE, KoCCie
tonteln. l0/12/4B. 

----------------------------
GEMENG 

GB.-'~TEEN'l\IAKEBS. - Vir ge
waarbOrgde tevredenheld tree 1n ver
blDdlog met die S.A, GRAI'STEE.'i 
EN 1\IONU~IENTWERKE (EIENS.) 
BPK. van Voorlrekkerweg 3&0, MMt· 
land. (Onder persoonllke aandag van 
ona Beat.-Direkteur, mnr. Jannle 
Clllle). Teletone-5-U20 en 6-02823. 

HEUBELS. - Beter meubela teen 
bllllker pryse. Babawaentjlea, stoot
karretjles, drlewiele, llnoleuma, tapyte 
ens. ook altyd In voorraad. Qi!en 
Katalogua. Meld waarln u belangstel. 
- VISSER-1\IEUB EL S, Langstraat 291, 
Kaapatad. 3/12/11. 

l\IEUDELS. - Beapaar bonderde 
ponde deur u meubela dlrek van die 
fabrlek, k.m.b., te koop. 

Raadplee~r: N IE K NEETHLINO, 
Boot1traat 347, Fooo 1253, Paarl. 

19/11/TK. 

8II.Ot:NIUSPA&A8U:8. Oodersteun u 
mecle-Afrlkaner en wee. verseker van 
die bute dlenst e by VOORTREKKl!lR 
SXOilNB OSPITA.AL, Laog1traat 281, 
ll.AAPBTAD. J.l'oon 80184. t 87D/28 

VAN'S CONCRETE PRODt:CT~ 
.AJ,Ll:RLEI - Wateupoel-rloolltel· 

set., vloer tel!ls en gepnlltoerde ter
r azzo-kombulsopwaltatels en artlkela 
essensleel v tr gerlef, higl@ne en net
h eld. Volle beeonderhede sk rywe:
VAN'S CONCR ETE PROOUCTS 
o:o:us.> BPK., Carlatraat :174, Pre-
torla. 3/12/TK. 

BORLOS~IAXER 

DESKUNDIOE HEBSTELWI:BK aan 
Horloetee. Alle werk word c ewaarbOrc 
eo spnedlce a flewertng . - P . PRETO· 
RIUS, Keeroma traat 18, Ka a.p1tad. 
(Voorbeen Kertutraat 69) . Jroon 2-MM 

PENl\IAATS 

D lJISENDE metsles en kfrela wll 
graag korrespondente h6. Streng ver· 
troullk. Stuur getrankeerde koevert 
om grat11 be~Jonderhede aan :-DIE 
P 0 S D U 1 .F • KORRESPON DENSIE· 
KLUB, Poebus :1, Lothair. 10/12/4B. 

RADIO 

LOU\\ EN LOU\h die Beroemde 
Radlo-lngenleurs, Sta•lewec, PAROW, 
verkoop eo heratel Radio'• en Elektrleae 
Toeatelle. Oereglltreerde l!:lektriSitelta
aannemera. Foon 9·8435. 

SOUT TE KOOP 

BOEH E·l'AKKET, - Nege aak.ke wit 
vee- en 100 lb. fyn bottenout £2-10·0. 
Nege u.kke sneeuwlt en 100 lb. fyn 
bottenout £2·13·6. Vr7 cela&t aout
werke. Beste!: KOMDTE. MEV. MAR· 
TIE VENTER, P / 1. No. ' • Arbeldsloon, 
BLOEMFONTEIN. 21/0/'l'k 

VRIENDE : Ek !ewer lOUt In goele 
graan..alf.ke-Al, 69/-; No. 1, 64/-; en 
No. 2, ~/- per too. Tevredenheld 
gewa...bOrg en onmlddellike versen
dlng.-h. 1. D £ B Et::R , Soutwerke, 
P.K. Florlsbad. 5/11/TK 

TE KOOP AANGEBIED 

B E LOIESE TAI'l"CE : 0. K. 0. 
bled aen pragtlge Belglese tapyte van 
ultltaande kwalllelt en vaate kleure. 
0 vt. 7 dm. x 8 vt. 10,_. dm. £8/17/6. 
6 vt. 6'1'. dm. x 9 vt. 10 dm. !11/12, 6. 
7 vt. 10~ dm. x 11 vt. 2 dm. £15/10/· 

Kan beaigtlg word te WYNNE-
STRAAT 13, I'AROW . 26/11/6. 

BR.A."'DHOUT. -- Wattle, 9 dulm 
geaaeg, 14/· per ton spoor Molllulma· 
1ylyn, oor Greyton. Pryse vir pale, 
droppers, en1:, op aansoek.-HENNI E 
1\l ENTZ, Prlvaataak, Greyton, Natal. 

3/12/3B. 

LUSERN. - Koop u lusern dlrek 
van die produsent wle vir I'Y ele pro
dukte verantwoordellk Is. Skryt ot 
telegra!eer vir besonderbede en prys
opgawe - N . WIEN A.'IJD , P.K. Eaat 
Poort. K.P. 3/12/7. 

Lt:SERN TE K OOP . - Nuwe •el
soense Eerategrae.d lusern teen 5/9, 
Koeie lweede graad 5/3 per 100 lb. 
K.M.B. V.O.S. 'Kirkwood. J, H . 
STIE~ITE, Bus 46, Kirkwood, K.P. 
Foon 413. Ttl~ramme : Stlemle. 

10/12/3. 

PA.'IJOR \ ' l A OER E GJSTRl.t:RDE, 
swart, drlekleur, SKOTSE KOLLIE 
110:'\'DJ IES. Ouers van die beste In 
Land. Goelc werkers met bees en 
skaap, gebore 6 Nov. 1917. Gereed 
vir versendlng. K.M.B. Prys, reun· 
tjies £6, Tetle~ £4.-S. \V, VORSTER, 
Panorama. Kennels, Spea Bona, 
Motkop, K. P. 17 /12/2B. 

Kerswense 
Die R4'daksle en pel'l!oneel van Voor-

slar (Edms,) Dpk., 
wens hul opregte Keragroete oor t e 
bring aao al ons leaera. Mag ook 
die Nuwejaar •n skat van voorspoed 
vir u alma! 1n die akoot hou. 

O le Oebledsleler en P eraoneel \'an 
Gebled A 

wll graag aile ottlslere en Brandwagte 
•n gue~nde en voorapoedlge Nuwejaar 
toewen1. Mag 19t8 die verwesenllklng 
van u atrewe binne u berelk bring. 

Met die Kersgety ona vrlendeUke 
mee.:evoel van kameraadakap. In die 
jaar wat voorl~ on• vaaberade en 
trout~ pllgagevoel teenoor die Beweglng, 
sy K.G.. o!tislere en brandwagte, on• 
weekblad, die O.B .. en ona Afrlkaner
volk as geheel. Ma-g die gees die 
0. B. as volk beslel. 

Die K ommandantskap 114&, 

Allerhande eetgerei koue etes, 
nagereg, pannekoek, koffie, 
koeksisters, koeldrank, ens., ens. 
was aangebied op die spyskaart 
te Klipkoppies bcdien. 

Aan verskillende veldkornet
skappe is natuurlik elk sy beson
dere taak opgeU! en die manter 
waarop elkeen sy deeltjie byge
dra het, het die groot sukscs 
wat behaal is, moontlik gemaak. 
Aile kamerade bet regtig in 'n 
egte Boerejeuggees saamge
werk. 

Die twee generaals 'iian die 
afdelings asook ander hoogge
plaaste offisiere van die O.B., 
t.w. die lede van die Gebieds
raad van Gebied F, hct die 
funksie vanaf die middag vroeg 
bygewoon. Die verrigtinge bet 
reeds ver gevorder ~e ons ge
liefde K .G. om 6 n m. ontvang 
is deur 'n erewag van Boere
jeuglede. Die erewag is omvorm 
In afdelings en nadat bulle 
weer voor die verboog opgestel 
is, bet die K.G. die lnspeksie 
waargen~em. 

D ie \"rouekommando ">'lin Kullarlvler 
wens die KO. en A.K.O. en aile 
otrlsiere en brandwagte •n geaeende 
Kers!eee en 'n voorspnedlse Nuwjaar 
toe. 

Kommandante Basson van Stellen
bosch wens die K.G.. A.K.O., aile 
Offislere en Brandwagte •n gese@nde 
jaar toe op die Partylose-Republlkeln· 
se Pad. 

(', W . Bassoo, Komdte. A 3b6. 

Gode 1e~n vir die Oanwabrandwag 
met Kerefeea en Nuwejaar. Mag Hy· 
self Ieiding gee In die krl~ls·uur. 

Jloofkomma nte U . S. Brink. 

Of!leiere en Brandwagte van Kom
mando B8al., Hell! Waar ona tn die 
afgelope 1aar kalm dog tier voort 
marajeer het en ons werke aanskou 
bet. ae ek kom. . . . komaen tot 
groter dlnge In die B3ai In 1948. Met 
onwrlkbare vertroue in ons K.G., en 
ecr aan Hom wat one oo wonderlik 
rehablllleer, wens ek u toe alles wat 
lofllk 11 by Kersrees en die Nuwejaar. 
U kameraad, , 

1 '. \\'. B u rnett, Komdt. B8a•1. 

Hiermee wens ona die KG., A.K.G., 
H' Cnls. ceneraals, aile otfl3lere en 
bra n<lwagte met hul geslnne 'n bale 
gese~nde l\.~r&feea, en • n gelukklge en 
voorapoedlge Nuwejnar toe. t<omdt. 
Nt Komdte. D . Oeld~nlouya en gesln, 
.. Arbeidst;enot", Wynnestraat 13, 
P..,.ow. 

Innigste se~nbede1 vir Kersrees en 
bale 11eluk vir die NuweJaar. Dank 
God en wees altyd bly vir die gawe 
van Bethlebema Krlbbe. Van Ouma 
Jmm~lnoan, p/a. Veldk. en Komdte. 
Theron, Sutherland. 

Oenl . \V, R . Laubscher, 
voorllgt.ngsoffisler, wena aile ortlalere 
en brandwagle 'n gelukkige Kerefeea 
tt>e en bale voororoed In die Nuwe· 
jaar. 

Jeug hoofkommandnnt en m e \TOD Jkn 
P!enaar 

wens aile Boerejeug en lede van die 
Ossewabrandwa•g • n geseende Kerafee» 
en •n beslls•~nde 1948. 

Korple. ~1. J . <;, Reese, Ue ' "tt· 
stl1lat ,, Woreester, 

wens die K.G., dr en mev. van Ren•· 
burg, A.K.G. en mev. Smith, mede· 
orrlslere en Brandwagte •n geaf>i!nde 
kersfees en voorspoedige Nuwejaar toe. 
Lank Jewe die Ouewabrandwag. 

KO-OPERATIE VE WlcU\"BOUWERS VERENIGING 
ZUID AF RIKA BEPERKT 

VAN 

(Geregistreer kragtens die Wet op K oopera tiewe \'ere nigings, 1939) 

AFLEWERING VAN DRUIWE BY K.W.V. 
19!8 WYNOES 

STOKE RYE 

Vir algemene kennis:1eming word bekendgemaak dat die K.W.V. 
bereid is om gedurende 1948 druiwe te ontvang by die Stokerye 
te Stellenbosch, Paarl, Worcester, Robertson en Montagu tee.n 
die vasgestelde prys vir stookwyn. Die gewone 5/- per ton v1r 
parsonkoste sal n ie gedurcnde 1948 afgetrek word me. 

Boere wat van die diC,lS gebruik wil maak, moet by die 
Stokery-bestuurder waar bulle wil aflewer voor die 15de Januarie 
1948 skriftelik aansoek docn, en terselfdertyd die volgende in
ligting verskaf :-

1. D ie boeveelheid druiwe. 
2. Die soorte druiwe. 

P osbus ~28, 
Zuider Paar l. 

CANZIUS C. PRETORIUS, 
Sekretarls. 

SKYNHOF 

'n I tem wat bale aandag ge
niet bet, was die skynbof. Bale 
pogings is aangewend om te 
ontsnap, dog die polisie bet die
sulkes, waarorider Boerejcug
hoofkommandant, genl. M. M. 
Smith was, onder arres na die 
verboog gebring om te boot vir 
hul sondes - niemand is on
skuldig bevlnd n ie! 

Sommige van die generaals 
bet so groot geskrik dat bulle 
licwer voor die tyd skuld beken 
en boete betaal bet. 

Sportitems soos jukskei, tou
trek en boks bet ook die aan
dag van die publiek tydelik 
afgewend van die heerlike pan
nekoek en ander geregte. Die 
wagafdeling bet die prys vir 
toutrek gewen. 

' K ompetisles van allerlei aard 
is aangebied. Alma! kon mee
ding in skyfskiet, gewigraai, 
pyltjies goo! ens. 

Radloff - \Vag-OenPronl en Kapteln e 
Radlo rr 

wena die K.G., A.K.G. eo aile ortislere 
en Braadwagte van die O.B., tn be
aondtr die wagafdellng, •n gesel!nde 
KerafeH en •n bale voorspoedlge 
Nuwetaar toe. 

Lank !ewe die K.G.! 

Jo'amllle Spl~a, Zululan d, 
one wens ons gellefde K.G., A.K.G. en 
hulle hulagesinne, aile ottlslere en 
brandwagte •n guei!nde Kersreea en •n 
gelukklge Nuwejaar toe. Mag die 
Heer ons K.G. bew .. r en vir one 
Jpaar. 

llooC-generaal en n>ev. ;'\laJ< Smut~ 
vaon l<"ranschhoek, wens alle lede van 
die Ossewabrandwag, vrlende en be 
kendee 'n ge•eCnde Kcrarees en voor
apoedlge Nuwejaar to~. 

Namens die Kommando's van :r..al
meabury, wena ek die K.G. en t;csln~ 
aile offislere en braadwagte 'n ceael!n
de Kersrees en 'n gelukklge r:uwe
!>u\r toe. 

Komdt . E. I-. S teyn . ,\ &al. 

Sehreuder-romUie, Kimberley, 
wens on.11 KG .. aile ander OfCislere en 
Brandwagte van die Ossewabrandwag, 
'n gelukklge Kersreee en •n haole voor· 
apoedlge NuweJaar toe. 

Aan die K.G., A.K.G.; ona ele 
Kommando en aile brandwagte In die 
land, ons skoonate Kersree1-wenee. 
Komdt. en nwv. J<". C. T rut.er, Pam
poenkra.al, Moorreesburg. ---------

A an K.G. eo mev. van Renaburg; 
A.K.G .. Genera-le Meyer, en aile vrlen
de, Kersteea .elnlnge soos In Gea. 107: 
3 daarmee die opmars die Nuwejaar 
ln. T . en J . Theron en cesln, Kottle
Conteln. 

VIr aile Otrlslere en Brand· 
waste van ons volksbeweglng in 
Heidelberg, K.P. en elders is 
my wena dat blerdle Kersrees 
vir u bale gesel!nd mag wees 
en die Nuwejaar vooropoedlg. 

Lank !ewe die Oaaewa
Brandwag!!! 

Lank !ewe ons Kommandant
Oenernal! ! t 

K omdte. Nleolnos Uya , 
Slangrlvler. 

H oof-K ommandant en Kommandante 
\'an Roonn 

van die Chrlstla.an de Wet·kommando 
wens hiermee die K.G.; A.K.G.; hul 
hulsgeslnne: &lie ortlslere en brand
wagte •n gese~nde Kerareea en voor· 
spoedlge NuweJaar toe. 

Ons beate wense aan al ons vriende 
vir Kersfeea en die Nuwejaar. Van 
Nelle en Dante Ylok, Bop!1oo1s, Suther
land. 

Ofrtelere en brandwagte van harte 
wens ek u 'n ~~;ese{lnde Kerotees en 
vooropoedlge Nuwejaar toe. Die Osse
wabrandwag bel In ay korte bestaan 
•n nuwe l'(rondslag vir die loekoms ge
Ie nl. die gehelm om te kry wat 
ona wll be Is om at te 1ttrf wat one 
het, I• bewys dat die O.B. die rug 
vir goed op die parl~m~nt~re twi•stel
atl .,edraal bet. HPII, die aoldale van 
ona r~publlek. - K omdU,. P . A. J. 
van J)) k , Napier. 

KOPERSBOND BEPERK 
Kaapsta.d 

• Graag wens ons ons kliente 'n 
geseende Kersfecs en 'n bale 
voorspoedlge Nuwe Jaar toe. 

(Ons besigheld sal gel!lult 
wees vanal 27 D es . tot en m et 
8 JaJL) 

K.G. 

Die hoofitem van die aand 
was natuurlik die toespraak 
van die Kommandant-generaal, 
dr. Hans van R ensburg. Hy bet 
op beslelend e wyse met d ie 
jeug gcsels en o.a. genoem dat 
die Boerejeug van die Ossewa
brandwag die enigste jeugbewe
ging in Suid-Afrika is wat kan 
roem op die felt dat bulle 
kamerade is van dlegene wat 
agter die tralies en doringdra
de gesit bet omdat bulle n ie 
bul broers in die stryd wou 
verlaat of bul aan die vyand 
wou ultlewer nie. Die Boerejeug 
bring h ulde aan bul kamerade 
in kampe en tronke! 

Na die toespraak is aile 
kraampies heropen en die ver
kopinge was gou weer in voile 
swang. 

Nefies en niggles bet Ius
tig gedraai en geswaal op 
die volkspele baan. 'n Boe
rejeugorkes bet die volk
spele begelei. Soms het dit ge
lyk asof die baan te klein gaan 
word vir aile declnemers. Dan 
moes h ulle die terrein eers weer 
verlaat om die niggles te ver
gas op enigiets ,.behalwe sterk 
drank." 

GROOT SUKSES 

E indelik moes hoofkomdt. 
Smith 'n elnde maak aan die 
joligbeid deur die publiek te be
dank vir bul groot opkoms en 
deelname aan die funksie. 

Die offisiere belas met die 
organisasle van die funksle kan 
met reg verklaar dat dlt die 
eerste funksie van so 'n groot 
omvang is wat deur die Boere
jeug aangepak en met sukses 
deurgevoer is. 

Boerejeugkommandante(s) van 
Belfast, Rustenburg en Grie
kwaland-oos bet spcsiaal vir 
bierdie geleentheid oorgeltom. 

Tenslotte kan ons nie nalaat 
nie om ons opregte waardering 
uit te spreek, teenoor verskil
lende O.B.-offisiere wat ons met 
raad en daad bygestaan het. Ons 
voel vcrpllg om in hierdie ver
band vera! te noem genl. J.farais, 
genl. Buys, komdt. Koekemoer, 
komdt. en mev. P rinsloo, komdte. 
Bezuldenhoudt, komdte. Eloff en 
komdte. Smit, asook die ander 
wat nie bier genoem is nie. 

Hierdie Jeugdag Is met sukses 
bekroon en dit bet die Boere
jeugoffisiere laat besluit om dit 
'n jaarllkse instelling te maak! 
Hoe lyk dit ll"Ct die ander Ge
blcdt>'! 

TRANSVALER 
VERKOOP 

GEBOU 
In J ohannesburg is aange

kondig dat die Voortrekkerge
bou, eiendom van die Voor
trekkerpers Bpk. deur die Jo
hannesburgse stadsraad aange
koop is vir 'n bedrag van 
£210,000. Na 31 Maart 1948 sal 
die stadsraad die eerste twee 
verdiepings In besit neem. Nog 
twee verdiepings sal na 31 
Augustus in bulle hande oor
gaan. 

D ie Voortrekkerpers is die 
u itgewers van die H.N.P.-bla d 
in -Tra nsvaal, Die T ra nsvaler. 
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®om !lt 
Posbus 1570, 

Liew.: Maatjics, BENONI. 
Na die llggaamlike, kom ons 

verstandelike opleid ing. Hier
voor sorg die skool in die cerate 
instansie, en dit is noodsaak
lik dat ons die waarde van 
kennis en gclccrdheid bale goed 
sal besef, want ons bet oneindig 
baie problcmc in ons land waar
teen ons clkc dag te staan 
kom. 

Een van die vernaamstc rcdes 
waarom ons so ver as moontlik 
moet leer, is omdat ons ook in 
Suid-Afrika miljoene geklcur-

BLADSY SEWE 

se l3rief 
des bet, wat nie aan die slaap 
is nic, maar vandag ook by die 
bondcrd-duisende skole besoek, 
en tensy ons waak, nog eendag 
ons mccrderes op daardie ge
bied gaan wees. Later sal ons 
miskien weer bieroor kan gc
sels. 

In die blankes sc stryd 
om bestaan in Suid-Afrika, is 
dit nodig dat elke Boerejeug
seun en -dogter, sal sorg dat 
bulle so ver as moontlik stu
deer. Selfs a! moet julie weens 
omstandigbcde soms vroeg die 
skool verlaat, moet julie ge-A.K.G. Verwag Groot 

Dinge Van _ Die 
Boerejeug! 

Vryheidsdag
See/s 

Dogters Op Kombuisdiens 

Weer, soos tydens die Tweede Vryheidsoorlog, word ons 
yoiJcsbestaan ernstlg bedreig, en waar ouer mense moeg word 
en hcnsop, moet die jongeres inspring. So s ien ek die ganse 
Bocrejeug in uniform met viae en \aandels, die !>pits \ orm van 
die na-vryheid-mar!!>jerende volk ! 

By die nadering van Kersfees en die nuwe jaar, is dit 
ouergewoonte om mekaar goeie dinge toe te wens, en net so 
om sulkc wense maar as gewoonte te onfvang. Die erns van 
die woorde, of bcdoeling daarvan, dring dan nie dcur tot die 
innerlike gemoed van die ontvanger nie. Graag wil ek aan 
die Boerejeug vanjaar die erns van ons boodskappe aan 
mekaar besonder beklemtoon, en benadruk dat wat gese word, 
in aile ems geskied. Die rede hiervoor is dat die omstan
dighede meer as ooit ems vereis, vera! van ons jong O.B.
lede in die Boerejeug. Hulle moet nbu, soos nooit tevore 
n.ie, groot bresse - gate in die murc - van ons volk se 
kultuurfront vul. 

Dit is vir my soos in die laaste fase van die T\Veede 
Vryheidsoorlog, toe die taak en plig op die skouers van die 
jeug geval het om die stryd oor te neem uit die handc van 
die ouer mense. Weer, soos in daardic tyd~rk, word ons 
volksbestaan emstig bedreig, en waar ouer mense moeg word 
en hensop, moet die jongeres inspring. Ek dink, om maar 
een voorbeeld te noem, aan die kommando onder genl. Wynand 
Malan in Kaapland, waarin die seuns op die voorpunt gestaan 
het teen oorweldigende magte. En die gemiddelde ouderdom 
van daardie beroemde kommando was agtien jaar! 

Nou is die stryd van die Boerej eug weer om op die 
\'Oorpunt aan te t ree. Die omstandighede, lyk dit vir my, is 
soos dit in Efesiers 6 vers 12 uitgedruk word: ,want ons 
worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen- die 
owerhede, teen die magte, teen die wereldhecrsers van die 
duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug." 

Ek lees in ons tydskrifte, ,Vuurslag", ,Die O.B .. ", ,Voor
pos", ,Opsaal", hoe fluks die Boerejeug is, en van die laer
trekke waar bulle afgerig en opgelei word. Dit is alles deel 
van die worstelstryd. Ek dink aan al die wapens, die kul
tuurskatte wat ons besit, ook aan die geskiedkundige plekke, 
alma! vegterreine in die stryd. 

Dit alles sterk 'n mens in die koestering van steeds 
groter verwagtings van die jeugfront van die volksbeweging, 
en daarom kan die wens ook groter wees. Mag julle in die 
jaar wat kom die deurslag vir ons oorwinning gee! Baie groot 
dinge moet ons verwag van die Boerejeug met sulke bekwame 
leiers as wat hulle op Hoofkwartier en in hul onderskeie 
kommando's bet. So sien ek.ook reeds die ganse Boerejeug in 
uniform - die dogters in hul mooi volksdrag - met viae en 
vaandels die spits vorm van die na-vryheid-marsjerende volk. 
Laat ons dadelik ons kommando's uitbrei en die laers groter 
maak 

Daar is 'n groot omwenteling in die wereld aan die gang. 
Laat ons die tydstip van die omwenteling aangr:y·p en storm
loop. Die O.B. met sy Boerejeug, is en bly die cnigste kern 
wat die vermoe besit tot die volkome ontplooiing van 'n 
omvattende volksbeweging - die wiel wat Andries Pretorius 
voorspel het wat ,aan die rol gesit en deur niemand gestuit 
sal word nie". L aat ons die wiel laat rol, vinnig rol ! 

Daarby my allerbeste seenwense vir al wat goed en groot 
is, en geluk met Kersfees wat ons immer herinncr aan die 
koms na die gevalle mensdom van die Kind, Jesus, tot ver
lossing. 

J. A. SMITH . 

, 
V erjaardagketting 

Dtftembe' : • 
11 Anna Venter. Ko.ster. 
18 Kowle van Nlekerk. Welllnston. 

Daniel Uur:o. Rawsonvllle. 
19 Jacobus Rossouw, Kakamatl. 

Ba.-bara Murray, Frankfort. 
Franco!• Clllte, Welltngton. 

20 Jogean Saard, Moorreeeburg. 
Judlll'l ReMIIngl'luys, Paarl. 
Jacoba van Dyk, Kooter. 

:n Jaeoba Poatl'lumus. Indwe. 
n Gerl'lardu.t van der Westhut:oen. 

~kamaa-Oos. 
Elizabeth Smtt. Loxton. 
Francois Plenaar, Seaucort·Wee. 
Marta van Tonder, Brlxton. 
Johanna de Jager. Rustenburg. 

Z4 Anna Smith. l\!tddelburg. Tvl. 
Cathrlnll Venter, Stella. 

23 Christoffel v.d. Weathulzen. Stella. 
Z8 Sulesda Robbertae, Rhenoattr· 

doorns. 

Sanelle Hugo. Fran•cl'lbnek. 
21 Johannes Venter; Groot Marlco. 

Loul•n Nel. Kakamas. 
Annette Jooate. Stellenboe~h. 

28 Jol'lan Culltz, Kirkwood. 
29 Albtrt Smtt. Malme•bury. 
30 Cbrl• Bur~:er, Pae.rl. 

FTanseen Smuts. FTat15<'hh~k . 
31 Alwyn Burger. Srandvlel. 

Tobie Roux. Kirkwood. 
J 08ua Cohn. Luekhoff. 
Tarlna van Wyk, Matooster. 

Januarl~: 

1 Helena Hur;o, Franschhoek. 
3 Mante Coert:oe, Stella. 

! ~:f!~u~u N4~~~o~~!ut!!:~':: 

~ 

Magdalena van der Linde. Bull· 
fontetn. 

Louie Snyman, Kofflefonteln. 
Jacobo. Snyman. Kofflefootelo. 

P ropageer \'ryheidsdag volgen

de jaar deur VrJheid~dagseiHs 

op u briewe te plnlc. 

• 
Hou , Die Boerejcug" dop Yir 

besonderhede. 

Die J euglcier en sy Hoofkwartier wens aile 
Boerejeug-offisierc, Boereseuns, en -dogters, en 
Boerekleingoed, 'n geseende Kersfees en 'n baie aan
gename vakansie toe, en vir die nuwe jaar alles 
wat groot en edel is. 

KERSFEESKAA RTE 

,;., 
~. 

4 Verskillende Pragontwerpe met O.B.-wapen 

4J6 Per Dosyn 

O.B.-wapen, en Wag- en Boerej eugkentekens in kleure 

4 van elke ontwerp per stel 

2f6 PER T 
-·--- --~ 
U.,.U. Awtl_,_. 

~ ~- ..... .," ...... 

DOSYN 

As u nie 4 van elke ontwerp in 'n dosyn wil he nie, 

sal ons u bestelling saamstel soos versoek, dan teen 

8/- per dosyn, i.p.v. 2/6. 

BESTEL DADELIK BY 
BOEREJEUGHOOFKWARTIER, 

1\l eyergebou 9, Potchefstroom. 

bruik maak van die geleent
hede wat daar vanung vir vol
wassenes gcskep word om ver· 
dcr te studeer. Dit hang van 
onsself af of die Geskledskry
wer van die toekoms ook een
dag van ons sal sE! dat die volk 
ondergegaan bet, ten gevolge 
van 'n gebrek aan kennis. 

En nou kom on$ by die laa.ste, 
maar seker nie die onbelangrik
ste voorbereiding wat ons no
dig bet vir ons stryd om bestaan 
nie, on dit is die bou van 'n 
sterk karakter, of, soos ons 
vroe\ir ges(l bet, die geestelike 
opleiding. 

Karakter is die fondament
steen w'iarop die hele samele
wing berus. As die burgers 
van 'n staat gemiddeld sterk 
van karakter is, kan so 'n stoat 
nie baie maldik ondcrgaan nle. 
Sodra as wat dit egter nic mecr 
die geval is nie, gaan sclfs mag
tige rykc soos die van die 
Grieke en Romeine onder -
julie ken mos die geskiedcnls 
ne? Ons karakter word reeds 
van ons vroegste jare af gc
vorm deur die opvoeding wat 
ons tuis kry. Dis egter 'n proses 
wat nooit ophou nie, selfs nie 
nadat ons Jiggaam sowcl as ons 
verstand wolwassenheid bereik 
bet nie. 

Wat verstaan ons nou eintlik 
onder daardie woord ,karaktcr"' 
wat deur so baic mense gc
bruik word sonder dat bulle 
presies wect wat dit beteken? 
Mcnse wat 'n sterk karaktcr 
bet, openbaar die volgende eien
skappe: Hulle goo! nie mak
lik tou op nic maar bou aan, 
selfs wanneer andere die taak 
as bopeloos beskou. • Hulle is 
ecrlik, respekteer die eiendom 
van andere, kyk nooit met min
agting neer op bulle minderes 
nic dog kan ook bulle meerderes 
waterpas in die oe kyk indien 
nodig. Hulle is mededeelsaam 
en nie inhalig nic. HuJ!e is 
pligsgetrou en wanneer bulle 
'n opdrag kry doen bulle dit 
dadelik, of dit nou al aange~ 
naam is of nie. 

Nou ja, maats, ek kan nog 
uitbrci oor die vorming van 
karakter vir baie ure, maar ons 
sal nog baie daarvan boor en 
du,s niks meer vandag nie. Die 
Jesse w"t ons leer wanneer ons 
wcckliks bymekaarkom as Boe
rejeug, handel ook boofsaaklik 
oor karakter en dissipline, en 
dus weet julie alma! wnt daar
mee bedoel word. 

Met beste groete, van 
OOM AT GEERINQH. 
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OPPOSISIE BINNE VYFTIEN Speurder Onthou 
MAAN DE IN OOS-EUROPA Beskrywing 

In hul stelsclmatige veldtog om aile anti-Ko mmunisticse leicr s in die 
Balkan en Oos-Europa onsk adelik te m aak, is die Icie r van die Roemeen sc 
On afhanklikc Sosialistiese Party, Constantin P et rescu , deur die Kommunis
beheerde Roe mcen!:le r egering in die trouk gestop omdat hy geweie r h et om 
na die pyp e van die Kommuniste te da ns. Die in hegtenisname van h ierdie 
anti-kommunis is r eeds voorafgegaan deur die likwidering van dr . Julio 
Maniu, Ieier van die Roemeense Kleinh oer ep arty, wat tot lewenslange tronk-

D ie Suid-A frika.an se polis ie b et n og 'n prestas ie by hul 
skitterende rekord b yg evoeg denr die beweerde moordenaar 
van 'n Brits e immig rant, Bntce, op t e sp oor . Bruce self 
was nie 'n onbekende vir die Londen se polis ie nie. 

Nadat die moord ontdek is, 
bet die polisie uiters min lei
drade tot hul beskikking ge
had. Maar hul arrestasie on
langs van twee persone in 
J ohannesburg, C. Nieuwoud 
en S. Ferreira, in verband 
met die moord, bet hul roem 
in Suid-Afrika sowel as in 
die buiteland verboog. 

ten einde leidrade in die han
de te k ry. 'n Uitgebreide 
soektog is ook in die Unie 
aan die gang gesit en 'n 
spesiale groep speurders is 
met hierdie taak belas. 

straf veroordeel is. ,. · 
Hierdie arrestasies in Rome

nie is slegs die voorloper van 
wat die Kommuniste werklik 
van plan is om te doen. Hulle 
uiteindelike doe! is, volgens 
Y.aarnemers, om aile anti-kom
munistiese groepe tc vernictig 
voordat die Russiese troepe dalk 
eersdaags RoemenH! moet vcr
Jaat. Voordat dit gcbeur wil 
bulle 'n stcrk ecnparty-regering 
- 'n ){Qmmuni!:ltiese - daarstcl 
om oor die wei en wee van R o
menic te beslis. 

Die t roon van koning 1\llcbae l, 
sow,.J as &y eie lewe, word ook 
bedrtig. Hy is 'n persoonlike 
\ r iend van Petrescu en is 'n 
StPrk faktor aan die kant \"an 
die nnti-kommuniste. 

Een van Petrescu se lulte
nant'e, Z. Volman, bet reeds uit 
Romenlii gcvlug en in Antwer
pen aangekom. Hy vrees dat as 
by in Romenie bly, by slegs sy 
cle !ewe sal verkort. 

ALLE DAAGS 

Ieier, Zolton Pfeiffer, vir sy !ewe 
uit sy vaderland vlug. Aileen 
die feit dat hy daarin geslaag 
bet om van die kommunistc te 
ontkom, bet hom in staat gcstel 
om sy verhaal aan die \Veste te 
vertel. 

S.A. SE AA.""DEEL 

Dit is maar net wat die Ieier!! 
betref. Ticnduisendc anti-kom
muniste mocs reeds met hul 
lewens boct. I n Bulgar ye aileen 
is 60,000 per!Sone tereggestel ter
wyl 40,000 in kampe en tronke 
beland bet. Omdat die Kommu
niste hul dade agter die yster
gordyn soveel moontlik bedek, en 
daar slegs af en toe klein stuk-

Stalin Se 
Nee 

Stalin steek nie net 
•n stok in we wiel van 
Russiese bruide wat 
na hul eggenotes in 
Amerika. en Enge
land wil gaan nie, maar 
by bet ook nou tlit' 
koning van Roemenie, , 
!\lichael I , belet om 
hom te verloof ann 
pr inses Anne de Bour
bon-P arma. 

Terwyl )liehnel on
lnngs in Londt-n was, 
bet by sy Russit-s-be
beerde regering in ken
nis gestel van sy voor-

kies nuus na die Wcste deurglip, 
is dit nie bekend hoeveel per
sone in ander geblcde omgckom 
het nie. 

Vir hierdie toestand van sake 
bet Suid-Afrika 10,000 van ~>Y 

seuns laa t doodsk let en £GOO 
miljoen betaal. 

Die ondersoek was een van 
die opspraakwekkendste en 
dit was selfs nodig om na 
Europa en Engeland te stuur 

HER KEN 

Die inbegtenisname bet 
egter skielik gekom. In Jeppe 
is 'n diefstal aangemeld. 
Speurdersersant T. Moeller 

(Vervolg in kol. 2) 

Unie Voer Helfte Van Suiker 
In Wat Hy Uitvoer 

Die cienaardige situasie h et tans in die Unie ontstaan dat terwyl ons 
jaarliks om en hy die 80,000 ton rif>hmiker uih.-oer , waa rvan -die grootste 
gedet>ltc na Brittanje gaan, handelam·s eersdaags 40,000 ton b ectsuiker 
va naf Brittanje sal invoer om die plaaslike tekort wat deur die uitvoer ver
oorsaak is, aan te vul. lntussen h ct Brittanje self so ' n tekort aan suiker dat 
die weeklikse r antsoen ' n half-pond suiker en drie ouse lekkers 
p er }>Cl'SOOil is. 

lnderdaad is suiker in Brittauje so skaars dat d uisende p er sone in Suid
Afr ika weckliks pondc en ponde suiker deur middel van gesk enkpakkies na 
Brittanje uitvoer om die Britse tee en 1>ap soet te maak. Dit is 'n haie 
gesogte geskenk. 

·-----....-... ---···-· 

Intussen k om <lit ook aan die 
lig dat die Unie se suikerpro
duksie nit>tt"enstaande die groei
ende verbruik reeds jare lank 
kunsmatig !>('perk en statics 
gehou is deur voorskrifte van 
owerbt-idswee wat die suikerba
ronne vtrbied om bul Iande gro
ter te mnak. 

Berigte oor die likwidering 
van anti-kommunistiese lelers 
in die balkan, bet reeds sulke 
alledaagse nuus geword, dat die 
betekenis daarvan vir bale ver· 
lore gaan. Fcitlik aile leicrs met 
invloed is reeds onskadelik ge
maak. Mens dink maar net aan 
die Jocgoslawiese anti-Kommu
nistiese Icier, Michallowitsch, 
wat teen die middel van verlede 
jaar tereggestel Is nadat by ge· 
folter is om 'n bekentenls af 
te dwing. Van hom bet die Kom
munis Tito ges~: , Hy moet sterf 
of by skuldig bevlnd word of gestelde verlowing ""~""'""•c-~ 

Nou dat Unie-verbruikers 
reeds gewoond geword bet om 
bitter koffie te drink, is aange
ltandig dnt die regering verlof 
toegestaan bet dat die suiker
velde uitgcbrei kan word. Vol
gens hierdie inwilliging sal daar 
nou 80 of 90 nuwe velde aangele 
word wat ongeveer £4,000,000 sal 
kos. 

nie." ,_ 
VO~LVRY 

In Bulgarye is aile leiers van 
die anti-Kommuniste voelvry 
vcrklaar, bulle politieke regte 
hul ontneem, hul eicndom ge
konfiskeer en hul Ieier, Nikolai 
Petko! tereggestel nieteenstaan
de Amerika se ernstige protes 
teen sy verhoor. 

'n Paar weke gelede moes die 
Poolse anti-ltommuniestlese Ieier 
Mikolajczyk en sy vernaamste 
ondersteuners ook uit hul vader
land vlug. Hy Is tans in Ame
rika waar by probeer om Ameri· 
kaanse steun te verkry. 

Onmiddellik hierna moes die 
Hongaarse anti-kommunistiese 

Die Roemet-nst' minis
te r van buittlandsc 
sake h et t>gtt>r vtrkloar 
dat Rusland eers gt>
raadpleeg moet word. 
Die antwoord nm die 
K remlin was ,nee". 

Die redc vir tlil' 
weiering is boofsunklik 
omdat die Rus<;e nie 
wil he Rot>menie moet 
sy bande met d ie \.Ve&te 
versterk nie. 

:\l iehael word hitr 
saam mtt moeder (1.) 
en d ie koning &e sus
ter gesien op pad na 
Londt-n kor t voordnt 
by die Rocmeense re
gtring van sy voorne-

~,:~~::=:e~t::::::::~~=:=::::::;:;: ;~ 
Afrikaanse Hulp Aan 
Duitsers indien mo~ntlik nog voo~Kers
Die Duits-Afrikaanse Hulp

Aksie <D.A.H.A.) bet die afge
lope week aansienlike hoeveel
hede klere en voedsel met die 
Hollandse boot Aalsum na 
Duitsland verskeep, na mnr. W. 
H. Andrag, voorsitter van die 
Kaapstadse tak, Die O.B. mee
dcel. 

Onder meer is 08 groot kaste 
klerasie en 80 bale wol wat <leur 
die Boere van \Ves-Kaaplond 
ge~kenk is, versend. Verder is 
gedroogde vrugte ter waartle 
,·an £2,000 en blikkies vleis
smeer, ens. ter waarde Yan 
£1,700 met dieselfde boot \ ·er
&keep. 

Die Aalsum gaan rcgstreeks 
na Hamburg en die goedere sal 

fecs in Duttsland verspret word. 
D.A.H.A. erken ook met hart

like dank die ontvangs van die 
tjek ter waarde van £150 afkom
stig van genl. P. R. Retief en 
sy seuns. Mnr. S. P. Haupt· 
fleisch van Noorder Paarl het 
ook 'n tjck van £25 aan D.A.H.A. 
gestuur. 

(Vervolg van kol. 5) 
was op diens toe 'n persoon 
die kantoor inkom om beson
derhede oor die geval te ver
strek. Hy bet byna van sy 
stoel af geval, want die man 
wat voor hom gestaan bet, 
bet presies ooreengestem met 
die beskrywing van die per
soon w at die polisie sock in 
ver band m et die Bruce-moor d. 

Ministers Stap 
K~aad Uiteen 

Die , Vie r Grotes" se m inisters ·\'an b uitelandse sak e 
b et ·verlecle week tot so 'n dooiepunt gek om dat hulle 
in woecle v erda a g h et sonder om te besluit tot wanneer. 
Later is pe r telefoon nuwe r eelings vir <lie s itting getref , 
wat hierdie week voortgesit sou word in 'n a.tmosfeer van 
wanhoop en vyandigh eid. 

Die botslng bet gevolg op 
Rusland sc cis om skadever
goeding van Duitsland - 'n 
bedrag van £2,500 miljoen be-

Hierna . was die saak baie 
eenvoudig, en die beskuldig
de is enkele ure later in beg
tenia geneem in sy werkplek. 

Die insameling van die lci
drade en die uiteindelike suk
ses van die polisie in hierdie 
saak, word beskou as een van 
die knapste s t ukkies werk 
van die afgelope tyd in die 
wer eld. 

rckcn teen die vooroorlogse 
waarde van geld, d.w.s. dubbel 
soveel. Dit is dus 'n bedrag 
aan&ienlilc groter as die be
raamde 1\larsball-plan om Euro
pa op d ie been te bring, en 
waan·an 'n groot deel na. Duits
Jand sal moet gaan. Waar rut 
dus eintlik op neerkom is dat 
Amerika Yan die een kant geld 
moet ingooi en Rus land map dit 
weer op van we ander kant. 

In hierdie omstandighede be
skou waarnemers die konferen
sie reeds as 'n voldonge misluk
k lnJ'. 

INVOE R 

Private sakemanne het die af
gelope weke naarstiglik probl:'er 
om permitte in die hande te kry 
vir die invoer van beetsuiker 
uit Brittanje. Na vnwagting is 
40,000 ton suiker by hierdie 
transaksie betrokke. 

Die enigste belang wat by 
hicrdie mal transaksic baat, Is 
die Britsc skeepvaart wat vcr
gocding kry vir die been-en-weer 
karweicry van suiker - wat bul
le in elk geval besig hou solank 
hulle weier om S.A. steenkool te 
vervoer. 

KWOTA 

Die Unie-rcgering bet aange
kondig dat as gevolg van die 
goeie reen!l in Natal, daar 'n 
taamlike suikeroes verwag word. 
As gevolg hiervan sal die in
korting van die suikerkwota wat 
op 1 September van krag ge
word bet, vanaf 1 Januarie ver
val. 

Soos onlangs deur die O.B. 
aangetoon, het sulke aangekon
digde vermeerderings nie altyd 
dieselfde uitwerking in die prak
tyk nie. By 'n vorige geleent
heid (tydens Junie vanjaar) was 
suiker, nadat 'n vermeerderde 
kwota aangekondig is, skaarser 
as voorheen. 

.,Die 0.8." word ~ruk c1eur Pro 
l:c:eleala-Drukkery Beperk, Stenenboecb, 
vlr clle eleoaara en ultgewera: VOOR
SLAO (Edma.) Beperlt, Groote Eerlt
pbou 703, Po.bu.e Ull, Eerlrplaln, 
X&&P8ta4. 


