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LAASTE UITGAWE 
HIERDIE JAAR 
Lesers moet asseblief 

kennis neem dat hierdie 
uitgawe die laaste van die 
jaar sal wees. Daar sal vir 
twee weke nou geen blad 
verskyn nie, en die eerste 
uitgawe van die nuwe jaar 
kom uit op 10 Januarie. 

Hiennee dan ook ons 
hartlike Kers- en Nuwe
jaarsgroet aan al ons lesers 
en adverteerders. 
~~~~~~~~~~ 

~ 

PARLEMENTERE WIEL . 
AAN DRAAI 

Agteruitgang vir die regering in albei tussenverkiesings 
waar daar 'n stryd tussen die twee hoofpartye gevoer was, 
toon dat die parlementere wiel reeds besig is om te draai in 
die guns van die ,alternatiewe regering" of ,amptelike Oppo
sisie", en herinner daaraan dat die huidige partybewind die 
weg van alle parlementere regerings sal moet gaan. 

In Pretoria-Oos, wat 'n Ver- opgeskuif, terwyl in Smithfield, 
enigde Party-vesting is, is die wat 'n H.N.P.-vesting is, die 

V.P.-meerderheid met byna 300 H.N.P.-meerderheid met 374 ge

daal het. 

WESTE · MOET GOU SLAAN 
In Wolmaransstad waar die 

V.P. geen kandidaat gestel het 
nie, het die H.N.P.-kandidaat, 

mnr. L. M. Wentzel, met 'n 

groot meerderheid ingekom teen 
die ,Volksparty-kandidaat,' mnr. 

J. H. Redelinghuys, wat net 100 TEEN RUSLAND 
Die vraag of dit tans die tyd is om teen Rusland toe te slaan, word 

behandel in die jongste uitgawe van Intelligence Digest, 'n blad wat ver
lede jaar deur die Amerikaanse departement van huitelandse sake eerste 
plek toegeken is•in 'n rangskikking van tydskrifte op grond van die ver
strekking van hetroubare inligting. 

Die blad wys op die feit dat Rusland die aanstoker van aile moei
likhede in die Verre Ooste is met die doel om die W esterse volke in 'n 
uitgerekte stryd daar uit te put terwyl hy ongestoord voort kan gaan om 
sy oorlogsvermoc te . vergroot. In werklikheid is Rusland die agressor 
en agressie kan aileen teengestaan word deur te slaan teen die kwesbaar
ste skyf in die hele agressie-stelsel. 

Vir hierdie gedagte is heelwat verantwoordelikc persone in die Ver
enigde State reeds te vinde en hoewel pres. Truman in ·die openbaar bier
die standpunt nog weerstaan, bestaan daar goeie rede om aan te neem dat 
hy persoonlik al meer tot hierdie opvatting neig. 

,Dit is 'n ernstige en funda-l waar af al hierdie oorlogsdade 
mentele dwaling om die Sjinese spruit, nie bestaan bet nie of 
oogmerke verkeerd te oordeel, buite aksie gestel word, sal die 
wat nie net in ooreenstemming hele wereldtoestand verander 
is met elke geskiedkundige tra- en die vooruitsig op 'n lang oor
disie van Sjinese beleid nie, log in Asii! verdwyn. 
maar tans 'n wesenlike dee! ge- Die vraag waaroor tans be
word het van die Sowjet se we- sluit moet word, is of dit ·wys 
reldstrategie. Skommelinge in is dat die nie-Kommunistiese 
die militere of diplomatieke toe- Iande slaags raak met die buite
stand in Korea of elders is tak- grense van die Sowjet-stelsel
ties en mag .nie toegelaat word 
om Sjina se hoof-oogmerke te 

Alternatief Vir 
Lang Oorlog 
Teen Sjina 

terwyl die hoof-agressor onaan
getas bly. Teen 1952 of 1953 
sal Rusland se oorlogsvoorberei

stemme gekry het. 

Die uitslae in die eersgcnoem
de kiesafdelings was: 

PRETORIA-OOS 

dings voltooi wees. Sy vermoe H. C. de Kock (V.P.) .. . 6,399 
om met atoom- en moontlik Dr. G. von W. Eybers 

di
waterswtofbtomme te 

1
slaan tee.~ (H.N.P.) .. . . . . .. . . . . . . . 2,912 

e es erse oor ogsvermoe, 
veral teen die hawens waarop 
die Westerse seernagte ~us, sal 
geweldig wees. Die groot kwes
baarheid van die Weste deur 
atoombomaanvalle sal uiters 
ongunstig en gevaarlik - in-

V.P.-meerderheid 3,487 

Met die algemene verkiesing 
in 1948 was die uitslag: 

C. W. Clerk <V.P.) . .. .. . 5,672 
dien nie militer .beslissen~ nie - ~ Dr. G. von w. Eybers 
vergelyk met d1e betreklike on-
kwesbaarheid van Rusland. (H.N.P.) ........... . 2,480 

KORT TYDJIE 

Vir 'n kort tydjie nog is Rus
land kwesbaar en het die Weste 
oppermag in atoomwapens. Rus
land bet baie verwondbare plek
ke, maar sy kwesbaarste plek 
is sy afhanklikbeid van olie om •· 
sy oogmerke te bereik - olie 
wat tot 'n betreklike klein· ge
bied beperk is. Indien hierdie 
oliegebied vernietig word, sal 
al di~ planne en die hele strate-

(Vervolg op bladsy 6 kolom 1) 

V.P.-meerderheid 3,192 

S~UTHFIELD 

J. J. Fouche, jr. (H.N.P.) 4,181 
W. Z. v. d. Post (V.P.) .. . 1,480 

H.N.P.-meerderheid 

In 1948 was die uitslag: 

J. J. Fouche, sr. (H.N.P.) 

J. 0. Higgs (V.P.) ... 

H.N.P.-meerderheid 

2,701 

5,102 

2,027 

3,075 

In Amerika is toenemende 
besorgdheid oor die vordering 
van Rusland se atoomnywerheid 
aan die ontwikkel. Daar word 
besef dat die Koreaanse oorlog 
aan die lig gebring het dat die 
Russiese wapens in elke opsig 
die Amerikaanse produkte oor
skadu het met uitsondering van 
die lugwapen. Die enigste mees
terskap wat die Amerikaners 
dus nog bet, is die ten opsigte 
van atoomwapens, en inligting 
dui daarop dat Rusland veral in 
die jongste maande groot vor
dering op hierdie gebied gemaak 
bet. Daar is aanduidings dat 
die Russe of 'n belangrike knoop 
in atoomnavorsing deurgehak 
bet of iets nuuts ontdek bet wat 
hul atomiese oorlogsvoorberei· 
dings aansienlik sal bespoedig. 

verduister nie." Indien die Wes
terse moondhede sou besluit om 
die stryd teen Sjina aan te 
knoop, sal dit 'n uitgerekte af
fere wees en dit is twyfelagtig 
of die atoombom op enige plek 
doeltreffend gebruik sal kan 
word. Dit sal uitloop op 'n gro
ter worsteling as wat Amerika 
of Engeland pog ooit in betrok
ke was. 

- , 

Gaan Toekoms In· Met 
Die blad merk in die verband 

op dat selfs hierdie opvattings 
nog tekort skiet in die lig van 
gegewens wat deur die blad in
gesamel en voorheen bekend ge
maak is. 

PAAIERY ONMOONTLIK 

Die gedagte wat in Londen en 
in sommige Wasbingtonse 
kringe bestaan dat Sjina ge
paai sal kan word deur toege
wings soos lidmaatskap van die 
V.V.O. en grenswaarborge, word 
deur die blad verwerp. Die be
leid van Sjina is toegespits op 
die uitdrywing van aile Wes
terse invloed in Asiii, en veral 
in Korea, en hierin word by 
ten voile deur Rusland onder
steun en aangemoedig. 

.. 
Voorteken Van 

Duinkerke? 
Te oordeel na die berigte wat 

Sapa-R~uter uit Korea begin 
stuur, kan die wereld hom 
maar klaarmaak vir 'n hens
oppery in Korea. In die afge
lope week hefi die eerste ver
hale van gruweldade deur die 
Suid-Koreaanse regering die 
pers bereik. Syngman Rhee, 
die president, bet gevangenes
onder wie kinders van 9 en 13-
,by die hope Iaat doodskiet" en 
sommige is net betyds deur 'n 
V.V.O.-patrollie gered. 

Voorheen is net berig van 
gruweldade wat deur die N.· 
;Koreaners gepleeg is. 

TOTALE UITPUTTING 

Ten einde 'n beslissing te be
reik in Sjina, met sy 500 miljoen 
mense, sal dit nodig vir Ameri
ka en Engeland wees om hul 
totale manne- (en vroue-) krag 
op te roep. Hulle sal te doen 
kry met geweldige ongevalle 
terwyl hul nywerhede wit sal 
bloei. - Na baie jare van onop
houdelike stryd sal die basiese 
toestand nog bykans onveran
derd bly. 

Intussen sal Rusland, die aan
hitser en helper van Sjina, on
aangetas bly, en gedurende al 
hierdie tyd gebruik maak van 
die verstandelike en ander bron
ne van Oos-Duitsland, Tsjeggo
Slowakye en ander satelliete . 
Hy sal sy atoombomvoorraad, sy 
duikbootvloot, lugmag en land
magte so vinnig as moontlik op
bou, onderwyl sy oorlogsnywer
hede in die ontoeganklike en on
aangestipte dele van Asiatiese 
Rusland ontwikkel word. 

Die bele Sowjet->stelsel sal ge
stadig toeneem in krag terwyl 
die Westerse moondhede gelei
delik verswak. 

BRON VAN AGRESSIE 

Dit is buite aile twyfel dat 
Rusland die aanhitser is van 
elke agressiewe daad in Asie en 
veral van Sjina. Die Westerse 
moondhede is van plan ot bet 
tot dusver niles aangeval behal
we die werklike bron van agres
sie. lndien die middelpunt van-

, 

Van die Komman
dant-generaal, dr. Hans 
van Rensbm·g, en die 
voorsitter van die Groot
raad, prof. D. J, van 
Rooy, is onderstaande 
boodskappe ontvang vir 
die nuwe jaar : 

r·· 
i 

l 

Dr. Hans van Rensburg. 

K.G. Se 
Boodskap 

Met die nuwe besieling van 
ons onlangse laertrek en met 
die ou kameraadskap van twaalf 
jaar O.B.-stryd wil ek langs 
hierdie weg elkeen van ons lede 
in vriendskap en agting aile 
goeie wense vir die ophande 
synde Kersfees en Nuwe Jaar 

Goeie 
Geloof 

ons Beweging kerngesond in sy 
doelstelling en strewe is. Vir 
die toekoms i~ die weg weer 
duidelik aangewys. Dit is nie 
die partypolitieke weg nie maar 
die volksweg. Daardie wee loop 
nie altyd en oral uiteen nie, 
maar waar en wanneer dit tog 
gebeur, hou die O.B. slegs een 

I doe! voor oe: die Christelik-na
toewens. Binnelands het ons sionale R~publiek van Suid-Afri
alle rede om te hoop op nuwe ka, van alle :vreemde bande vry. 
en meer broederlike verhou- En op weg na daardie ideaal 
dings tussen landgenote en dit vind die Afrikaners mekaar tel
opsigself is al grond tot hoop kens weer. Mag die jaar 1951 
en dankbaarheid. Dat die we- getuie wees van 'n groter eens
reldtoestand daarbuite vinnig op gesindheid op nasionale gcbied 
pad na 'n ramp afstuur, is iets as ooit tevore. Daartoe sal die 
wat ons met sorg vervul, maar O.B. in volle mate sy dee! hydra. 
tegelyk die voorneme in ons Alvo~e'i;'$ ons die nuwe jaar 
sterk dat ons, elkeen afsonder- begin, herdenk .. aile Christene 
lik en ook die Beweging as ge- weer die koms van Christus in 
heel, na ons beste vermoe ons hierdie wereld. Mag Kersdag 
plig sal doen om ons land en ook aan ons volk weer sy blye 
beskawing te beveilig en te ver- boodskap -bring en ons daaraan 
sterk. herinner dat die Afrikaanse 

Dat die pligsbetragting van volk in die eerste instansie ge
die O.B. nie lee woorde is nie, roepe is om die Evangeliebood
bewys die jare wat agter ons skap in donker Afrika in te dra. 
le. In die tyd wat wellig kan Dit is 'n boodskap van vrede 
aanbreek, sal daardie kostel~ke en verlossing, nie van oorheer
bewys menigeen tot versterkmg sing en vedrukking nie. Die 
dien. Voortrekkers het verlossing en 

beskawing gebring waar voor-

Afrikaner 
Taak 

s ' heen bloedvergieting en bare 1 baarse dwinglandy geheers bet. 
Dit kon hulle doen omdat hulle 

Prof. D. J. van Rooy, voorslt
ter van die Grootraad, skryf: 
Die O.B. gaan die nuwe jaar 

met 'n goeie vertroue en 'n ver
sterkte roepingsbesef tegemoet. 
Die Bloemfonteinse Laertrek het 
ons beste verwagtinge oortref 
en ons no,geens in ons oortui
ging bevestig dat die O.B. se 
taak nie afgedaan is nie en dat 

aan hul ehristelike beginsels gc
trou was. So ook bly dit ons 
oeping om die christelike beska

wing op hierdie vasteland te be
stendig. Alleen wanneer ons dit 
ten volle verstaan, aanvaar en 
en belewe, sal die nature1lepro
bleem geen probleem of gevaar 
meer wees nie. 

Aan elke offisier en brandwag 
my beste wense vir 'n ge
seende Kersfees en 'n voorspoe
dige Nuwejaar. 
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, Westerse 
Die jaar 1950 sluit nie op 'n mooi noot af nie. Ons 'n Baie seldsame eer het mev. Ge oof 

gaan die nuwe jaar met ,oorloe en gerugte van oorloe" te- M. E. Rothman <M.E.R.> te te voer soos hullc in die ver
gemoet en dit terwyl die mensdom nog besig is om in die bcurt geval. Sy het verlede lede was dan is dit waar dat 

. . . Woensdag 'n erc-doktorsgraad die partye se sogenaamde repa-
?evol~e van di~ vonge oorlog te ~tik. Stygen~e le~ensk?ste van die Universiteit van Stellen- triasic-beleid slegs maar 'n pro
IS. besig" om die v~eugd~ va~ d1e ~eerderheid hmsgesm~e bosch ontvang en verlede Vry- pagandakreet is. En dan is die 
mt te l:loof terwyl n klem mmderheid rykes reeds weer die dag het die Universiteit van werklike partybeleid tim aan
tande slyp vir groter oorlogswinste. Kaapstad haar ook 'n erc-dok- sien van die Indiers daardie 

Dit mag vir sommige vreemd voorkom dat ons openings- torsgraad aangebied. Sy het altenatiewe maatreiHs wat bulle 
paragraaf hierdie saak aanvoer terwyl die propaganda van die erkenning gekry wat sy so gaan trcf sodra bulle gedwing 
elke verhoog die naakte voortbestaan van ons Westerse be- ruimskoots verdien bet. word om te erken dat bulle nie 
skawing en kultuur onderstreep as die waardes wat verde- Die Universiteite van ,stellen- repatriasie kan bewcrkstellig 
dig moet word. Maar ons uitgangspunt is volkome juis. Die bosch en KB:aps~ad bet n daad nie. Dit betcken dat die V.P. 

1 ·· d' 1 d · · , b t ~ ld" . van erkcnthkhe1d gedoen wat se beleid is om Indiers verteen-
oor ohe .vdant Ie vebr ek,; IS gevetg VIr." n ~ er werd~ ' lvkir warme aanklank sal vind in die woordiging in die parlement te 
,vry ei een ge re - so, en mmste, IS aan Ie vo e harte van die hele Afrikaner- gee en die H.N.P. se belcid is 
vertel. Die gewone man wat as kanonvoer moet dien, is in volk. om dit nie te doen nie. As ck 
beskawipg en kultuur gei:nteresseer net sover as wat daar- Mev. Rothman bet die aka:- tussen hierdie twee beleide moet 
die beskawing en kultuur vir hom gerief en geluk kan be- demiesc bane gebrcek vir die kies, kies ek die H.N.P. s'n. 
sorg. Die idealiste is nie talryk genoeg om in hierdie lewe Afrikanerdogter. Indien .nie die Maar ek verkies tog nog altyd 
op eic houtjie oorloe te wen of selfs maar te voer nie, en die heel eerste Afrikanervrou nie, repatriasie as beleid. 
stelling van Napoleon dat 'n leer op sy maag marsjeer is 'n was sy een van die eerste vroue Maar hoe moet die beleid 
waarheid wat in nog groter mate geld in hierdie dae van wat 'n graad aan 'n Suid-Afri- prakties uitgevoer word? 

kaanse universiteit behaal bet. Die Suid-Afrikanase Besker
totale oorlog - te meer nog waar een oorlogsvoerende die En sedertdien het sy vir meer as mingsbeweging gee m.i. die ant-
maag van die massas tot ideaal verhef het. 'n halwe eeu opvoedingsdienste woord daarop: Boikot die In-

ATOOl\ffiOM DIE REDDER? 

Die Westerse staatsmanne hou bulle op die oomblik be
sig met die vraag of die atoombom gebruik moet word om 
hul beskawing te red. In sover ons te doen het met 'n 
nuwe wereld-imperialsme met hoofkwartier in Moskou, is 
dit 'n vraag van aktuele betekenis. Soos ook elders in ons 
blad aangetoon word, mag dit die enigste hoop op oorwin
ning vir die W este wees. Maar die atoombom is nie genoeg 
nie. Die vyand is nie bloot vJees en bloed nie, dit is 'n id.ee 
en wei 'n idee wat ontstaan bet as 'n n~eprodok van <lie 
beskawing en koltoor wat in die afgelope eeoe hoofsaaklik 
in die Weste in swang was- 'n beskawing wat homself die 
mooi benaming ,Christendom" toegeeien bet, maar wie se 
dade so afwykend is dat 'n Oosterse denker die onderskeid 
kon tref met die woorde: ,Ek boo baie van julie Christus, 
maar niks van jol Cbristelikheid nie." 

Van die Christelike idee van broederskap en liefde het 
so weinig tereg gekom dat 'n groot deel van elke , vrye volk" 
in die Weste al 'n eie ,agterbourt-kultuur" ontwikkel het en 
dat groot massas van die bevolking holle aileen teen ge
wetenlose uitboiting kon beskerm deur defensiewe organi
sasie wat later ontwikkel het tot offensiewe organisasie soos 
dit in die doktrinere Kommunisme sy hoogtepunt bereik het. 

J a, laat ons dit maar ruiterlik erken: Die vyand teen 
wie die inflasie-moee wereld opgeroep word om te veg, is 'n 
Ismael wat voortgekom bet uit die lendene van die Westerse 
beskawing self. Dit is 'n kind van die kapitalistiese bywyf, 
en daar kan geen sprake van vrede en nog minder van oor
winning wees solank as wat hierdie ,moeder" in die bois
hooding van die Weste troon nie. 

Maar wee hom wat met 'n alternatiewe ekonomiese stel
sel kom! Hy is nog 'n groter vyand as die Kommunis. 

,,HOGGENHEIMER'' 

Dit is opmerklik, ook in ons eie land, hoe verbete die 
stryd om behoud v~n ,Hoggenheimer" gevoer word namate 
die Kommunistiese golwe al boer teen Hoggenheimer se bene 
aanslaan. Waar koerante 'n paar jaar gelede nog vol spot
prente was van Hoggenheimer, daar is laasgenoemdc nou 
'n vergete karikatuur. Van die waarskuwings dat ,ons land 
verrot van korropsie is omdat die georganiseerde geldmag, 
Hoggenheimer, diktator van Soid-Afrika is," word vandag 
niks meer gehoor nie. Net maar voorbereidsels word getref 
om ,Hoggenheimer" se bestaan te verseker onder die vaan
del van ,Westerse beskawing". 

Dit is nodig dat ons duidelik moet onderskei tussen die 
sake wat op die spel is. Aan die een kant is daar die reg
streekse bedreiging van die Moskouse imperialisme wat, ener
syds onderskraag word deur sy eie militere mag en ander
syds ry op die rug van kapitalistiese afvalprodukte. Waar 
ons geroepe mag word in die jaar wat voorle om aan die 
stryd deel te neem, sal ons ons aandeel nie kan weier nie. 

Maar ons dorf nie oit die oog verloor nie dat die Kom
monisme as neweprodok van die kapitalisme aileen doel
treffend Yerslaan kan word indien Iaasgenoemde plek maak 
vir iets wat groter ooreen-stemming vertoon met ODS Cbris
telike geloof, en wanDeer onsself heelhartiglik poog om in 
elke opsig ODS dade te stempel met die Chritselike merk
teken wat pas by 'D Christelike volk. Die stryd van die 
Ossewabrandwag, so is al meermale gese, is 'n etiese stryd. 
Dit gaan om die herstel van geestelike waardes wat oorboord 
gesmyt is in die gejaag na eie wins en eer. Maar die enigste 
bron van hierdie waardes is Christus en enige stelsel liuite
ktJ'lt Hom is gedoem om te val. 

In 'n oorlogsmoee wereld is dit tewens vir 'n Christelike 
volk vandag van meer as praktiese politieke betekenis om te 
weet dat daar by die Bron nie net rigting te vind is nie, 
maar ook rus. 

gelewer aan haar volk. As diers totdat bulle bereid is om 
skryfstcr hct sy voorgelig en as na hul Indiesc vaderland terug 
welsynswerker bet sy daad- tc kccr. Dit wil derhalwe voor
werklike hulp gelewer. Haar kom dat as repatriasic ooit ver-
sorg was die minderbevoorreg- wescnlik gaan word dan sal dit 
tes en met die jare bet sy ont- weer nie 'n politieke party wat 
wikkel tot die innigste kenner die Indiervraagstuk opgelos het 
van die armblankevraagstuk. nie, maar dan sal dit weer 'n 

Ek weet dat ek namens elke nie-partypolitieke ' bcweging 
lid van die Ossewabrandwag wees wat hierdie diens vir die 
praat as ek haar baie hartlik volk verrig het. 
gelukwens. Ons bring hulde 
aan haar. 

J1 erwyte Oor 
Repatriasie 

Ek hct verledc week gesels 
oor die Suid-Afrikaanse Be
skermingsbcweging se stryd 
teen die Indier-gevaar. Nou wil 
ek in teenstelling daarmee mel
ding maak van die politieke 
partye se jongste stryd teen me
kaar oor die Indier-gevaar. 

Die partystryd het opgevlam 
as gevolg van 'n laat beriggie in 
'n Kaapstadse aandkoerant 
warin 'n verklaring opgeneem 
is wat mnr. J. G. N. Strauss, 
die V.P.-leier, na afloop va~ die 
onlangse uniale kongres van sy 
party op Bloemfontein, aan koe
rantmanne sou gedocn het. Mnr. 
Strauss bet gese dat sy party se 
standpunt vrywillige repatriasie 
van Inoiers is en indicn dit mis
luk oorweging (deur die V.P.) 
om Indiers in die parlement te 
laat verteenwoordig op grand
slag van die naturelle-wette van 
1936. 

Die H.N.P. se strydblad het 
na aanleiding hiervan geskryf 
dat .,die drang nog altyd in die 
Sap-party smeul om aan die 
Natalse Indiers verteenwoordi
ging in die parlemcnt te gee. 
Die nuwe Opposisie-leier, adv. J. 
G. N. Strauss, het dit trouens op 
die Bloemfonteinse Sap-kongres 
in die vooruitsig gestel", · bet die 
blad betoog. 'n Ander H.N.P.
koerant het verklaar dat .,adv. 
Strauss die Indiers feitlik uit
nooi om repatriasie te verwerp 
en om dan om verteenwoordi
ging in ons wetgewende liggame 
te agiteer." Adv. Strauss het 
self aan die betrokke koerant 
beduie dat lndier-verteenwoor
diging in die parlement slcgs die 
alternatiewe beleid is as Tepa
triasie misluk. En hy bet met 
klaarblyklike leedvermaak by
gevoeg dat die H.N.P. ook nie 'n 
beleid van repatriasie kan laat 
slaag nie. 

In die partye se onderlinge 
verwyte-oorlog beskuldig die 
H.N.P. die V.P. omdat hy 'n al
ternatiewe beleid vir repatriasie 
stel en die V.P. beskuldig die 
H.N.P. dat hy tog ook maar nie 
'n beleid van repatriasie in die 
praktyk kan uitvoer nie. Die 
implikasie is dat die H.N.P. der
halwe noodgedwonge ook met 
'n alternatjewe beleid voor die 
dag sal moet kom. 

As albei politieke partye in 
die toekoms net so onmagtig 
gaan wees om repatr!asie deur 

J1 erkwansel nie d,ie 
W aarheid nie 

Ek het 'n brief ontvang van 
mnr. Barry Grobbelaar, Sweet 
Home, Vryburg. My Ieser skryf 
hieroor en daaroor en oraloor. 
Hy is soms bietjie gcniepsig, 
maar ek moet billikheidshalwe 
tocgec dat hy die wyse Salome 
se raad getrou volg en nooit die 
waarheid verkwansel nie. 

My Ieser vertel dat hy op die 
Bloemfonteinse Laertrek van 
die Ossewabrandwag was en na 
aanleiding van dr. Jan Steyn se 
aanhaling van die republikeinse 
klousules in die programme 
van die H.N.P. en die A.P. ver
klaar hy .,dat daardie klousules 
amper so oud is soos die nasio
nale party self - a! byna veer
tig jaar. En in a! daardie jare 
is nog nie 'n vinger vcrroer om 
die republiek uit te roep nie. 
Of wag. Tydens die oorlogsjare 
toe dr. D. F. Malan, die opposi
sieleier was, het hy darem 'n 
voorstel by die parlement inge
dien waarin hy vir genl. Smuts 
gevra. het om 'n republiek uit 
te roep!" 

My Ieser herinner daaraan 
.,dat dr. Malan 'n tyd gelede 
verklaar het dat as die gocwer
neur-generaal net president ge
noem word, sal Suid-Afrika 'n 
republiek wees. Dit was gese 
nog voordat dr. Jansen aanbe
veel is as goewerneur-generaal. 
Of dr. Jansen voortaan presi
dent sal beet, weet ek nie. Ek 
weet wei dat dr. Jansen na L<ln
den gegaan bet om vir die ko
ning te gaan vra. om sy ampte
like kleredrag te verander. Die 
koning sal seker verlof daartoe 
gee maar dit sal nog maar die
selfde tamatie wees - net met 
'n ander sous. En so sal die 
republiek binnekant die Em
pire wat dr. Malan voorstaan 
ook wees." 

My Ieser gaan voort: 
.,Ek het by die vorigc vcrkie

sing geskryf da.t mnr. Havenga 
die O.B.-lede van sy party in dte 
steek gelaat bet. Kyk watter 
behandeling bet oom Naas Rau
benheimer by die verkiesing 
van senatore ontvang. Omdat 
hy 'n lid van die O.B. is, is hy 
afgekeur of gladnie eers benoem 
nie. En dit ten spyte van die 
feit dat in die hele parlement 
daar nie 'n beter Afrikaner as 
Naas Raubenheimer is nie. Hy 
het sy !ewe as rebel op die al
taar gele vir sy volk. En van
dag nog is hy 'n pure man." 

Hierdie uitgawe van Die O.B. 
is die laaste een wat in die jaar 
1950 sal verskyn. Aanstaande 
jaar op 10 Januarie sal die blad 
weer verskyn om daa.rna ge
reeld elke week die boodskap 
van die Ossewabrandwag af te 
!ewer in die huise van die talle 
troue vriende van die beweging. 

In die jaar wat verby is, het 
ek 'n plekkie in Die O.B. gekry 
om weekliks 'n geselsie aa.n te 
knoop met die blad se lesers. 
Dit was vir my besonder aan
genaam. En ek wil graag my 
dank en waardering uitspreek 
enersyds teenoor die lesers wat 
saam gescls het in my kolomme 
en andersyds teenoor die lesers 
wat na die geselsies geluister 
het. 

Ek wil graag aan a! my le
sers 'n 8aie geseende Kersfees 
toewens en ek vertrou dat die 
Nuwe Jaar vir clkeen gesond
heid, geluk en voorspoed sal 
besorg. 

Mag die G<>d van ons vaders 
in die nuwe jaar aan elke lid 
van die Ossewabrandwag oor
vloedige krag en geloof gee om 
die historiese stryd wat ons 
voorgeslagte begin het blymoe
dig voort te stry. 

JEUG WIL 
SAAMSTAAN 

,By die jeug van Wes-Europa. 
word daar 'n teesin vir d'ie 
partypolitiek aangetref sowel 
as 'n strewe na samewerking 
met ander Westerse Iande ten: 
einde die Rus.siese bedreiging 
die hoof te bied", bet dr. H. o. 
1\lonnig, Besturende Direkteur 
van Agricura. Laboratoria Be
perk, ·wat onlangs van 'n oor
sese sakereis, teruggekeer bet, 
in 'n onderboud met Volkshan
del verklaar. 

Hy het voorts getuig van die 
wanopvatting oor die Unie se 
naturelle-beleid wat in die 
V.S.A.; Engeland en Europese 
Iande bestaan. Oor die moont
likheid van 'n oorlog teen die 
Kommuniste het hy verklaar 
dat Stalin aangesien word vir 
'n realis wat nie 'n wereldbrand 
sal laat ontstaan indien die 
Weste gereed is nie. Gerust
heid in die Weste vergroot dle 
kanse op oorlog. 

Wil Nie Senaat 
· Afskaf Nie 

Die Minister van Justisie, 
mnr. C. R. Swart, bet in Pie
termaritzburg in verband met 
die bewering van sen. Conroy 
as sou die regering dit oorwceg 
om die senaat af te skaf, gese 
dat daar nooit deur enigeen 
van die kabinetslede selfs daar
aan gedink is om die senaat af 
te skaf nie. 

Bewaar Tande 
Deur vir die afgelope ses jaar 

fluoried in die stad se drink
water te gooi het tandeverrot
ting in Grand Rapids, Noord
Amerika, met meer as 60 per
sent afgeneem, volgens 'n ver
klaring van dr. C. V. Tossy, van 
die departement van openbare 
gesondheid in Michigan. ,Deur 
tandeverrotting te keer bet ons 
'n belangrike stap gedoen in die 
geskiedenis van die medisyne", 
het hy daaraan toegevoeg. 

... 

By< 
195.0 \1 

aangele 
deur rl 
de voc 
aankru 
reMoo~: 
sterf tc 
voorbeJ 
word , 
sing wa 
mydeli] 

Die ve 
gcwigtige 
te te neeJ 
senuwees 
Weste t< 
die spa!l 
deur die 
van die l 

In hie1 
breek dit 
wingskrill 
Ieier wat 
to ring. 

Miskien 
'n groot !1 
die Wesb 
sneer en 1 
te van R1 
waken de 

SON 

Noudat 
baar op : 
die gewo 
van die 1 

fanatisme 
aangryper 
logsdoelwi 
Die gewo1 
te sal vc1 
me. Dit 
Maar hul 
hoop dat 
en bulle 
voorspoed 

En dit 
die Wcste 

Nasiona 
Ossewabr1 
ka, wat 
\-Vesterse 
ings beple 
te speel 
van die 
wat vood 
innerlike 
Westerse 
aan die : 
gedaante 
waaraan c 
die Weste 
loof en VE 

en betcr 
oorwinnin1 

81 

In Suid· 
af indies 
'n groter l 
staande je 
word waiJ 
Nasionale 
nerparty 
voerders v: 
het hulle 
H.N.P. aa1 
andskap tE 
sal laat 1 

van die H 

Eis 

Genl. De 
lope week 
op die skep 
staat in Fr 
die Frans1 
omdat hy, 
neem, sy g1 
aan die s~ 
pres. Truml 

Hy onde1 
V erdediginl 
aan op voo1 
ver as mo( 
verbond in 
ropese land 





SLA.DSY vmR blE O.B., WOENSDAG, 20 DESEMBER 1950 

r.&:IUEI' Tm OEKLA880'18l!:EBD~ ADVEilTI:NIIIJI:8: 
Balalloudelllul Kennisa-ewinll: 

(Verlowlng, huwellk, geboorte, etertgeval, In memoriam, gelukweD,IInc, 
ene.) 14. per woord; miDUnum 2/6 per plasiDg. Voorultbeta&lbaar. VIr 
)lerhaiiDgs 25 pet. atelag. 

Ba.ndellladvertenstes: 
Ee.-.te plasiDg, 2d. per woord. VIr herhallnge 25 pet. atslac. 

IDtekODJreld op ,.Die 0.8.'' (venk:)'n weekllka): 12/6 per jaar of 6/3 per 
6 maande. VoorUltbetaalbaar. Stuur advertenslegeld, besteUID&s, en IDteken&eld 
D& VOOBSL&G (EDMS.) BPK., Poebae UU, Kaapotad. 

BETREKKINGS V AKANT 
AMBAGSMANNE ONMIDDELI.IK 

BENODIG In die volgende grade v ir 
gereelde dlens op die SUld-Afrikae.nse 
Spoorwel!: 

DRAAIER EN MASJINIS. 
ELEKTRISililN. 
GROFSM1:D 
KETELMAKER. 
MEGANIKUS. 
MEULMAKER 
MODELMAKER. 
ONDERSTELMAKER. 
PASSER. 
SINJAALPASSER. 

Standaard loonskale en aantreklike 
dlensvoordele.-Doen aansoek by die 
PLAASLIKE AFDELINGSBESTUUR· 
DER, S.A.S. 13/12/ 2 

TE KOOP 
Tlen gekrulsde Dultse merino ram

metjlea van gereglstreerde vaders. Bel 
6811, Wellington. Telegrateer Du 
Tolt, :Malanstasle. 4/10/19B 

Voortrekkerklspak (No. 4) gesklk 
vir teeageleenthede. Pas persoon van 
5 voet 9 dm., £10 ot redellke aanbod. 
SJ<ryt aan - .,Werklooa", l'oabua 
Hll, Kaapstad. T.K. 

GRYSBARE 
ORYSHARE, akllters, ou voorkoms. 

onnodlg. Oortulg u self deur GRl!S
BAAltWONDEB die jongste kuns
matlge w6reldwonder, haar en kopvel 
voedlngsmlddel te gebrulk, skadeloos, 
kleurstofvry, 5/- per bottel, geld met 
beste111ng.-J:loereceneesmlddels, Posbus 
4272, Johannesburg. D/1/9/49 

Anti&TYS herstet grysba.re en baard 
tot natuurllke kleur. Geen kleurstof. 
Verwyder skllrers, laat hare groel, ens. 
Gewaarborg of geld terug. 5/6 Per 
bot tel, poevry. Kontant met bestelllng. 
Die J:loereVl"On, Posbua 711119, .Johannes
burg. EH/6/50 

MVLLER SE 

MUSIEK· 

SENTRU:MS 

Kaapstad • Parow , Bellville 

Paarl • Worcester 

Stellenbosch 

R. MULLER BPK. 

MEDISYNE 
OESONDilElD Is u regmatlge erfe· 

DIS, oortulg u self deur ona behande
llngs te gebrUlk en u kwaal te ont
wortel, skryf, lnllgtlng grati,s, Boero
geneeamJddela, Posbus 4272, Johannes
burg. B/1/9/49 

Dulsende Is reeds van hnUe kwal.e 
bevry. Ta.lle vlnd da&gllks bMt. 
Waarom sal u Ianger ly. Skryt dadellk, 
raadpleeg Die BoereVl"On, Bus 7559, 
Johannesburg. (Nr. 3) 1/9149 

VAN'S CONCRETE PRODUCTS 
(EDl\:IS.) BEPERK 

DJ.rekteure: 
P. w. J. van Heerden. 
P. G. van Beerden. 

Potgleterstraat 258, 
b/V' Pretorlusatraat, 

PRETORIA. 
TElilLS (vloer en muur - verskll· 

lende tipe), KOMBUISOPWASBAKKE, 
(vleklose staal en Terrazzo), SEPTIE· 
SE EENHEDE - W.C. STELLE, 
BADDENS EN HANDEWASBAKKE, 
VERF- EN STAALVENSTERS, LOOD
GIETERS BENODIGDHEDE, ENS. 

8/11/TK 

MEUBELS 
MEUBELS.- Beter meubels teei> 

bllllker pryse Babawaent ties, stoot-
karretjles, drlewlele, llnoleums, tapyte, 
ens., ook a ltyd In voorraad. Geen 
Katalogus. Meld waa.rln u belangstel. 
-VlSSER-MEUBELS, Laogatraat 179, 
Kaapatad. 3/12/11 

RADIO 
LOU\V EN wmv, die Beroemde 

Radlo-lngenleurs, Stasleweg, PAROW, 
verkoop en berate! Radio's en Elektrlese 
Toeatelle. Geregl.ltreerde Elell.trleltelt.a
aannemers. Foon 9-8435 

Vir 
ook 

VERVOERDIENS 
algemen.e Jcl.&rwe4~erk • 

vervoer van. meme tf'66 itt 
verbin.din.g tn6t 

J, A. STRAUSS 
PosbWI M • - Telefoan t-SS56 

PAROW 

Was U Ook By 
Ossewaens? 

• Bet u ook gevoel hoe dit smaak wanneer 
saam verkeer as VOLKSGENOTE in 
PARTY-GENOTE? 

Afrikaners 
plaas van 

• Bet u ook gesien tot watter hoogtes ons volk in staat 
is wanneer by die verlammende en verstikkende 
partypolitiek opsy skuif? 

• Bet u ook die bloed in u are voel bruis by die besef 
dat u besig is met iets wat aan u vaders behoort het? 

• Wil u graag hierdie toestand laat terugkeer en dit 
vir die toekoms bestendig? 

• Dan moet u ywer vir die herstel van die Afrikaner se 
EIE STAATSTELSEL op die grondslae deur ons 
vaders gele. 

• Daarmee kan u help deur nog 'n Ieser van DIE O.B. 
te wen. 

• As elke Ieser nog een nuwe hierdie week bybring, is n 
krag aanstaande week verdubbel! 
e~ ~~1 

~- I ntekenvorm f 
~ N eem asseblief my naam op as intekenaar op "Die ~ 
~ O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. ~ 

~ Hierby ingesl~it vind u die bedrag van .............. ....... ~~ 
~ ...... .................. vir die eerste ... ................. maande. ~ 

~ r 
~~ NAAM ................................................................ ~ 
( <Naam en Adres in Blokletters) ~ 

~ ~ ~ P08ADRE8 ......................................................... ~~ 

~ ......................................................... (~ 

~ ........................................................ ~ 

~ .... ······H~~di~i;;,;.;-;.g:····· ····'· ~ 
~ Intekengeld: 12/6 per jaar of 6/S per halfjaar. ~~ 
~ Voeg 888ebllef Kommlssle by plattelandse tjeks. (~ 
~--- "'""""- ~ ~ ~ ~ ,_,... ,_,... noo=.. ,....,... """""I ... - ~ ~ ....................... ~ __.- ~ ~ ~ ,. 

·ouitse Motors 
fer lang H ier 

Vervaardig 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~""""' 1k e r 5 tu e n 5 e~i 
'n Maatskappy vir die oprig

ting van 'n motorfabriek in die 
Unie wat die Duitse Veritas
motor volledig sal produseer, 
word eersdaags gefloteer. Die 
fabriek sal in Johannesburg op
gerig word en sal behalwe die 
motorkar ook die Alpenland
trekker vervaardig. Toestem
ming vir die invoer van nood
saaklike grondstowwe wat nie 
in die Unie verkrygbaar is nie, 
is deur die regering belowe. 

Die Veritas-motor is 'n pro
duk van die Heinkel-fabriek 
wat tydens die oorlog een van 
Duitsland se beroemdste bom
werpersvervaardig het. Die mo
tor het ses slllnders, kan 100 myl 
per uur behaal en loop onge
veer 30 my! op 'n gelling. Ook 
'n ander soort ligte Duitse mo
tor, die Bauer, met vier silin
ders en 10 perdekrag, sal in die 
Unie vervaardig word. Hy lyk 
baie soos die D.K.W. 

Do en Werk Van 
Hart 

'n Meganiese hart word in die 
afgelope weke gereed gehou by 
aile hartoperasies in 'n hospitaal 
in Philadelphia om oor te neem 
sodra dit nodig mag word. Die 
kunsmatige hart het reeds 'n 
hond se bloed in omloop gehou 
vir 71 minute nadat die hart 
buite aksie gestel is. Hierna bet 
die natuurlike hart weer oorge
neem en die hond het sonder 
slegte gevolge berstel. 

Die uitvinding maak dit 
moontlik om hartoperasies te 
doen wat voorheen nie moont
lik was nie, maar dit is nog nie 
op 'n mens getoets nie. 

Staak Partystryd 
Die Republikeinse Par~ in 

in Amerika het beslu'it om geen 
partypolitieke munt te slaan 
solank die huidlge wereldkrisis 
duur nie. Die wetgewende pro
gram sal heeltemal aan die De
mokrate oorgelaat word, volgens 
'n aankondiging van die voorsit
ter van die party se konferen
siekomitee. 

Get roue Brand wag 
Oorlede 

Op 8 Desember het mev. Nie
mand, van Oudtshoorn, net soos 
haar !ewe was, sag en stil ons 
verlaat. Sy was een van ons 
oudste brandwagte, maar nog
tans een van die getrouste wat 
ons Jeuse hart en siel uitgeleef 
het. 

Sy was vir ons alma! 'n be
sieling om voort te gaan op die 
weg ~at ons ingeslaan het. 

Ons innige meegevoel met 
haar eggenoot en kinders. 

Namens Oudtshoorn se O.B.'s. 

Die Sta.lhoof en Pert!oneel van 
die Ka&pla>!ldse Hoofkwartler wil 
die K.G., A.K.G., aile ortisiere en 
Brandwagte van Kaapland en an
der gebiede langs hlerdle weg se~n 
met Kersrees en voorspoed en ge
luk In die NuweJaar toewens. 

Voorslag (Edms.) Beperk: Die 
Direksle en personeel van Voorslag 
(Edma.) Beperk wens aile of!isiere, 
braondwagte en lesers van , Die 
O.B." asook adverteerders in ODS 
blad •n bale gesel!nde Kersfees en 
voorspoedige Nuwejaar toe. 

.Uev. Junghans wens die K.G., 
A.K.G., Gebledsleier, Kaaoplandse Leid
ster, alle h~ ortlsiere en brandwagte 
'n gesel!nde Kerstees en voorspoedige 
Nuwejaar toe. 20/12/ 1B 

Aan K.G., A.K.G., Offislere 
brandwagte ons beste weDse vir •n 
se~nde Kersfees en voorspoed In 
komende jaar.- Komdt. en mev. 
Bruin en AUda, Lydenburg. 

en 
ge
dle 
De 

20/12/18 

Gese~nde Kersrees en Voorspoedlge 
Nuwejaar aan aile K&merade van die 
O.B. Ons geloof in die toekoms bly 
soos altyd onwrlkbaar vas. Genl. en 
mev. J. A. Srnlth. 20/12/lB 

H/ .Komdt. en mev. D. F. de Swardt 
van Uitenbage, wens die K.G. en Ge
sin, aile offlsiere en brandwagte met 
llul geslnne, aile ta.mlliebetrekklnge en 
die hele Boerevolk •n gesel!nde Kers
Cees en Gods rykste aeen vir die Nuwe
jaoar. 20/12/18 

Die J:loereJeur: van Oudtshoom wens 
ons K.G., A.K.G., Jeugleler, Offisiere, 
Brandwagte en mede-boerejeuglede 'n 
gesel!nde Kersfees en 'n bale voorspoe
dlge Nuwejaar toe en hoop dat bulle 
die vaandels hoog sal dra in die ko
mende jaar. 20/12/1B 

J./ Komdt. en mev. Hltge, l\lartus en 
lssela wens ons K.G., A.K.O., Jeug
leier, offlsiere, brandwagte en Boere
jeuglede •n gese~nde Kers!ees en bale 
voorspoedlge NuweJaar toe. 20/12/1B 

H./Komdt. en Komdte. Van Jtooyen, 
van Cbrliltiaan de Wet Komme.ndo, 
wens aan die K.G. die A.K.G .. die Ge
bledsleter en hut gesinne, en aile offl
siere en brandwaogte 'n gesel!nde Kers
fes en voorspoedlge Nuwejaar toe. 
Lank !ewe Hans van Rensburg en die 
Ossewabrandwe.g! 20/12/lB 

Langs hlerdle weg wens ons ons 
K.G., A.K.G., Grootraad, Lelers en 
Leldsters en mede-brandwagte 'n ge
s~nde Kersfees en 'n · voorspoedige 
Nuwejaar toe. :Mag 1951 ons nader 
a.an ons ldeaal •n Vrye Republlek 
bring.- Oenl. en mev. J. w. l\leyer, 
Kopples. 20/12/1B 

Ons wens ons K.G., Grootraad, Vroue
leldsters en Leiers a.sook alle Boere
jeug 'n bale gese~nde Kersfees toe en 
bale voorspoed met die Nuwejaar.
i\fnr. en mev. Hennle l\leyer en J oha.n 
en Wlkkle Ueyer, ltool'wal, Kopples. 

20/12/lB 

Aan die K.G., A.K.G., Offisiere en 
brandwagte •n ges~nde Kerstees. Mag 
die taalheld va-n die verlede en ons 
doelgeregtigheld van die hede, ona na
der aan oorwlnnlng voer In die Nuwe
Jaar- Komdt. en mev. F. \V. Bumctt, 
Plnelaan 8, Port Elizabeth. 

20/12/lB 

----------··-
Komdt. P. A • .J. van Dyk, van Na

pier, wens aile republikeinse vrtende 
'n gesel!nde Kersfees en voorspoedlge 
NuweJaar toe. Ons gaen 1951 tege
moet met vasberadenheid en volle ver
troue In die Ieiding van ons beweglng, 
ons glo dat ult die puln van die bot
slog tussen kapitallsme en kommunis· 
me gaan lewenskragtlge volkstate ver
rys. 20/12/lB 

Die Generaalskap van Port Ellzlll
beth- Uitenhage wens die K.G. , aile 
offisiere en brandwagte van die Osse
wabrandwag 'n gesel!nde Kers!ees en 
•n voorspoedlge Nuwejaar toe. Lank 
!ewe die Ossewabrandwaog. H./Komdte. 
A. Olh1er. 20/12/1 

TOESPRAAK 

KOMMANDANT-GENERAAL 

· Wat gelewer is by die opening van die Uniale Laertrek. 
Nou verkrygbaar in pamfletvorm teen 1/ - per dosyn. 

Beste! by: 
Posbus 1411, Kaapstad. 
Posbus 1059, Pretoria. 

Voorraad beperk. Bestel dadelik. 

J. J. Laas ElektTiese Kontrak
teurs, Kerkstraat 70, \\"ellington. 
Aan kli~nte en vrlende 'n gesel!nde 
Kersfees en voorspoedlge Nuwe
Jaar. Bale dankie vir u onder
steunlng. 20/ 12/ 1 

Aan vriende, mede-volksgenote in 
vcrdrukklng ons allerbeste wense vir 
'n gesel!nde Kersfees. en voorspoedlge 
Nuwejaaor. Ex 14:13.- T. en J. Theron 
~n Gesin, Kofflefontelo. 20/ 12/18 

Eerw. en mev. W. P. van der llerwe, 
van Hartebeesfontein, wens hlermee 
aile otrtsiere en brandw&gte •n bale 
gese~nde Kersfees en voorspoedige 
Nuwejaar toe. Mag die vrede van 
Kersfees u dee! word en die Nuwejaar 
u bate nader aan u ldeaal bring. 

20/ 12/1B 

Ons wens ons gelletde K.G., A.K.G., 
aile of!islere en hul families en &lie 
brandwagte •n gesel!nde Kersfees en 
gelukklge Nuwejaar toe.-A. T. Spies, 
£sb0we. 20/12/1B 

Allerbeste wcnse vir Kersfees en 
Nuwejaar aan ons Kommandant-Gene
raal, A.K.G., lede van die Grootraad 
en van Hoofkwartier, allc offislere en 
Brandwagte e n aile Kommando's.
Van Kommando F8bl, l\Uddelburg, 
Transvaal. 20/12/1B 

Aa•n ons K.G. met sy staf en al ons 
Kamerade wens ons toe •n gesel!nde 
Kersrees en •n bale voorspoedige 
Nuwejaar.-~tnr. en mev. Dan1e CronJe, 
Rondebos, HeUbron. 20/12/lB 

Francois D. Oonradie, CluverweJt, Stel
lenbo8eh. Aan ons K.G. en eggenote, 
aile brandwagte en vrlende hell en 
sel!nwense vir • n gelukktge en gese~nde 
Kersfees en voorspoedlge Nuwejaar. 
.M'ag ons K.G. sy gesondheld behou om 
sy onmlsbare Ieiding te gee. Ons 
gaan die toekoms tegemoet nle weten
de wat vir ons verborge Is In die skoot 
van die onbekende toekoms nle . 
die vooruitslgte Is nle rooskleurlg nle 
en ons moet nou wagstaan meer as oott 
tevore. Laat ons koers hou en meer a.s 
ooit tevore ons leuse handhaaf: MY 
GOD MY YOLK MY LAND; 

20/12/18 

Aan-ons K.G. , A.K.G., Lede van die 
Grootraad, Personeel van Hoofkwar
tter F, Oftl.slere. Brandwagte. Staat
makers, Anti-Stao!.ebonds-Republikeine, 
Antl-Demokrate, • Ve~tters vir Vryheld, 
Doringdraadkamp-sltters, die hele Os· 
sewabrandwag, Hell. Gesel!nde Kers
fees, aile Voorspoed vir 1951. Die O.B. 
>:aan voort met VjOord en daad .• Ges'n 
Kllln.n, 1\llddelburg, Transvaal. 

20/ 12/ lB 

Ek wens eo! my O.B.-vriende •n bale 
gese~nde Kersfees toe en 'n gelukki((e 
en voorspoedlge Nuwejaar.-W. . R. 
Laubseher, Voorllgtlngsofflsler, Kaan
land. 20/1Z/1B 

Namens ons Kommando, A9a1. wens 
ons die K.G.-gesin, offlslere en brand· 
wagte 'n ges~nde Kersfees. 'n geluk
klge en voorspoedlge Nuwejaar toe.
E. L. Ste)·n, ~falme~~bury. 20/ 12/ 1 

Aan al my Ossewabrandwag-vriende 
en lede van die Heldelbergse komman
do's en al die laergangers van die 
Bloemfontelnse Laertrek. wens ek •n 
«esel!nde Kersfees toe en voorspoed vir 
die Nuwejaar en sterkte vir die taak 
wat ons ldeaa.l ls.-Nl~oln.a.s Uys, 
Slangrlvler, Heidelberg, K.t>. 

20/12/1B 

Aan die K.G., A.K.G. , aile offlsiere. 
brandwagte en vriende •n gese~nde 
Kersfees en voorspoedlge Nuwejaar.
Mev. J. C. C. Bekker, De Bron, Vey
burg. 20/12/18 

Die Papendorp Vroue Kommando 
wens die K.G.. A.K.G. en al die an
der offlslere en brandwagte 'n gesel!nde 
KersCees en 'n voorspoedige Nuwejaoar 
toe.- Komdte. A. l\l. 'Jeppe. 

20/ 1Z/1B 

Ons twee oues wil aan ons Kersfees
stemming uiting gee deur aan al ons 
N.O.·, O.B.-, A.P.-, H.N.P.- en 
V.P.-vrlende •n geseende Kersfees en 
'n gelukklge Nuwejaar toewens.-A. L. 
en s. .J. de Jong, Robertson

2011211
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Aan aile brandwagte en vriende 'D 
gesel!nde Kersfees en gelukklge Nuwe
jaar toe((ewens. Hou Koers!--J. 0. 
Vllj<>en, Bosn1anstraat l, Pa:~:i2t 1B 

Ons wens a! die offlslere en 0. B.'s 
en ook dle goeie Afrikaners 'n ge 
sel!nde Kersfees en •n gelukklge en 
voorspoedlge Nuwejaar toe. M'ag daar 
vrede we.s. -Gent. en Hoofkowdte. A 
VUJoen, Bloemhot, Blcbmond. 

Vir ons 

c 
As ieman 

stroom var. 
gediend is 
heil elders 
bly nou een 
ner se gel 
bloed en I 
word het, I 
aspirasies 
is nie. 

Hy glo 
nasie 'n skc 
dat 'n men 
tjies en ,Iii 
die strukt1 
van daardh 
skud en gr1 

Van hier 
die Ossewa 
redeneer n 

Hierdi: 
sommer 
kel. AI 
weer in 
versk:r.n 
goed gee 
kel vir 
hierdie 
moontm 
beleidsp1 
ons in 
Die O.B 
1951 ins 
bietjie 
maar st.l 

As leerste 
teen die C 
dit ken, in 
moontlik o1 
instellinge 
die volk s~ 
verwerp; eJ 
fout by die

1 Die hand 
dan nodig. 

Maar dit 
leiervolk n 
sionale bes 
As leiers b 
heer en op 
leiervolk (' 
hul hande 
bulle later 

Daarom: 
wag dat ~ 
staat sien 
van die ant 
nasionale p 
sasies in d 
hawing vaJ 
wenstyl in 
volk. 

Ook moei 
jeug van d 
gaande ki1 
ontvanklikc 
hulle self 
word deur 
stellinge VI 

naturelle-p1 
tuur oor di 
woord dat 
net die opi 
·en sulke d 
inteendeel 
deurgaans 
stemming 
beg'insels v 
hulle behoc 

Die Libel 
woorde en 
kom, is mi 
vir ;J\e an 
nisme en 
atelsme. 1 
en dan wo1 
heid van di 
van vreen: 
magte soos 



~~~ 

s e I 
~ 

lklrff'•ll Konlrak-
1 70, Wtlllnrton. 
lende 'n geoel'nde 
!11PQMige Nuwe
le v ir u onder-

20/ 12 / 1 

... 
•de·volkegenote In 
lerbeate wense vir 
• · en voorsPOedlge 
~T. f'O .J. Theron 
teln. 20/ 12/18 

P. "an der )ferwe, 
n, wens htermee 
randw111gte •n bale 
I en voorspoedlge 
IC die vrede van 
S en d ie NuweJaar 

lde&al bring. 
20/ 12, 18 

I 
ltde K.G., A.K.O .. 
I families en &lie 
il!nde Kersfees en 
toe.-A. T. Spies, 

20/ 12/ 18 

l vtr Kersteea en 
!Commandant-Gene
Jan die Grootraad 
•. aile ofCtslere en 
1!. Kommando'a.-
11!bl, ~Uddelbur.r, 

20/ 12/ lB 

ay stat en al one 
i toe •n geo~nde 
bale voorspoedl~te 
tnev. Danle CMn~. 

20/ 12/ 18 

If.. C'lnvenvea-, Mel
leo. en ejl'genote. 
1 vrlende he ll en 
llkJrJge en ree~nde 
loedlge Nuwejaar. 
loudheld behou om 
l.r te .ree. Ona 
gemoet nle weten
rge Is In die akoot 
tockoms nle ... 
tie rooskteurlg nle 
~taan meer u oolt rs hnu tn me-er &.1 
JOe bandha&t : MY 
LAND; 

20/ 12/18 

r.o .. Lede van die 
van l!ootkwar

andwagte, Staat
onds-Republtkelne, 
tera vir Vryhetd, 
~ro. dl~ hele Os-
1 OeJO~nde Kers
rtr 19~1 . Ole 0 B. 
td en dud., OH'n 

r
n~nual. 

20 / 12118 

{3.-vrlende •n bate 
1 en 'n r;elukki!l'e 
~weJ&Rr.-W . . R. 
lc•offl•ler, Ka&J>L 20/ 12/18 

!ndo, A9al, wens 
rt tslere en brand
eroteeo, •n geluk-

Nuwejaar toe.
UI')'. 20/ 12/ 1 

[hrandwa g-vriende 
t therjt11e komman
~llngers van die 

r~~ v~~:.~o~ ~~~ 
' kt~ vir die taak 

Nleola"" Uys, 
·.r, K.P. 

20/ 12/ 18 

c . . aile octlslert, 
' rle 'n gesel!nde 
~lite Nuwejaar.
r• De Bron. Vl')'-

20/12/ lB 

I 
roue Kommando 
~- en al die an-

~
de 'n ge~~el'nde 
d lge Nuwejaar 
ppe. 

20/ 12/ 18 

lan ons Kersreea
•eur a&n a l ona 
i· H. N .P. - tn 
ltde Keroreea en 
; toewen.s.- !1.. L, 
tobertson. 
I 20112/ 18 

~e en vrlen<lo •n 

l
gelukkl~:e Nuwe
Koers!~. ('. 
1, Paarl. 

20.'12 18 

fl•tere en O.B.'s 
(rlkanera 'n ge
ln gelukldge en 

I toe. Mag daar 
Hootkofl'dte. A , 

)rhmond. 

• 

DIE O.B., WOENSDAG, 20 DESEMBER 1950 BLADSYVYF 

D I E 
.· 

OEfE EU 
\ AMPTEliiE •••••• "\ 

BYVOEGSEL TOT DIE O.B. VAN WOENSDAG, 20 DESEMBER 1950 

Vir ons Offisiere Verduidefik ons .... 

ONS BELEIDSPUNT NO. 7 

Christelik-Nasionaal in plaas 
van Liberaal 

As iemand met die Christelike 
stroom van ons volks lewe nic 
gcdicnd is nie, dan kan hy sy 
hcil elders soek

4 
want die feit 

bly nou ecnmaal dat die Afrika
ncr se geloof so dee! van sy 
bloed en lcwensbcskouing ge
word het, dat ook sy nasionale 
aspirasies daarvan nie te skci 
Is nie. 

Hy glo nou eenmaal dat 'n 
nasie 'n skepping van God is en 
dat 'n mens nic met slimpraat
tjics en .,libcrale" stellinge aan 
die struktuur en fondamentc 
van daardie skepplng kan gaan 
skud en grawe nie. 

Van hierdie standpunt gaan 
die Ossewabrandwag uit en hy 
redeneer nie eens daaroor nic. 

Hierdie week plaas ons 
sommer 'n lang hoofarti
kel. Aangcsien ons nie 
weer in hierdie vorm sal 
verskyn nic, het ons dit 
goed gedink om ons arti
kel vir ons offisiere in 
hierdie uitgawe so na 
moontlik tc voltooi. Ons 
beleidspunt nommer 10 sal 
ons in die uitgawe van 
Die O.B. van 10 Januarlc 
1951 insluit. Miskien 'n 
bietjic lank maar lees 
maar stadig. 

As lccrstellinge fundamcntcel 
teen die Christendom, soos Of\S 
dit ken, indruis, dan is dit on
moontlik om te probeer daardie 
instellingc ,.nasionaal" te maak; 
die volk sal hulle ten encmale 
verwerp; en dit help nic om die 
fout by die volk te wil soek nie. 
Die hand in die eie bocscm is 
dan nodig. ., 

Maar dit help ook nie dat die 
leiervolk net sy Christelik-Na
sionale beskouings bekcn nie. 
As leiers het hulle ook die be
beer en opvoeding van die nie
leiervolk (vera! die naturelle) in 
hut hande ... ·en daarvan moet 
hulle later rekenskap gee. 

Daarom se die Osscwabrand
wag dat hy die plig van die 
staat sien in die uitskakeling 
van die anti-Christclike en anti
nasionale propaganda en organi
sasies in die land en die hand
hawing van die Christclike le
wenstyl in die !ewe van ons 
volk. 

Ook moet gesorg word dat die 
jcug van die volk die skool
gaande kinders - nie in hut 
ontvanklike jong jare, voordat 
hullc self kan oordeel, besmct 
word deur kommunistiese Jecr
stellinge van die ideaal van 'n 
naturelle-proletariaat se dikta
tuur oor die blankes, en met die 
woord dat ,die Godsdiens maar 
net die opium vir die massa is," 
en sulke dinge mcer nie, maar 
inteendeel dat hulle opleiding 
deurgaans sal wces in oorccn
stemming met die Christelike 
beginsels van die volk waartoe 
bulle behoort. 

Die Liberalisme wat met mooi 
woorde en verleidelike gcbare 
kom, is maar net die broeiplck 
vir d\e anti-nasionale kommu
nisme en die anti-Christellke 
atelsme. Dit bepleit , volheid" 
en dan word bedoel nie die vry
heid van die volk teen die bande 
van vreemde volkere of van 
magte soos dle geldmag of wat 

ookal nie. Nee, by die liberalis
te het vryheid 'n afgod van die 
enkcling geword; die vryheid 
van die enkeling om te maak 
soos hy goeddink en soos by Ius 
het: vry om sy volk te onder
myn, vry om rassevermenging 
tusscn wit en swart te bepleit 
... en te beoefen ... vry om die 
geloof van die oningcligte te 
ondcrgraaf, vry nic net om self 
na die afgrond te gaan nie, 
maar ook vry om andere saam 
tc sleep - selfs om die hele volk 
saam te sleep! 

Vry - om losbnndig in woor<l, 
gedagte en daad te wees! 

As dit vryhcid is, dan sock 
die Ossewabrandwag iets an
dcrs. Ons soek die vryheid om 
te dien; om dcur volksdiens en 
sosiale volksorg vir die kindcrs 
van hierdie volk 'n bcter tuistc 
te skep as wat hul ouers gehad 
bet. Nie vryhcid om die volk 
ten onder te rig nie. 

Vir ons is die hedendaagsc 
.,Liberalismc" niks beter as die 
uiterlike mooi appel, met blo
sende wange . . . en daarblnnc 
skull die wurm en die vcrrot
ting. 

En teenoor daardie soort ,.LI
beralisme" stcl ons 'n Christe
lik-Nasionale Gcsagstaat, wat 
wei vryhcid sal waarborg . . . 
maar dan nie die vryhcid van 
die wolf onder die skape nic; en 
nie die vryhcid van volksvyan
dige kommuniste onder die on
ingcligtc naturclle nie, maar die 
vryheid van die mens van God 
tot allc goeie wcrk volmaaktc
lik tocgcrus. 

Bcleldspunt Nr. 8 

WERKLOOSHEID IS 'N KLAD 
OP DIE STAAT EN NIE OP 

DIE \\'ERKSOEKENDE 
\'OLKSGE~OOT NIE 

Hicrdic beleidspunt hang met 
die laaste (die ticnde> tot 'n 
groot mate saam en derhalwe sal 
ons die bcspreking_ hicr so ver 
moontlik beperk, want dieselfde 
grond sal later weer gedek 
word. 

Baie kortliks kan ons hierdie 
beskouing so saamvat: 

Di'c waardevolste bate wat 'n 
volk het, is nie sy mync of lan
derye of fabriekc nie, maar sy 
mensematerianl, ~ volksgenote. 
Hulle is sy !ewe self, a! die an
dcr dinge is maar middels om te 
I ewe. 

As dit dan so is, dan volg dit 
vir ons ook so helder as 
daglig dat die volk wat gesond 
en instinkscker dink, die moet 
sy ekonomie onllergetskik maak 
aan sy !ewe. Ons weet dat hy 
nie kan goet met middels wat 
hy nie het nic. Maar dit is glad 
'n ander ding om van die mid
del 'n doe! te maak, b.v. om van 
die spoorwee 'n winsafwerpende 
besigheid te maak wat v'ir sy eie 
ontwil daar is, in plaas van die 
verkeersaar van die volk vir die 
ontwil van die volk te wees. 

'n Voorbccld: ons wil aanncem 
dat 'n mens die bedryfskoste 
van die spoorwec met dertlg, 
vyftig, of hocveel persent sal 
kan vermindcr, vera! wat lone 
betref . . . as jy Koeliestasie
meeste rs en -hoofklerke, en na
turelle-lokomoticfdrywers wil hli 
in plaas van jou eie blanke 
volksgenotc! Maar sal daar dan 
nog blankes wees wat kan be-

kostig om in die treine te ry? 
Dit is dalk •n gcsogte voor

becld, maar dit dui aan wat ons 
hier wil verduidelik, nl. dat dit 
nie soseer 'n kwcssle is of 'n 
bcdryf bctaal of nie (d.w.s., van 
'n bockhouer se standpunt be
taal of nie), maar wei 'n kwes
sie of dit gcsinne van hierdie 
volk 'n gesonde en ordentlike 
!ewe verskaf of nle. En hoe 
meer gesinne hoc bcter. 

Ook hierdie konsiderasie het 
sy perke - dit hocf die Ieser ons 
nie te se nie. Maar waar die 
wockeraar .,betaalbaarheid" be
reken op 20 perscnt of 60 per
sent, daar stel die normale mens 
dlt meestal op 6 persent en die 
staat kan dit bale minder maak. 
Hy kan selfs daarop verloor ... 
en nog wen, as dit so-en-soveel 
gcsonde geslnne, die volk van 
die toekoms, laat !ewe het. 

Maar die cnlgste volwaardige 
volksgenoot is die werkende 
volksgenoot; want alleenlik deur 
werk, deur die produksie van 
nuwe waardcs, kan die volk sy 
pad deur die !ewe baan. As dit 
dan die pUg van die volksgenoot 
is om te werk, dan is dit seer 
sekerlik die plig van die stnat 
om te s'len dnt daar vir hom 
werk is. Die felt dat die man 
werk sock, toon aan dat hy nie 
werksku is nie; toon aan dat hy 
sy plig wil nakom. Die felt dat 
hy werk nie kan vind nie, toon 
aan dat die staat sy plig ver
suim hct. Daarom se ons 
,.werkloosheid 'is 'n refleksle op 
die staat en nie op die werksoe
kende volksgenoot nie." 

Dis vera! so in hicrdie dae 
waar die staat meer en meer 
die ondernemer op groot skaal 

~~~~~~~ 

Die Boerejeug wil graag 
van hierdie gelecntheld 
gebruik maak om ons ge
agtc K.G., oud-A.K.G., 
Genl. Dirk van Rooy, aile 
O.B.-lede en aile ander 
Bocrejeuglede 'n gescende· 
Kersfces en bale voorspoe
digc Nuwejaar toe •te 
wens. 

I 
Aan al die baic mense 

wat ons hierdie jaar weer 
so bale gehelp het, bale !J 
dankie! ~ 

~~~~~~~ 
word. In Suid-Afrika besit of 
bcheer die staat aile groot on
dcrnemings behalwe die myne 
(en die Ossewabrandwag staan 
die nasionalisas'ie van die myn e 
definitief voor!) : Spoorwee ('n 
kolossale onderneming, met die 
grootste personeel In die land), 
Elektrisiteitsvoorsiening, Yskor,' 
Landnedersetting en verskeie 
ander produksiebronne wat in 
bale ander Iande in privaat 
hande gebly het. Omdat die 
stao.t dit uit die hande van die 
privaat werkgewer geneem bet 
- t>n tereg ook - kan by nle 
nou in tye van werkloosheid die 
werksoekendes na die privaat 
werkgewer v·erwys nie, d.w..s. 
agter die of daardie firma gaan 
skuil nie. 

Die staat se beleid is werk vir 
alma!. As daar dan nog groot 
ondernemings is wat met bier
die beleid hots, dan bet die re
gering die reg en ook die plig 
om daardie groot ondernemers 
tot ander slenswyse te bekeer 

. . . en nie om die werkers terug 
te skiet na die myne, soos in 
1922 nie! 

'n Stelscl van werksverscke
ring - d.w.s. versekerin.g teen 
werklooshcid wat tydelik mag 
voorval - is reeds in bale sosia
listies georienteerde Iande In 
swang, en daar is geen versko
ning as dit bier nie ingcvoer 
word nie. 

Beleidspunt Nr. 9 

LANDSRYK.DOl\1 IS VIR 
VOLKSDIENS DAAR 

Laat ons eers 'n paar clemen
tere begrippe vooropstel. Elke 
volk moet Jeef van die produk
siebronne wat binnc sy eie 
grensc gclec is. Dit help nie om 
te antwoord: ,Maar jy kan mos 
die dlnge wat nie binne jou 
landsgrense gelee is nlc, van el
ders invoer." Om hulle te kan 
invoer, moet jy vir hulle kan 
betaal. En om die geld daar
voor tc kry, moet jy ander dinge 
wat jy nie hoef in te voer nie
produseer en hulle In geld om
sit. 

So kom ons weer daarop terug 
dat 'n volk van sy eie produksie
bronne moet lee!; en hoe meer 
by produseer, hoe beter gaan 
hy leet, mits natuurlik, dat die 
produksie 'in verstandige bane 
gelel word. 

Daarom is dit vir ons volk le
wensnoodsaaklik dat die pro
duksiebronne op die voordelig
ste wyse ontgin word, sodat 
hulle so vee! as moontlik kan 
!ewer. Maar wat nou as enke
linge die bronnc bcsit en dit nie 
wil laat ontgin nie, omdat hulle 
iaarmee wil spekuleer of wat 
ookal? Soos in die geval van 
die groot .,kompanieplase" in 
die Transvaalsc Jaeveld? 

Dan moet die staat intree en 
sorg dat die bronne wei deeglik 
in volksbelang ontgin word, 
want Volksbelang gaan voor 
EiebeJang. 

Nou sal die skrikkerige Ieser 
begin rillings kry en se: .,Maar 
julie wil ons nou na die sosia
lisme lei . . . selfs na die Kom
munisme." 

Natuurlik wll ons na die so
sialisme toe lei, en as die Ieser 
so gou wil skrik, dan moet hy 
maar ophou met lees; so nic op
hou met skrik. Een van die 
twee. Die vcrstandige Ieser, eg
ter, sal die tweede kies en hy 
kies reg, want daar is nie die 
rninste gevaar dat die Ossewa
brandwag ))om na die Kommu
nisme toe sal lei nie. Inteen
deel, die Ossewabrandwag Is die 
beste waarborg wat hy teen die 
Kommunisme bet. Dit is juis 
die sosiale deel van die O.B. se 
lewensbeskouing wat d'ie Kom
munisme voorkom en verhoed. 
Net soos die vuur wat die vcr
standige boer in die voorbrand 
steek, wat voordelig en oordeel
kundig aangele is, die beste 
middcl 'is om die gevaar van· 'n 
verwocstende veldbrand te ver
hocd en binne perke te hou. 

Die essensiele ekonomicse ver
skil (d.w.s. ekonomies in teen
stelling met die verdere etiese en 
rassc-implikasies) tussen bier
die nasionale vorm van sosalis
mc en die kommunlsme is dat 
ons se: .,die produksie bronne 
word onder staatslcldin.g, in die 
eerste plek deur e ie inis.iatief 
van die staatsburgers, ten volle 
ontwikkel in volksbelang." 

Ons glo dus in die wenslik
heid van privaatbesit; ons glo 
so sterk daarin dat ons v·oel 

llat elke gesin lets van sy eie 
moet besit, hctsy 'n stuk grond 
of 'n huis of wat ookal daardle 
gesin die bcste baat; maar juis 
omdat elkeen lets moet besit, 
durf dinge nie so ontaard nle 
tat die een nlles besit en die 
~mder nik'! nie. Dikwels kan 
die ander ook niks verkry nie 
omdat die grondbesitter dit hou 
om teen wockerpryse vir spcku
las1e te vcrkoop. Hy tccr op 
die nood van sy volksgenotc en 
juis daarom is dit in sy bclang 
om die nood hoer te dryf. 

Dit alles lei ons na die tweede 
sinsnedc van hierdie beleids
punt. Nie net volle ontwikke
ling na eie inisiatief onder 
staatsleiding nie, maar verder 
,.die nidus geproduseerde ryk
dom word billik verdeel tuss.en 
die versl<illende deelnemers in 
die produksieproses." Nie na 
die libcralistiese beglnscl dat nle
mand aan bande gel~ ma.g word 
nie en dat derhalwe die cen wat 
finansiccl die sterkstc is, die 
vat allcs, en die ander kan sien 
kom klaar - die goud vir die 
myneicnaar en die myntering 
vir die mynwerker! 

Alles hang van die uitgangs
punt af. Solank as wat 'n mens 
<lit voor oe hou, kan 'n mens nie 
vcr verkeerd gaan nie. En wat 
was die uitgangspunt? Dat die. 
waardevolste bat~ v·an 'n volk 
die volksgenote self is. 

Die volste ontwikkeling van 
die produks'iebronne word dus 
vereis, nie weens een of ander 
tegnicse rede nie, maar terwiJle 
van die volksgenote self. Maar 
'n produksieproscs, hoe doel
treffend ookal, wat net 'n klein 
m'inderheid van die volksgenote 
- en dikwels 'n klein minder
heid wat nie eens volksgenote is 
nle, soos in ons land vandag!
gaan baat en die res as swak
betaalde loonslawe wil beskou 
. . . so 'n produksieproses pas 
nie in die tockomsplan van die 
Ossewabrandwag nie. 

En daarom s6 ons: Die Pro
duksiebronne van die land word 
onder staatsleiding, in die eer
ste plek deur die e'ie inisiatief 
van die stantsburgers, in volks
beJang ten voUe onh,ikkel. Die 
rykdom aldu'! geproduseer, word 
biUik verdeel tussen die ver
skillende deelnemers in die pro
duksieproses. 

,Die Boerejeug' 
Hierdie week se hierdie ult

gawe van .,Die Boerejcug" tot
siena aan ,.Die O.B." Vir die 
afgelope vyf jaar was ons ge
agte koerant so gewillig om ons 
elkc week 'n bladsy van sy 
reeds so beperkte ruimte at te 
staan. Daarvoor s~ ons .,bale 
dankic." 

En vir die toekoms wens ons 
.,Die O.B." aile sukses toe. Mag 
die jare wat voor16 vir hom 
nog die resultaat op sy arbeid 
!ewer. 

,.Die Boerejeug" wll nou sy 
eie woordjie selfstandig si!. Van 
volgende jaar af praat ons ai
leen. En dan kom ons vir elke 
lid by die huis kuicr. 

Ons sli net weer, as julie, my 
Ieser, wil he dat ek van die be
gin van 1951 af gcreeld vir julie 
moet kom kuier, vul tog mee
gaande vormpie in en pos dit 
dadelik. 

Aan , Die Boerejeug", Posbus 1411, Kaapstad. 

Neem :.ny naam asseblief op sodat ek ,Die Boerejeug" 
gereeld volgende jaar oor die pos kan ontvang. 

VAN: ....................................................................... . 

VOORNAME: ............................................................. 
HUISADRES: 

Koshuis-adres: 

(indien enige) 

Geboortedatum: 

•• 0 ••••• 0 0 ••• : 0 ••••• 0 •••••••••• 0 0 •• 0 ••••• : •• ............ 0 •••• 

............................................................. . ............................. .............................. 
Was of is jy 'n offisier in die Boerejeug? 
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Sal Met Sabotasie Weste 
Pro beer Lamie 

'n Sabotueie-oorlog sal 
in die W e!'terse Iande 
deur Mo!'kou se vyfde 
kolonnere gevoer word 
sod1·a vyundelikhede uit
hreek, ('U fyn uitgewerk
te planne om die nywer
h('de "·an die Weste buite 
aksie te stcl, is reeds vol
tooi. In Amerika word 
gevrees dat hierdie saho
tasie-plan die Verenigde 
State se mag, wat reeds 
in meer as een opsig 'n 
agter~tand ho die "·an 
nu ... land bet, ewaar sal 
tref. 

Die Amerikaanse geheime 
dlens 'is bewus van die feit dat 
die Kommuniste 'n volledige op· 
name hct van al die belangrik
ste atrategiese inrigtings wat 
aanremerk is vir vernietiglng 
aodra die oorlog uitbreek. Hler
dle opname is grootiiks geba
aecr op gegewens wat deur die 
Kommunistiese Party ingesamel 
18, veral met bebulp van sy le
de In aleutelposisles, maar Is 
aanslenlik aangevul deur feite
materlaal wat in 1948 deur 'n 
grocp Russlese deskundlges ln
gesamcl Is tydens 'n besoek aan 
Amerlka by watter geleentheld 
die rcgcring aile geriewe tot hul 
beskikklng gestel het op hul 
ultgebrelde reis deur die Ver-

Vredesbeweging 
Met Doodskop 

'n Wetsontwerp wat bepaal 

dat dio doodstraf enigC§)l opge

le kan word wat oorlog propa

geer of wat 'n minagtende hou

ding innecm tecnoor die vredes
beweging, is In die parlement 

van die Russlese besettingsge

bied van Duitsland afgekondig. 

cnirdc State. Hullc bet op 
groot aknal gebruik gemaak van 
kameras en het ook 'n aanalen
likc hoevcelheid dokumente vcr
gader, benewens die felt dat 
hulle toegelaat was om 'n deer
hkc atudle te maak . van die 
Amerikaanse administrasle. 

VREDESVELDTOG 

Dlt Ia bekend. dat die wiireld· 
wye vredesveldtog van die Kom
munlste, wat vir 'n groot dec! 
in die Westerse Iande dcur on
nadenkende sentimentaliste re
lei word, u 'n hulpaksie vir 
hlerdle aabotasie-plan gebrulk 
word. Die doel is om 'n toe-
land van aielkundige ven;et by 

die volke te skep ·wat geleidellk 
in die rlrting van aktiewe ver· 
set gN1toot kan word namate 
die oorlo&' warmer word. 

Die vredesaanhangers word 
stelselmatlg onder die indruk 
gebring dat hul oogmerke be
reik kan word indien bulle die 
oorlogsvermoe van hul vader
land verswak deur sloerstakings 
in oorlogsnywerhede en daad
werklike vernietiglng van oor
logsmateriaal. 

TREE NIE OP 

In die llg van hierdie feitc 
word dit noodsaaklik dat daar 
sonder uitstel opgetree moet 

Skakel Kom 
Kuier 

Patrick Gordon-Walker, Brit
se minister van statebondsbc
trekkinge, sal vroeg aanstnnnde 
jaar na die Unie kom as gas 
van die Unie-regering, volgens 
'n nnnkondiging in Londen. 

Hlerdlc besondere portefculje 
van stntebondsbetrekkinge wat 
net Brlttanje bet, is 'n subtielc 
stukklc Imperiale sielkundc om 
die domlniums te herinner aan 
hul onderhorigheid aan Brlt
tanje. 

Moet Slaan Teen Rooi Hart 
(Vervolg van bladsy 1 kolom 4) 

gio van die Sowjt't in duie stort. 
,.l\foet die \\'e<;terc;e moond

bede dan wag totdat Ru<.land 
Jrtweldige boenelhede olie-~oor
rade opgebou bet wat onbereik
baar i<>, en totdat by atoom
wapens bet wat krartig en tal
ryk Jrt'noeg is om teM \Vester· 
~;e bawens te slaan wat, na <lie 
be'lte van kennis, geen metode 
vtm afweer het nie? Sommige 
menac sal beweer dat dit neer
kom op oortog om oorlog te 
voorkom. Ons hoofwaarnemer 
vcrktaar dat bale Amerikancrs 
die vraag stet of die derde we
rcldoorlog nie reeds inderdaad 
begin het nie. 

EERSTE SKOTE GESKIET 

,Hoo ernstig die afleidinge 
ook al mag wees, dit is moeillk 
vir enlge bevoegde welinreli&1e 
WIUlrnemt'r om nie tot die ge
volrtrekkinr; to kom nie dat die 
arressor reeds in Korea, Tibt't 
en Suidoo .. ·Asie toegestaan bet. 
Hoe kan die term .~oorkomt'ndt'i 
oorlo,;' tlan \'an toepa.ssing wee~ 
indien die We!lterse moondbede 
11ou bt'!ilult om terug te slaan 
tet>n die mees kwesbare skyf in 
die ht'lfl agres~ie-stelsel, nadnt 
die vyand reeds die eerste sko
te reskltt bet'!" 

President Truman hou nlks 
van die gedagte om tot die ge· 
volgtrekklng te kom dat daar 
teen Rusland geslaan moet word 

nie. Maar wat by in die opcn
baar s~. hoef nie noodwendlg 
bcskou te word as sy persoon
like menlng nie. Daar bestaan 
.. terk rede om aan te neem dat 
by begin glo dat dit wei nodlg 
mag word om teen Rusland tl' 
sin an. 

Die blad stuit af met die op
mcrking dat hy bale diep bc
wus is van die erns van die ver
sing, en van die felt dat dit gaan 
oor wcllig die gewigtigste saak 
wat hom nog ooit in die wercld
geskledenis voorgedoen bet. 
Maar juis daarom is dit van be· 
lang om te weet dat sommige 
van die hoogstc militere en an
der gcsaghebbendes in Ameri
ka nou tot die oortulging ge
raak het, en dit bale sterk glo, 
dat die enigste alternatief vir 
'n ultgcrekte oorlog teen Sjina, 
ondcrwyl Rusland toegelaat 
word om onvcrwinbarc krag te 
versamet, is om met die allcr
redugste wapens toe te slaan 
op Rusland se vernaamste olle
strcke. 

Sommige invloedrykc pcrsone 
In Amerika bet die meninr 
reeds In die openbaar gelug en 
Is daarvoor afgejak, maar laas
genoemdc is slegs politickc tak
tlek. Daar is aanduidlngs dat 
president Truman steeds meer 
tocgcc aan die advies wat op 
hom afgedruk word en wat hecl
temal verskil van die beleid wat 
openbaar uitgespreek word. 

word teen Kommunlstc In die 
nywerbede - ook in ons land. 
Daar sit 'n groot aantal Kom
muniste in sleutelpositoieJJ, veral 
in die boedanigbeid van amps
bekleders in \'akbonde, waar 
bulle 'n mag uitoefen wat ver 
buite die verboudinr van bul 
retalle is. Die Minister van Ar
beld bet verlede week die be
wcrlng ontken dat daar onder
sock lngestel sal word na vak
bonde ten einde Kommunlstlese 
lnvloed vas te stel. Hy het ge
s4 dat by weet wie die Kom
munlste in vakbonde Ia en dat 
hy vir sy inligting dank ver
akuldig is aan die Verenlgde 
Party, ,wat egter nle oprctrec 
het nle." 

Daar bestaan die revaur dat 
indlen die buidige rcrerinr te 
lank draai om op te tree, by 
die verwyt aan die adrC"' 'an 
die vorige regering latt'r 11al 
deel. 

Familiesake 
Van Empire 
.,On!! sal ons gemeensknplike 

,·rnagstukko soos 'n familie be
spreek," hct die Britse eersto 
minister, Clement Attlee, ver
lede week ges~ met verwyslng 
na die konferensie van eerste 
ministers van die Statebond wat 
aanstaande maand in London 
gchou word. 

Na aanlciding van die waar
skynlikheid wat 1n die Engelse 
pers genocm is dat die geskil 
tussen Indio en Suid-Afrika ook 
daar bespreek sal word, het 
.,Die O.B." op 6 Dcsember gc· 
skryf: 

,Die posisie van Suid-Afri
ka skyn dus nie bale beny
denswaardig te wees op die 
koukusvergaderinr van die 
Empire-eenheidskomitee nle. 
Dit is moontlik dat by daar 
agter geslote deure wecreens 
die spitroei sal moet herhaal 
wat by tans openlik in die 
V.V.O. moet loop, met slers dit' 
verskil dat in b iertlle intiemer 
k r ingetjie daar veel dleper 
In sy binnelandse mmgt'leent
bcde gekrap kan word omdat 
dit 'n familie-byeec1kom van 
,susters' is." 

f.,DU: O.B." word ~ deur Pro 
&c:el•l& Drukltery, Stelleoboeell, Ylr 
die esecura en uJtcewen~: VOOR.ILAO 
(&dma.) Beperl<, Groote Kerkcebou 
703, Poabua Ull, Jterll&;plel.D, Jtup
llt&4. . 

TOT U DIE:NS! 
Die volgende soorte SANTAM

Il$SUratl$ie staan tot u diet~~:-

• Brancbssuransie 
• Hulsbewoners-assuramie 

(Brand, lnbraak, Stocmskadc) 
• lnbraak-assuransie 
• Motor-assuransie 
• Ongevalle- en Siekte-asauransie 
• Mied-assuransie; cos. 

Vir U BESKERMI~G 

' n SANTAM-Polis! 

eCA-..IT4 ~4e 
t'C?'., ' 0 ' 1 ' 

SUID·AFRIKAANSE NASIO N ALE 
TR U ST EN ASSURANSII! HP'If.,BPK. 

Takke en A gentskappe Oral ---------•UQt.7a• 

S.A. Gekoppel 
Bra Onsekere 

A an 
Perd 

Brittnnje maak gebruik \1\n I geneem word dat die Brstse re
die Kommuni<ttiese \\4\rc-ldge- gering op die oomblik vir sy be
vuur om Suid-Afriku nl Hh!(or wind afhankllk Is van 22 Kom
uan '>)' eie politiek te kopprl. munistiese .,mede-rdslgers" wat 
On,. ,.t'rdediging i., inge~Jmkf'l die Sowjet se vredcsbeweging 
by dj~ 'an Brittanje en sy :t:m- ondersteun. Hierdlc rrocp par
pire, terwyl politieke bf'ruad tcmentslede bet 'n paar weke 
nie net gereeld by WY'in nm geledc 'n mosie ingcdlen waar
konfert'nsies in Londen gt'hou in bulle wereldvrcde by y,oyse 
word nie, maar, ,·oJgt'n'i 'n van onderhandellng met Rus
Brit"e mini'lt~r. .,elke dug" lnnd cis. 
langs die gewono Empire-kana- D 1e Attlee·regering bt't 'n 
le geskied. meerderhei<l van mindt'r ns tien 

Hoe gevaarlik hierdle noue in die laerbuis.. lly 1'1 <lm, hc>l'l
samewerking met Brittanjc vir tt'mnl afbanklik vnn bier<lie 
ons land kan wccs, kan enigsins linksgesinde parlement!llt'de wnt 
geskat word ail in aanmerking •n pragtige bef in die hand ,·o.n 

Mag " 
Rooies 

, Het Die 
Dreig 

Die Sjinese afre\aurdigde na 

die V.V.O., genl. Woe-Hsioe
T.,joeun, bet voor hY vertrek 

na Peking ge~ dut Sjhm \'as

berade is om Formo,u, die ei
hmd,·e«ting ,·an dit'i Sjine e na-. 

c;ionale regering", ttl vat ten 
.. pyte van Amcrika ~>e inmt~ng

Stalin i~. 

ing daar. .,Ons is \RSb~lote .,BHOek ODI T&k lD die W&Ddel• 
e&ng, Groote Kerkgebou, vtr Radloe, 

om dit te doen en on!l bet dit' I EJekhiHe TOM~IIe llll &leubete. BkrJf 
. ., un one Poabeatelllogaafdellog, PhU 

mag om dit te dOt'll, bet hy uorket, PoebWJ 27:11, JCaapetad." 

gt'dre'ig. 

&RILLE 
Brln&' a oopn. M Yooralr:rlf Ylr brtUo aa oae. 

GOEIE WEB.K TEEN Bll,I.IKE PBY8E. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker.-Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

1\laitlandatraat, BLO~IFONTEIN. 
llelloek .. of ala"J'l om BMoD4ubecle. 

Bele veilig 
en. voordelitl 

4~% 
OJJ onbepaalde 
t~rnaynnandele 

4% 
subsl•ripsie - tlllllllel(~ 
Betaalbaar uit beskikbare winste 

Va te deposito•• tol 3J% 

Spaarrek«-ninge • 2t% 
op dnaglikse saldos 

Kom 11prrck ons by ons nna~;le kantoor 
of akryf om ons gratia brosjure wat u 
allc inligling sal verstrek. 

SAAl\IBOU 
(PERMANENT E) 

BOUVERENIGING 
Jfoofkan toor: 

SANLA'II·OF.BOU \VAAL-
STU., llAAPSTAD. 

Ook t.e: Bellville, Bloemlon
Uln to Pretoria. 

BATE OORSKRY 

TW 

In Londen he 
die Unlc se H 
'n vcrklnring 
vnn dlo Bratse 
vruag oor r••pu 
In Suld·Afrlka 

.,Die rt'puhli 
nle 'n suak ' 
tit'k op clie 
nie. 

In Kaapstac.l 
T. van Zyl, Kaa 
die Ossewabr .. 
vcrbnnd met d' 

,,Dlt Ia my 
die hutdlgc so 
ns wat ons ool 
die Rcpubllek 
Aan die cen k 
gcvanr dat die 
kapitaal na S. 

Is B 
Te 
Die h 

lu•hl('rspart 
oor Sowjet 
'\-'Uil die •• WQ 

dut Eng('lat~ 
In 1937, t 

gestort bet o 
bet };ngeland 
Spanje gestrY. 
nog word hie 
en wantroue 

Dlt was gev 
Ilk vir die 
Brltso Arbcldc 
munlatlcsc Rus 
do W~rctdoorl 
as bondgenoot 
die Dultse volk 

\'EitOOUDE 

Dit Is hlerdlc 
dag die Brltte 
stryd teen hut 
- Sowjct-Rust 
nog. As lclers 
die senior lid 
Statebond - ls 
wat feltllk die 
leld vnn die Sta 
pani. Ook Suld 

Hierdle man1 
kommunistii'.SO 
Brlttanje gelu 
nie na\·rna~r d 
llt'l kommunisti 
En built~ mag 
hoegenuumd nl 
'n twyft'lagtl 
\ \'nnt aR bulle 
dt'f'l bulle hull 

Met wattcr 1 
mens met mnl 
span gaan ko 

Hler volg 'n 
sprake dcur lei 
so Arbcidersp 
Rusland en s 
stelsct: 

e Mnr. Attl 
klaar: .,Dit is 
die Russlese 


