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Rhodesier Maak 
Aanspraak Op 

Protektoraat 

No.27 

'n W aarslunving aan die Unie dat Suid-Rhodesie net 
soveel belan~stel in die Betsjoeanalandse P rotektoraat en 
dat hierdie ~ebied op 'n nitlllertjie na deel van Suid-Rhode
sie onder die ou Chartered Company was, is verlede w eek 
uitgespreek denr die onderburgemeester \'an Bulawayo, kol. 
C. l\1. Newman. 

Hy het gcse dat Suid-Rhodc
sie billike en onontkombare be-

• • • • 

RHODESIE REEL 
VIR MEER BRITT·E 
Sedert April verlede jaar toe die immigrante-stroom uit die Unie 

na Suid-Rhodesie di-' uit Brittanje plotseling met hyna 150 '"·ir die maand 
oortref het, terwyl laasgenoemde vir die ee•·ste kwartaal daat'die jaar nog 
met nagenoeg 200 gemiddeld per maand voorgeloop het, bet daar om·us 
in die Britse harte van Rhodesie ontstaan, want die oorgrote m ee!·derheicl 
van die nuwe intrekkers uit die Unie was Afrikaners. Hi<'rdie om·us het 
die afgelope maande hyna tot 'n histe rie aangegroei namatc die stroom nil 
die lJnie dikker en dit> uit Brittanjc dunner gevloei h et. Die syfers vir die 
eerste kwartaal hiel'die jaar toon hyna duhhel soveel nit die Unie as uit 
Brittanje, naamlik 2,528 en 1,191 onderskeidelik. 

V erlede week het die Suid-Rhodesiese minister van binnclandsc sake 
'n maatreel hy die parlement ingedien wat ten doel bet om die verhouding 
so om l (> ruil dat Britse immigrante veel eerder m; Unie-burgcrs die gebied 
sal hinnekom. 

Met die stclling dat dit nie In 
die belang van Suidelike Afrika 
is dat 'n bevolking van die een 

lang by die protektoraat het wat 
vir 400 myl oor sy westelike 
grcns strek. ,.Biote w~nsdenke
ry en wenspratery aan die kant 
van dr. Malan kan hicrdie be
lang nie uitwis nie. Miskicn 
vergeet dr. Malan dat Suid
Rhodesie nie 'n ondcrworpe ko
lonlc van die Unic is nic, maar 
'n sclfbesturendc kolonic waar
binnc hy geen seggenskap het 
nlc". 

Berontmoeting Met Vrou 

gcbied na die ander verskuif 
nie, het T. H. W. Beadle a.ange
kondig dat die nuwe skema as 
eerste stap beoog die voorsie
ning van gelyke immigrasie
waarborg vir alma!. Werkge
wcrs wat immigrantc uit Brit
tanje laat kom sal voortaan die
selfde bedrag, naamlik £100, 
wat op Suid-Afrikaanse immi
gra.nte van toepassing is, moet 
waarborg. Voorheen het bulle 
weens die hoer resiko ten opsig
te van oorsese immigrante voor
kcur aan Suid-Afrikaners ge
gec, word verklaar. Hierdeur 
word gehoop dat dit makliker 
vir werkgewers gemaak word 
om voorkeur aan Britte te gee. 

sie uit Brittanje te bevorder 
staan in verband met reelings 
wat getref is met die 1820 Me
morial Settlers' Association 
waarvolgens laasgenoemde im
migrante in Brittanje sal vind 
en waarborge met bctrekking 
tot hulle sal verskaf. Ten ge
' olge hiervan sal werkgewers 
wnt Britse immigrnnte in diem; 
neem, nie nodig hil om 'n de
posito te betanl n ie. Dit sal dus 
vir bulle 'n aansporing wees om 
voorkeur aan Britte te verleen. 

Die kolonel onderburgemees
ter het ook die aanspraak van 
die Unic soos vasgcle binne die 
Suid-Afrika-wet betwis deur te 
bcwecr dat die bctrokke klou
sulc gcen belofte bcvat nie, maar 
slegs die bepaling dat dit by die 
Unic ingelyf kan word aileen as 
die kroon daartoe bcsluit. 'n 
Dergelike klousulc het voorsie
ning vir die inlywing van Suid
Rhodcsiil gema.ak, maar laasge
noemdc het andcrs bcsluit, nidus 
die bctoog. 

Verjaardae! 
Die maand wat vandag cindig 

was die partypolitiekc vcrjanr
dagmaand. 

Op 1 Mei het mnr. N. C. 
Havcnga, die Icier van die Afri
kanerparty, die oudcrdom van 
68 jaar bcrcik. 

Op 22 Mel hct dr. D. F. Malan, 
die Ieier van die Herenigde Na
sionale Party of Volksparty, 76 
jaar oud geword. 

Op 24 Mci het veldm. J. C. 
Smuts, die )('ier van die V('r
cnigde Suid-Afrikaanse Nasio
nale Party sy 80ste geboortedag 
herdenk. 

Op 26 Mei was die tweeling 1 'ri Duitse kr~ g.,gevangene e indelik terug uit Rusland. (Kyk 

- die regering en die Opposisic 
- twee jaar oud. 

berig op blads y ses). 

Konferensie Oor Aanspori ngslone 
Xa afloop nm die huidige 

p:nlementsitting .,al die ::\linister 
vnn Arbeid, mnr. Ben Schoe
man, 'n konfert>nsie brill om met 
verte(lnwoonligt>rs C · van die 
Kamer van N)'wt•rht>id en van 
die \'akbonde te beraadslaag oor 
die s tigting van produksiekomi
tees in die Suid-Afrikannse ny
werhede. Dit is 'n stap in die 
veldtog van die <lepurt('ment om 
die a lgrmene produl<.,iepcil van 
<lie land op te stoot. 

Sedcrt die depnrt('ment in 
Oktober 1948 begin het om die 
stclsel van aansporingskcmas in 
die nywcrhede te propageer is 
dit reeds aanva.ar in die teks
tielnywerheid, die rubbernywer
heid, die skoen- en klerebe
drywe, die mynwcse en die in
genieurswese, het mnr. A. D. 
Lee, sekretaris van Arbcid, \'er
klaar. Die stelsel is ongetwyfeld 
'n sukscs waar dit in wcrldng 
is. 

HO~;R LONE 

Sl!l.tistiek toon dnt werkers in 
die tekstielnywcrheid wa.ar die 
stclscl van toepassing is, voor
heen gem:ddeld U / 9/ - per week 
verdien hct (Jewensduurtetoclac 
ingesluit>. Tans vcrdien hulle 
gemiddeld £7/2/7 per week -
'n loonsvermcerdcring vnn sestig 
pcrscnt. Bogenoemde is krag
tens 'n groep-a.ansporingskcma, 
en het betrekking op fabricks
werkers in weefafdcllngs oor 'n 
tydperk van 'n jaar. 

In 'n leerfabriek waar die in
diwiduclc aansporingsk('ma geld, 
het werlccrs se lone gcstyg met 
ses persent tot tweehondcr per
sent. So het een pcrsoon wat 
voorhcen £23/11/5 verdien het, 
sy loon op,<;estoot tot £70/19/8. 

TEE~STA...~D WYI{ 

In 'n fabrick wat gloeilampe 

vcrvaardig, het werkers se lone 
tocgeneem met cnigiets van 29 
tot 57 persent; in 'n klerefabriek 
met 30 persent, en In 'n buite
band-fabriek met cnigiets van 
tussen 71 en 134 pcrsent. In die 
e<:rste en laaste gcvallc is die 
indiwiducle aansporingstelsels 
van krag. 

\Vcrkers vrees nie Ianger uit
buiting deur werkgcwcrs soos 
onder die ou stukwerkstclscl nie, 
se mnr. Lee. Da.arvoor het hulle 
vier wno.rborge, naamlik die pro
duksiekomitees wat kragtens 'n 
onderlingc ooreenkoms tussen 
werkgewer en werknemers tot 
stand gebring word, die mini
mum-loonskale wat ingestel is, 
die vakbonde wat oor hul be
lange waak, en ten slotte die 
Minister van Arbeid. By die 
meestc is die voordele van aan
sporingskemas egter nog nie 
tuis gebring nie. 

OOREENK0::\18 
Die tweede stap om immigra-

'n Derde stap is die da.arstel
ling van komitees van die 1820 
Settler's Association in aile 
dorpe wat met werkgewcrs in 
verbinding sal tree ten opsigte 
van immigrante wnt in diens 
gencem kan word. 

Of Verpligte 
Van Asiate 

Repatriasie 
Skeiding 
Aanbeveling Van Komi tees 

Die gesamentlike verslag van die twee komitees (Trans
vaal en Natal) wat op die kwessie van grondbesit deur 
Asiate ingegaan bet, is aan die Volksraad voor gele. In die 
verslag word verklaar dat die g r ondtema van die getuienis 
dwarsdeur die jare was en n og is repatriasie of an<lers ver
pligte segregasie. In <lie jongste getuienis is daar 'n beslbte 
neiging t e bespeur dat die tema die vorm aanneem , ·an re
patriasie en, in afwagting daarop, verplig te segregasie. 

In sy m ees gevorderde vorm lui hierdie tema: repatria.,ie 
of anders verpligte segregasie, gepaard m et boikot om re
patriasie teweeg te bring. 

Die komitees verklaar dat hul 
voorstellc aan die een kant die 
moontlikheid van repatriasie nlc 
te veel in gevaar bring nie en 
aan die ander kant die nodige 
doen om d ie huidige toestand 
doeltreffend die hoof te bied. 
Daar bestaan geen twyfel dat 
repatriasie die bcste oplossing 
van die Asiatiesc vraagstuk is 
nie. 

TOTALE APARTHEID 
In gebreke van, of in afwag

ting op repartriasie, moet die 
huidige toestand egter kragda
dig aangepak word as burger
like beroering ten gevolge van 
spanning en stryd tussen rasse 
voorkom moet word. 

Die komitees sien geen ander 
weg oop om hierdie doel te bc
reik nie as deur wetgewing wat 
vir totale territoriale segregasie 
van die rassegr oepe voorsiening 
maak sodat homog(lne rasse
groepsgebiede mettertyd teweeg
gebring sal word. Daar is twee 
sienswyses wat algehele segre
gasie bctref. 

Die een is dat die onderskeie 
rassegroepe in taamlik groot ge
bicde afgesonder moet word met 
die moontlikheid dat hierdie 
groot gebiede uiteindelik afson
derlike nie-blanke state onder 
die opperheerskappy van die 
Unie sal word. 

Die ander is dat daar algehele 
territoriale segregasie op 'n 
klein skaal moet wees, vera! in 
die stodelike gebiede ten einde 
die vraagstuk van die binnege
drongc gebiede op te los. 

BOTS :r'\'IE 

Die gevolg van hierdie prolles 
sal wees dat daar binne afsien-

bare tyd homogene nic-blankc 
groepsgebiedc in en om die 
dorpe sal ontstaan. 

Wat die Unic as geheel betref, 
sal hierdie gebiede noodwendig 
talryk, maar betreklik klein 
wees. Hierdie twee sienswyses 
is nie ondcrling onverenigbaar 
nic en die een kan as die uitein
delike doe! en gcvolg van die 
ander beskou word. 

Die getuienis toon nie dat wat 
nou verlang word min en groot 
gebiede is nie. • Die openbarc 
mening het nog nie so ver ge
vorder nie. Die komitees meen 
dat genoeg klein gcbiede nodig 
is om binnegedrongc terrein 
op tc ruim. 

HA...'"DELAARS 

Die komitees verk.laar clat die 
kwessie van Asiate-hanclelaars 
in plattelandse gebie<le baie be
sorg<lhei<l verwek. Daar bc
staan geen twyfel nie dat daar 
te veel s ulke handelanrs is en 
dat hul getal verminder moet 
word. 

As die komitees se aanbeve
lingc aanvaar word, dan is die 
enigste manier om hierdie doe! 
te bereik dat 'n dorpsgebied ge
proklameer moet word op plek
ke waar die getal handelaars 
verminder moet word. 

Hierdic prosedure mag ongc
skik wees en derhalwe wil die 
komitees aan die hand doen 
dat gebiedc ,omskrywe" moet 
kan word. Hierdie .,omskry
wing" kan dan vasle dat na 'n 
bepaaldc datum perselc in die 
gebied ni<' as handelspersclc ge
bruik ,mag word tensy daartoc 
'n permit verlccn is nie. 
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SJ AATSMANSKAP 
By geleentheid van sy tagtigste verjaardag verledc 

Woesndag het gcnl. Smuts sekere wyse advies met betrckking 
tot Duitsland aan die wereld ter oorweging gegee - advies 
wat vyf jaar gclede dcur heelwat dowwer ligte ook aange
bicd was, maar met die enigste gcvolg dat bulle hulself die 
bcskuldiging van ,nazi-gesindheid" op die hals gchaal bet. 
As egter in aanmerking geneem word dat 'n liggaam soos 
die Olimpiese Komitce nog nic eens kans sien om Duitsland 
n 1952 na die wereldsportbycenkoms uit te nooi nie, terwyl 

reeds drie onbeantwoorde uitnodigings aan Rusland gestuur 
is, dan moet besef word dat oorlogshaat 'n taai dood sterf, en 
soveel te meer in die boesems van politiek-gedrewenes, en 
dan kan daar miskien 'n menslike toegewing gemaak word 
vir die dwaasheid wat die , wyse staatsmanne" van vandag 
begaan bet vyf en ses jaar gelede toe genl. Smuts die wa
pens van Stalin geseen en Winston Churchill - volgens genl. 
Smuts ,die magtigste stem in die wereld" - by sy afskeid 
van ,premier" Stalin hierdie ateistiese despoot toegebid het: 
,God behoed u !" 

Maar omdat staatsmanskap juis <laardeur gekenmerk 
word dat by hom nie deur kleinlike haat laat vasnael nle, 
vrees ons dat nie een van die sogenaamde ,Grotes" wat 
in 1945 die helfte van Duitsland en Pole, vir wie se onaf
hanklikheid die oorlog verlaar is, aan Stalin uitgelewer b et, 
die toets van ware grootheid sal kan deurstaan nie. Groot
heid word nie in die kalme atmosfeer van burgerlike funksies 
get~ets nie, maar in die hitte van hartstogte wanneer tlit 
nodig is om ver vooruit te kyk en reddende rigting te gee 
uit die malinge van verdwaasde mense. 

VERANTWOORDELIKHEID 

Dat genl. Smuts van groot geestelike formaat is, wil ons 
geensins betwis nie, en orrs misgun hom hoegenaamd nie die 
hulde op sy oudag vir 'n lang en bedrywige loopbaan nie, 
maar die waarheid van clie geskiedenis en die hoe nood van 
ons tyd wat die regstreekse vrug is van gent. Smuts en sy 
Westerse vriende se staatsmanskap, eis dat die foote en ver
antwoordelikhede van hierdie manne nie oordek durf word 
deor oordrewe Iof nie. 

1\lanne soos Smuts, Churchill, Roosevelt en tot 'n mate 
Truman, wat daarvoor verantwoordelik is dat ,Europa in 
die ernstigste gevaar verkeer", durf nie so ligtelik deur die 
regbank van die geskiedenis oorgesien word wanneer ander 
staatsmanne vir hul dwaashede aan die hande van hierdie 
selfde staatsman'>ry met hul lewens geboet het nie. 

Hierdie ,ernstige gevaar" waarin Europa vandag ver
keer vyf jaar na 'n oorlog wat aangegaan is juis om Europa 
van gevare te bevry, is die resultaat van 'n beleid van blinde 
haat wat hom onder meer daarin geopenbaar het dat on
voorwaardelike oorgawe van 'n verslaande vyand geeis is 
selfs in die aangesig van die opmars van die ,Oosterse 
kolos" - gent. Smuts se beskryw:ing in daardie tyd. 

Vandag praat genl. Smuts van die noodsaaklikheid van 
Duitsland vir die Westerse verdediging, maar hierdie woorde 
sou vyf jaar gelede, toe Duitsland nog as geheel by die 
Weste ingeskakel kon word, groD<l vir soveel hoer Iof kon 
gewees het, veral daar hierdie advies toe binne bestek van 
die moontlike geval bet. Maar in plaas daarvan het genl. 
Smuts en sy vriende met 'n vriendskapsgebaar teruggetree 
om die Oostersc hordes toe te laat om Oos-Duitsland te be
set. 

Vandag beklaag genl. Smuts die feit dat hierdie deel 
van Duitsland gedoem is tot satellietskap van die Sowjet, en 
dan beroep hy hom in die late uur op ,'n verbeeldingryke 
staatsmanskap" om die ,huidige ingewikkeldc dog swangere 
toestand" die hoof te bied, maar diegene wat vyf jaar gelede 
al hierdie voor die handliggende wysheid verkondig het, gaan 
nog steeds deur vir ,fasciste" - politiek-onaanraakba.res. 

Gebruik Sielkunde 
Die uitspraak van die appelhof vcrlede week in verband 

met die regulasie wat voorsiening maak vir blanke spoor
wegwaens op Kaapsc voorstedelike treine, het 'n feit onder
streep wat deur ons wetgewers nie ligtelik opsy gestoot mag 
word nie. Dit is wei waar, soos die Minister van Spoorwee 
se verklaring die volgende dag gelui het, dat hierdie regula
sic sedertdien in die wetgewing opgeneem is en dus nie meer 
weerspreek kan word nie, maar dit verander niks aan die 
beginsel wat op die spel is nie sowel hier as op ander ge
biede waar die bcleid van segregasie toegepas word -
daarclie beginsel naamlik dat ons vir die nie-blankes moet 
gun wat on'> '\ir on'>elf eis. 

Met uitsondering van die kortsigtigste clemente onder 
die blankc bevolking wat glo dat die witman sy baasskap 
met die sambok op die nie-blanke moet en kan afdwing, sal 
daar baie min mense wees wat sal ontken dat dit wenslik 
is dat 'n kleurbeleid, van watter aard ookal, met die grootste 
mate van vrede deurge~oer moet word. Staatsmanskap 
vercis so 'n optrede net soos dit ook beslistheid en ferme 
konsekwensie vercis. Ons moet baie duidelik onderskei tus
sen beleid en toepassing. Beleid kan, en in hierdie geval 
moet dit radikaal wees, maar die toepassing moet taktvol 
geskied. Dit is dikwels nie wat 'n mens se of doen wat aan
stoot gee nie, maar hoe 'n mens dit se of doen. In die 

(Vervolg in volgende kolom) 

BRITTE SOEK OPLOSSING 
VAN KLEURVRAAGSTUK IN 
Uit Louden '~ord h~rig 

dat die Britse t·egering 
weens verontru~ting oor 
die uitbreiding van, en 
ontevredenheid en ~me
riglwid hinne die nie
blanke dele van Louden 
en haie van die Bl'itse 
hawens en stede, vir· aan
staande maand ' n konfe
rensie helf- het 'an maat
skaplike en kerklikc 
werkers om die vraag
stuk te hespreek. 

Die oplo~sing waaraan die 
Britse r egering dink is om die 
nie-blanke immigrante-groeJle 
op te breek en bulle onder di~ 
bevolking te versprei <leur mid
del van werk- en buh!Vesting
ver..,kaffing. 

Dit sal gepaard gaan met 'n 
oorreding van eienart>sse van 
lo~ieshui~e om hul de>ure OOil 
te stet 'ir nie>-blankes en om 

(Vcrvolg van vorigc kolom) 

handelswereld word daar in 
sommige sake lesings gehou 
oor verkoopsmetodcs. Die 
man wat op die pad gaan om 
allerlei ware aan die publiek 
te verkoop, word dceglik op 
hoogte gebring van die siel
kundige wapens wat by sy 
werk te pas kom. Hierdie 
mense het geleer dat jy met 
'n regte siclkundige benade
ring van jou klandisie nie net 
veel makliker 'n artikel van 
die hand gesit kry nie, maar 
dat jy 'n tevrede klant na
laat op wie se ondersteuning 
jy in die toekoms weer kan 
reken. \Vat 'n mens aanvaar 
of afwys hang tot 'n baie 
groot mate af van die get'ste
like instelling op 'n bepaalde 
oomblik, en dit is dan die taak 
van die aanbieder om eers 
hierdie geestelikt' instelling 
reg te stel en die res volg 
heel maklik. 

Is dit dan nie net so nood
saaklik en nog meer so dat 
ons staatsmanne ook hul po
litieke beleid met meer siel
kundige wetenskaplikheid 
aanbied by diegene wat daar
deor geraak word nie ? 

HAAL ANGEL UIT 

Hoeveel van die angel sal 
nie uit die beleid Yan segre
gasie venlyder wees as die 
nie-blanke bemerk dat nie net 
die witman teen nie-blanke 
indringing, maar ook die nie
blanke teen blanke indringing 
beskerm word ? Ongelukkig 
was en is dit nie die geval op 
die Spoorwee en 'n hele aan
tal ander plekke waar segre
gasie of apartheid ingevocr 
is nie. Die witman het sy 
gereserveerde waens mattr 
daar is geen waens net vir 
nie-blankes beskikbaar nie, 
en dieselfde witman wat baie 
hard protesteer as 'n Klcur
ling Iangs hom kom sit, sal, 
as dit vir hom geriefliker i-;, 
met die grootste ongecrgdheid 
hom gaan neervly op die sit
pick van ' n ongereserveerde 
wa tangs 'n Kleurling. 

As ons beswaar bet dat nie
blankes by ons ry, behoort ons 
ook beswaar te he om by nie
blankes te gaan ry, en omdat 
daar altyd diegene is wat ge
rief bo beginsel stel, is dit 
wenslik dat die owerheid die 
segregasiemaatreels na twce 
kante toe laat sny. Aileen so
doende kan ons hoop om die 
nie-blanke te laat glo dat ons 
onder 'n bcleid van segrega
sie ook sy belange in ag wil 
neem. 

VERMENGING 
die kleurslngboom oral op te 
hef waar <lit deur werk~rs of 
werkgewers gehandhaaf word. 

Brittanje word OJl die oom
blik oorstroom deur sy swart 
onderdane uit Nigerie, die Goud
kus en Somalicland wat verhale 
boor van Brit'e welvaart. Bulle 
kom soms in troppe \'an tot 15 
op 'n slag aan. Aanvanklik ont
vang bulle £ 1 lOs. p<>r we('k van 
die staat ,·ir onde>rhoud nadat 
bulle 'n maand in die tronk 
deurgebring het weens om,vet
tige hinnekorru.. Dan wor<l daar 
vir· bulle \\ erk ge..,oek en lac; 
bulle gewoonlik nan by <lie be-

Mag Van 500 
A-Bomwerpers 

Uit Washington word berig 
dat die Amerikaanse stratcgiesc 
bomwerpermag tans uit 500 
vlicgtuie bcstaan wat almal in 
staat is om atoombomme te dra. 
Volgens die Noord-Atlantiese 
verdcdigingsplan sal hierdie 
bomwerpermag gebruik word 
vir langafstand-aanvalle. 

staande nie-blnnke nederset
tings. 

Nou wil die regering bulle 
dwarsdeur die land versprei 
in goedgesinde huise sodat 
bulle opgeneem kan word in 
die land se maatskapl ike sa
mes telling, word \'erklaar. 

Beswaar Teen 
Russe Se 

Duitse Leer 
Protcsnotas is verlede week 

deur Amerika, Brittanje en 
Frankryk aan Rusland gestuur 
waarin die ontbinding van die 
Oos-Duitse gemilitariseerde po
lisiemag geiHs word. Rusland 
word beskuldig dat hy vyf oor
eenkomste verbreek bet deur 
die stigting van hierdie mag van 
50,000 gewapende man. 

Die notas verklaar dat dit nie 
'n gewone polisiemag Is nie, 
maar dat dit basiese infanterie-, 
artillcrie- en tcnk-opleiding 
ontvang en met militere wapens 
toegerus is. Dit moet dus 
as 'n militere mag beskou word. 

'DUITSERS HERWIN 
BELANGSTELLING 

(ONS DUITSE KORRESPONDENT) 

Ontwikkelinge in die weke wat die onlangs gehooe 
1-ondense konferen~ie van ministers van buitelandse sake 
vooraf gegaan bet, en wat 'n nuwe fase in die Amerikaanse 
Duitsland-polit iek aandui, het die politieke afsydigheid wat 
gevolg bet op die Potsdamse onmag en innerlike nood van 
die Duitse volk, plotsling Iaat wyk ,;r 'n skerphorende be
Iangstelling op die gebied van buitelandse politiek. 

Tcrwyl daar in Duitsland 
gecsdri£tige steun bcstaan vir 
die Sehuman-plan vir saamska
keling van die staal- en steen
koolbedrywe van Frankryk en 
Duitslnnd - wat ooreenstem 
met dr. Adenauer se herhaalde 
dog vergeefsc pogings om Euro
pa onder een dak te bring -
is verbasing en teleurstelling 
uitgcspreek dat hierdie saak 
nie deur die Londense konferen
sie van ministers van buiteland
se sal<e in hul uitgereikte ver
klaring vervat was nie. 

In hierdie voorstel word die 
cerste stap na 'n Europese bond 
gesien, dit wil se 'n magsappa
raat wat vry van vrees en wan
troue deur ekonomiese solidari
teit tot 'n werklik<' en snelle ver
sterking van Europa teen die 
Kommunisme sal bydra. Daar
entt'en bestaan die vrees dat 'n 
te sterke binding, veral op mili
terc gebied aan Amerika, die ge
vaar van 'n Sowjet-aggressie 
sou kan uitlok, waarby vera! 
gedink word aan die !eit dat 
Duitsland in twee verdeel is. 
Die afwysende houding wat 
Duitsland totnogtoe teen 'n 
herbewapening getoon het - en 
wat na verklaar word, die 
sterkste indruk sedert 1945 in 
Amerika gemaak het - blyk 
hom langsamerhand tot 'n dui
deliker insig in buitelandse po
litieke en militcre werklikhede 
in die Duitse volk te vestig. 

Si\l\IESPREKINGS 

Reeds tien dae na die a.ankon
diging van die plan is twce 
vooraanstaande Fransc, t.w. die 
voormalige t'Crste minister, Re
naud, en 'n bckend<' ekonoom, 
Monnet, na Bonn gestuur as be
wys dat dit die Fransc erns is 

om tot 'n spoedige verwesenli
king van die plan te kom. On
gclukkig het die Ieier van die 
Duitse opposisieparty, dr. Schu
macher so wcining bclangstel
ling getoon dat hy 'n partyver
gadering verkies het bo 'n af
spraak met die Franse verteen
woordigers. 

ENGELSE HOUDING 

Dat ook die Engelse Arbei
dersbewind nie '\'eel geesdril 
sou openbaar vir die idee van 
'n ge<>amentlike Duits-Franse 
staal- en steenkoolproduksie 
nie, was vir Duitsland, waar 
bulle die Europese ,goodwill" 
van die Engelse tot bedankens 
toe leer ken het, geen verrassing 
nie. Moontlik kan so 'n ekono
miese blokvorming onvermydel ik 
ook die muur laat ineenstort 
waaragter Engeland, wat die 
Europese idee betref, hom altyd 
met sy selfsugtige sorge ver
skans bet, in plans van hom te 
bekommer oor die vraag hoe die 
vrye wereld s terk genoeg ge
maak kan word om vir goed 
met die Kommunisme af te re
ken. 

LIGPUNT 

Die punt in die Schuman-plan 
wat ge!yke voorwaardes vir aile 
werkers beoog, sal die kanse 
vir die versterking van die Euro
pesc apparaat gcweldig kan ver
hoog. Die groot getalle werk
loses van die verskillende Iande 
wat tot die plan mag toetree sal 
ingcskakel kan word in 'n kon
struktiewe arbeidsproses, en die 
vlugtelingsvraagstuk, wat lank
a! geen Duitse vraagstuk meer 
is nie, sal dan saam met bale 
ander Europese vraagstukke 
opgelos kan word. 
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Diskriminasie Is Hoofvraag Kamer Van Nywerhede Wil 
. · · . Nasiona/e Beraad Oor 

Voor · a.s. A.P.-Kongres Naturellesake Organiseer 
In 'n hoofartikel oor 

die aanstaande kongres 
van die Afrikanerparty 
!Stel die Vaderland die 
vraag of dit raadsarim is 
om onbepaald te hly dis
krimineer tussen Afrika
ners wat ahnal dieselfde 
pad bewandel. Die blad 
skryf dat dit die groot 
vraag is wai op Julie se 
kongres uitgemaak sal 
moet word. Die artikel 
lui: 

Die oproep het uitgegaan vir 
'n nuwe kol'lgres van die Afri
kanerpa.rty. Op 25 en 26 Julie 
word daar vergader in Bloem
fontein. Die keuse sal ongetwy
feld in die smaak val van afge
vaardigdes van ver s!, wat maar 
moeilik die lang reis na die 
Rand die vorige keer kon afle 
en wat, na die onveTmydelike 
uitstel van verlede jaar se kon
gres, brand van verlange vir 
die geleentheid om weer gedag
tes te wissel. 

HOLTE VAN HUL HAND 

,Die Afrikanerparty klim 
maar selde voor op die ws.. Dit 
neem egter nie weg nie dat hy 
in stilte 'n groot en gewigtige 
taak baie na aan verwesenliking 
gebring het. Mnr. Havenga bet 
sy plaas verlaat a llereers om die 
broederstryd te beiHndig en so
doende rassevrede te bewerkstel
Jig. Die gewigtigheid van sy 
roeping is oral gevoel, met die 
gevolg ds.t hy, van die tien 
kandidate wat hy by die alge
mene verkiesing twee jaar ge
Jede gestel het, nege verkies ge
sien het. Hierdie nege man het, 
dikwels onder moeilike omstan
dighede, die dank van aile Na
sionaalvoelendes verdi en; want 
ofskoon bulle die Regering in 
<lie holte van hulle band hou, 
het hulle maar een trou geken: 
die beiHndiging van die broeder
stryd. Nie eens die teleurstel
lings - en bier gaan die ge-

[\jiJr. 9~~ 
I)~~~ 
~I}~ 

I(WV 
-Ear• de Cologne 

e•• •La'Ven-tel 

PRODUKTE VAN 

SUID ·AFRIKA 

K97 

I J I
• groot volksmassa: dat (sy) na- 'n. Voor~tel vir :n pol~.tieke wapenstilstand en 'n open· 

sionalisme uiteindelik tot hom bare s1mposmm om m bree trekke n a.lgemeen aanvaarbare n U I e kan en sal aantrek steeds groter n?'tureue-.beleid te o~lyn! is i": Joahnhesburg gedoen deur 
wordende getalle van ons mede- die voors itter van die Smd~Afr1kaanse Gefedereerde Kamer 
Afrikaners." Met trots durf van Nywerhede, mnr. Ian G. Fleming. 

dagtes vanself terug na die 
Provinsiale verkiesings en die 
opofferings wat toe opnuut ge
verg, en gebring, is - het ver
mag om Afrikanereenheid te 
verongeluk nie. So 'n prestasie 
is niks geringer nie omdat dit 
nie aldag van die dakke af uit
gebasiun word nie. 

mnr. Havenga vandag terugkyk 
op die afgelope twee jaar se Hy het aangevoer dat die twee vraagstuk onvrugbaar is en dat 
samewerking, en dit was van vernaa~ste p.art.ye i~ die .l!nie dit gevare vir die toekoms in
die hartlikste tussen die leiers. so gew1kkel 1s m d1e pohtleke hou waarvoor die nageslag sal 
Woie is daar wat kan se dat hy stryd dat geene~n k~n ~eweeg moet boet. Die hele kwessie 
'n halfduim van sy koers hoef sond;r o~ onm1d~elhk ~ on- moet herbetrag word en die 
af te gewyk het? verb1ddelhke re.aks!e by d1e an- Kamer van Nywerhede se aan

der te ontlok me. Kommentaar bod van sy organisatoriese dien-
BRANDPUNT oor die vraagstuk van buite laat ste bled die geleentheid aan vir 

DIE LEIER 

,Die klein bende dra 'n Icier 
in die persoon van mnr. Hs.ven
ga op wie die hele land trots 
is. Sy dienste, vera! op finan
siele gebied, bly onvolprese. 
Maar hy het homself diens van 
'n nog hoer rang ten doe! gestel. 
Hy het tot die politick terug
gekeer in die geloof, soos hy 
dit op Brakpan uitgedruk het, 
dat ,generaal Hertzog nog 
steeds kragtig spreek tot 'n 

Pirow Oor 
Koalisie 

Adv. Oswald Pirow verklaar 
in sy weeklikse nuusbrief dat 
koalisie tussen die partye nie 'n 
onnatuurlike icts sal wees nie 
want die Nattes en die Sappe 
verskil amper nie meer wat 
praktiese politick betref nie. Hy 
beskou egter die gerugte oor 'n 
vroee algemene verkiesing, om
dat die regeringsparty swak sou 
vaar in die Suidwes-verkiesings, 
as onsin. Die regering sal nie 
swak vaar nie, meen hy, en 
,buitendien weet die regering 
dat hy vandag deur middel van 
'n algemene verkiesing sy posi
sie slegs kan verswak. Hulle 
meerderheid kan maklik met 
vyftig of vyf-en-sewentig per
sent verminder word." 

GEEN VERSKIL 
,Vir hierdie agteruitgang is 

die Regering self verantwoorde
lik. Die Ministers het hulle 
gaandeweg meer met partyaan
geleenthede as met landsake be
sig gehou. Daar is heelwat 
goeie wette deurgesit en heel
wat administratiewe vordering 
gemaak, maar die gesamentlike 
indruk is die van stemmewer
wery en - ongelukkig die 
vangery van stemme wat bulle 
of reeds rotsvas agter bulle het 
of wat hulle nooit sal kry nie. 
Die beste manier om stemme te 
vang is om die regte ding te 
doen maar daardie eenvoudige 
beginsel het die meerderheid 
van die Kabinet nog nie begryp 
nie. 

,Nee, volgens ons m ening is 
daar geen gevaar van 'n spoe
'lige verkiesing uie. Maar daar 
is 'n all(ler moontlikheid wat sy 
kop a l baie ver uitgesteek het, 
(Vervolg in volgende kolom) 

, Daa r b)y natuurlik moeilik
hede oor: maar in die lig van 
die gesindheid waarin reeds 
teengekome moeilikhede opge
los is, is daar alle rede om aan 
te neem dat ook nuwe struikel
blokke te verwyder sal wees. En 
waar dit so is, ontstaan die 
vraag duidelik: Is dit raadsaam 
om onbepaald te bly diskrimi
neer tussen Afrikaners wat 
almal dieselfde pad bewandel ?' 
Bier het ons die groot vraag 
wat op Julie se kongres uitge
maak sal moet word." 

Suid-Afrikaanse 
Jode Moet Lojaal 
Aan Israel Wees 
Mnr. Moshe Sharett, die Bui

telandse Minister van die Jood
se staat Israel het verlede Son
dag meer as 2,000 mense toe
gespreek op die Rosebankse 
skougronde wat bymekaar ge
kom het om hom te verwelkom. 

Mnr. Sharett het verduidelik 
dat sy besoek aan Suid-Afrika 
geen politieke betekenis het nie. 
Dit is hoofsaaklik 'n welwillend
heidsending na die Jode in 
Suid-Afrika, van wie Israel baie 
groot steun ontvang het. 

Hy het gese dat die Suid
Afrikaanse J ode wat na Israel 
gaan moet verwag om hard te 
werk maar om terselfdertyd 
groot belonings te outvang. Hoe
wei <lie Jode wat in Suid-Afrika 
agterbly troue burgers van die 
land moet wees, moet bulle ook 
lojale lede van hulle volk wees. 

Mnr. Sharett het hoe waarde
ring betuig vir die hartlike ont
vangs wat hom deur die Eerste 
Minister, dr. D. F. Malan, en 
laasgenoemde se kabinetskolle
gas gebied is. Hy verheug hom 
oor die hartlike betrekkinge 
tussen die Unie en Israel. Hy 
het aan dr. en mev. Malan gese 
dat hulle gerus Israel kan be
sock en dit het hom gelyk of 
albei in die gedagte belangstel 
- vera! mev. Malan. 

(Vervolg van vorige kolom) 
naamlik die van koalisie. 

,Dit sou nie 'n onnatuurlike 
iets wees nie, want die Nattes 
en die Sappe verskil vandag am
per nie meer wat praktiese poli
tick betref nie. Die skyngeveg 
in die Parlement gaau nog sy 
gang maar <laar sit aan weers
kante nie meer veel pit in nie.'' 

.. 
ALLE INDIERS MOET 

GEDEPORTEER WORD 
Sf. GENL. SMUTS 

Genl. Smuts aanvaar die massa-repatriasie van aile 
lndie rs in Sui<l-Afrika as die enigste oplossing vir die lndier
vraagstuk, volgens 'n berig in die Hindustan Times, soos 
aangehaal deur die Durbanse blad Indian Views. Hierdie 
standpunt sou genl. Smuts in 'n onderhoud aan die Hindustan 
Times uitgespreek het. 

Genl. Smuts het gekla dat die 
Indiergemeenskap alhier nie 
Suid-Afrika as hul tuiste beskou 
nie behalwe vir bewoning en 
handel. Selfs die Indiers wat 

Iossing is, en dat dit op 'n reg
verdige en ruime grondslag van 
vergoeding moet geskied. Daar 
skyn geen ander uitweg te wees 
nie, veral met die oog op die 

hier gebore is, kyk nog 0 P na I voortdurende eis van tlie Imlier
Indle. 

Genl. Smuts het gese dat gemeenskap om gelyke regte 
massa-repatriasie die enigste op- met die blankes. 

bulle gewoonlik koud omdat dit die daarstelling van 'n nasionale 
in gematigde taal opgestel is. konvensie oor naturellesake 

Hy doen derhalwe aan die waarvoor daar in die jongste 
hand 'n openbare simposium tye uit verskeie oorde versoek 
waaraan die Jeiers van die par- is. 
tye kan deelneem en wat for-
meel deur bulle erken word as 
'n geleentheid om verskillende 
standpunte te stel in 'n atmos
feer wat nie met politieke span
ning gelaai is nie. 

Dit behoort onder die voorsit· 
terskap te staan van 'n regter 
van die Hooggeregshof of 
iemand van soortgelyke aansien 
in die maatskappy. 

HY bied die dienste van die 
Kamer van Nywerhede aan wat 
die organisasiewerk daarvoor 
kan doen. 

HERBETRAGTING 
Na aanleiding van hierdie 

oproep skryf die Cape Times 
dat die oortuiging wat ten 
grohdslag van mnr. Fleming se 
voorstel le baie belangrik is. 
Hy - en baie ander mense saam 
met hom - glo dat die politieke 
benadering van die naturelle-

KRY 
LIEWER U 

WINTER-

UITRUSTING 

BY 

DIE MODEWINKEL 

Paro110 

PIONIERS 
van Suid-Afrika . se Sigaretnywerheid 

VEERTIG jaar gelede moes Suid-Afrikaanse 
sigarette uitsluitlik van ingevoerde tabak 

vervaardig word. Die ontwikkelings wat die 
eie tabakblaar in staat gestel het om die 
ingevoerde produk te vervang, is die pioniers
werk van die vervaardigers van Springbok· 
sigarette. Dit was hulle wat -die, nou reeds 
geskiedkundige Departement vir Blaaront
wikkeling, in die lewe geroep het, en Suid-

. Afrikaanse tabakboere met heelhartige gelde
like en tegniese steun bygestaan het; hulle 
en Suid-Afrika se tabakboere het saam die 
fondamente van ons sigaretnywerheid gele. 
As die oudste sigaretvervaardigers in die Unie, 
het hulle saam gegroei met die nywerheid 
wat hulle help vestig het. 

Vervaardigers van 

SPRINGBOK 
Die Nasionale Sigaret 

--------------·--------------------------------------~S402 



\ 

BLADSY VIER DIE O.B., WOENSDAG, 31 MEl 1950 

r .ui.IEJ' Till OD.I.A88Jli18EEBDE .4.DVJ:BTENSO:S: 
HDIJhondeltke &eomt.pwtnp: 

<Verlowtnc, buwalll<, ceboorte, atertcevaJ, In memoriam, celul<wenatnc, 
ens.) 1d. per woord; minimum 2/8 par plaalnJ. Voorultbetaalb&&r. VIr 
herll&ltnca 25 pat. atelac. 

Handelaadve.n..Jes: 
Eerete plaalnc, 2d. per woorii. VIr berballngo 25 pot. afslac. 

IAtekeo&"dd op ,Die 0.8," (venkyn weeldJka) : 12/6 per jaar of 6/3 per 
8 maande. Voorultbetaalbaar. Stuur advertenelegeld, b .. telllnga, en lntekengeld 
oa VOO.RSIAG (EDllS.) BPK., Po1bna UU, Kaapa&ad. 

GRYSBARE 
GRVSIIARE heretel, aklltere ver

wyder, haregroel bevorder, joncvoor
koms verseker, dlt waarborc GRV8-
JIAAllWONDER, die Joncate kuns
m~tlge wereldwonder haar- en kopvel 
voedlngamlddel u, akadelooa, kleurotof· 
vry, 5/· per bottel celd met beatelltnc. 
~-mtddels, Poebns <1!11, 
lobAnneabnrc. C/1/8/•8 

1\IEDISYNE 
Verwyder die wortel van u kwaad 

of olekte en berate! u recmauce 
ertent. OESONDHEID, one beaklk oor 
die mlddele en beha.ndel aile alektee, 
okryf, lnllgtlog gratls.-Boereceneea
mlddela, l'osbo• •zu, Jobanu.eaburr;. 

A/1/9/(8 

V oor u aile hoop van r;enealll&' taa t 
vaar , en u aan die ergste ooderwerp 
skryt, dan vir oulaae, ra.adpleec 
Die Boerevrou, Boa 7669, Jobanntsborg. 

(Nr.l) 1/8/49 

&lARK AGENTE 
Karoerade ANidac! As julie mlaklen 

'n ander agent ondersteun bet voordat 
ek begin het, ltan julie moe darem eo 
af en toe 1ulle besendlngs deel, ot hoe? 
Merk julie beaendlngs Belllngan, U.T.H., 
die Spoorwel! verkles dlt so. Plaaa Julie 
bestelllnga vir vrugtebome vroegtydiC 
by Swulse N~es, rosbus 4 1\iowe
plaaa. 

19/4/TK 

PLAAS TE KOOP 
9% Moree. Byna beplant met wln

gerd. Beeproellng Ollfantsrlvler. Die 
regte plek vtr jong beginner. 2 Myl 
van Ko-op. kel<ler. 3 Myl van dorp. 
Aandele en kwota In Kelder. Woonhuls 
4 vertrekke, apens, gang, badskamer, 
bedlende ko.mcr, water aangele en 
telefoon. Nle nodlg om boerdery ge
reedskap te koop ole. verbamd kan 
ger~l word lndlen nodlg. Vir beson
derhede skryt aan Elennar, Bns 26, 
Porterville. 31/5, 2B 

PLUIMVEE TE KOOP 
ROSCili\N A J' L{;HI\'EEPLAAS.-

Lid van S.A. P. V.-Telersregister. In 
besit Goewermente B. W.D. vry-serlifl· 
ka'.lt. Wit Leghorn dagoud hennetjiea 
£14, en dagoud haantjles £1/15/- per 
honderd. Kulkens word geteel van 
uitgesoekte benne met hal! produksie en 
hane van die Pretoria Unlversiteita· 
proefplaas geteel onder toeslg van prof. 
Gericke. Skryr aan m~v. A. Ro&cher , 
Posbus 9080, Johannesburg. Telefoon 
62.3067. 

31/.6/3 

KAAS 
Gouda kaaa In 1 en 2 pond groles, 

direk van fabrlek. Dleaelfde goeie 
kwaliteit soos voorbeen. l/9 per pnnd, 
opoorvrag of potgeld eketra. s. Bekker, 
Kletnrontdll, Tarkutad. 

31/:>/28 

&IEUBELS 
!IIEUBELS.- Deter meubele teen 

bllllker pryae Baba waent 11ea, 1toot· 
karretjles, drlewlflt, llnoleuma, tapyte, 
ens., ook altyd In voorraad. Geeu 
Katalogus. Meld waaa-ln u belangstel. 
-VI SSER-MEUBELS, Langatraat 179, 
Ka.apatad. 3/12/11 

RADIO 
LOUW EN LOUW, die Beroemde 

Radlo-lngenleurs, Stulewec, PAROW, 
verkoop en berate.! Radio'• en Elektrlese 
Toeotelle. Geregt.treerde Elektrlaltella· 
aaonemera. Foon 9-8{36 

SOUT 
SOUT vir dadellke atlewerln& In 

goele aakke. Br~dwacte, om 'n 
eerllke bestaan te maak vra ek u 
vrlendellke ondersteunlng deur van my 
eout te beatel. Spealale A1 80/-; 
Sneeuwlt No. 1 70/-; Wit No. 2 
80/· per ton vrygelaal. Soutwerke 
tevredenheld gewaarborg. Adrea: 
Komdl.e. lllev. llarU6 Veal.er, Poua.k 
No. X., Arbeldaloon, Bloemlonteln. 

18/1/TK 

Nuwe aelenen eout In aterk eakke 
u volg:-

Spe•lale eneeuwlt 80/· per ton. 
Sneeuwlt No. 1 70/· per ton. 
Wtt No. 2 60/- per ton. 
Wit No 3 50/· per ton. 

Sneeuwlt tyn tate!- en bottereout per 
200 pd. 10/-; 100 pd. 5/-; 50 pd. 'l/6 
Vry gelaal aoutwerke Ylr tevredenheld 
en dadellke arlewering, probeer:-
~1. }'ourle, Veldkomet, P / Sak No. s4, 
A.rbeldaloon, Bloemfonteb:l. 

V A...~'S CONCRETE P RODUGrS 
(ED;\IS.) BEPERK 

Dl~kteurt: 
P. W. J. van Heerden. 
P. G. van Heerden. 

Potgleterstrao.t 258, 
h/V Pretorlusstraat, 

PRETORIA. 
T~ls (VIoer en Muur), Kombule· 

opwa@bakke (Terra~o en Vleklose 
sta.al), Vuurherde, Septlese eenhede vir 
gesondbeld, Pllare, Wasvate, Bouera
en Loodgletel'lbenodlcdhede, Sta.alrame, 
Vert, ens. 3/5/T.K. 

:n_,~~~~~~~~~d?~~~-d~~~~4?~~~~0 

1!\it \!Cpb Worb ;fflin! 
Almal wat republikeine is . . . 
Almal wat ware volkseenheld nastreef 
Almal wat 'n blanke toekorns soek ... 
het belang daarby dat Die O.B. deur soveel as moontlik 
gelees word. 

Help ons om nog. 'n intekenaar te kry en u skakel 
nog 'n krag by in die stryd vir volk en vaderland. 

Vul onderstaande intekenvorm in en pos saam met 
geld aan Die Sekretaris, Voorslag (Edms.) Bpk., Posbus 
1411, Kaapstad. 

I ntekenvorm 
Neem asseblief my naam op as intekenaar op "Die 
O.B." tot ek u in kennis stel om toesending te staak. 

Hierby inge&luit vind u die bedrag van ................... .. 

........................ vir die eerste .................... maande. 

NAAM .............................................................. .. 
<Naam en Adres in Blokletters) 

POSADRES ............ ....... .. .............................. .... .. 

Handtekening. 

Intekengeld: 12/ 6 per jaar of 6/ 3 per halfjaar. 

Voeg usebllef Kommissie by plattelandse tjeks. 

·GEESTELIKE WELSYN 
VAN SPOORWERKERS 

Mev. J. Theron, Kolfiefontein, 
skryf : 

Ek wil u net graag die een 
en ander meedeel in vcrband 
met die geestelike bearbeiding 
van ons Spoorwegmcnsc. Vir 
jare hct ek baic mocite gcdocn 
om vir ons twec jongstc kindcrs 
clkccn 'n Bybel te kry, maar ck 
is maar altoos aangcraai om gc
duld tc gcbruik. Ek het so dik
wcls gcwonder hoc ons owcr
hcid, wat die vcrantwoordelik
heid vir ons hele volk dra, hullc 
aan hicrdic versuim kon skul
dig maak. Toe ons oudste kind 
vcrledc jaar uit die huis moes 
gaan, het sy die enigstc Bybcl 
in die huis saamgeneem. Ek 
het toe gcskryf en drie Bybcls 
gci:Hs, maar kon net twee kry 
tcsamc met 'n paar traktaatjics 
waarin bydracs gevra word vir 
die vcrsprciding van Bybels on
der die hcidene. Nadat ek aan 
die betrokke pcrsoon gevra 
het of my dogter dan die plek 
van 'n bekeerde heiden moet in
neem, hct ek die gevraagde
Bybel o'ntvang. 

Ek wil u ook 'n ondcrvinding 
meedeel van 'n jaar of twee ge, 
lede. ' 

SElloT])ELINGE UIT 
ENGELAl\.1]) 

Ek staan eendag hier in my 
waning, druk bcsig met naald
werk toe icmand onverwags 
in die deur verskyn; toe ek op
kyk sien ek 'n v rccmde dame 
staan, haar hclc voorkoms 
skreeu , uitland'l" , British". 
Vriendelik groet sy my dadelik 
in gebroke Afrikaans: ,.Ek is 
die nuwe Spoorwcg-scndclinge 
en wil graag kcnnis maak." 
Ek nooi haar binnc met gcmcng
de gevoelens. Baic gou egter 
hct hierdie dame op haar ge
mak gevoel en het aangcnaam 
begin gesels, oar allcs en nog 
wat bchalwc Sendingwerk. 

Indcrdaad vcrsoek sy my om 
tog nie •met haar oar lets uit 
die Bybcl te praat nie; ,.laat 
ons net vriendelikheid maak, 
dit is waarvoor ek gekom het." 
Op my vraag hoe sy van ons 
land hou, het sy haar ncus op 
'n plooi gctrek en dadelik ges6: 
lclik, baie lelik, al vcrgocding 
wat ck het is dat ek AI die bc
nodigdhcde wat so skaars by 
ons ,at home' is kan aanstuur 
aan my mcnse; ek wil u nct
nou na my ,huisie op wiele' 
neem, dit staan bier op die 
stasie, ek wil u wys waaraan 
ek besig is." Verwonderd het 
ek haar later gevra wat sy sal 
doen as sy voor die werklikheid 
te staan kom en haar bcslis 
van haar opgclegdc taak moct 
kwyt. Laggcnd het sy my die 
,prettigc ondcrvinding" vcrtcl, 
hoe sy 10 dac na haar aankoms 
in Suid-Afrika 'n klompie Spoor
wcgkindcrs op een van die klein 
dorpies moes toespreek by gc
leentheid van 'n Kersboom, die 
stasiemecster sc vrou het haar 
'n kart hoofstukkie uit die Bybel 
van buite laat leer, terwyl ecn 
van die stasicvoormanne se 
vroue haar 'n kort toesprakie 
op dieselfdc manicr geleer het. 
,Per slot van sake", besluit sy, 
,is dit tog maar net die eet
gocd wat die klcingoed in moet 
belangstel en dit versekcr ek u 
kan bulle goed dot'n, hulle het 
nie iemand nodig om dit vir 
hul te leer nie." Mcneer die 

Nie-Biankes 
Eie Waens 

Sal 
Kry 

Die :Minister van Vervoer, 
mnr. P. 0. Sauer, hct in die 
volksraad gcse dat aparte 
spoorwegwacns van aile klasse 
aan nie-blankes bcskikbaar ge
stel sal word sodra meer wacns 
in gcbruik gcnccm kan word. 
Die tekort aan waens hct totso
vcr verhinder dat die apart
heidsmaatreel ook na nie
blankc rytuie uitgcbrci kon 
word. 

redakteur, u mot-t eenvoudig 
saamstem dat aileen 'n liefde
volle God en Vader kan verstaan 
hoe belcdigcnd ons as ontwik
kelde vrouc van 'n ontwikkeldc 
volk moet vocl. 
OnS het daardic dame verge

sci na haar ,huisic op wiele" 
soos sy dit noem, en die weel
dc-artikels waaraan sy bcsig 
was! 

SO:\CUER 'N KLO:\IP 

Voordat sy afskcid van ons 
neem, se sy: .,Ecn ding hinder 
my vreeslik en dit is dat ck nie 
nan my moedcr 'n vcrduide
liking, waarop sy so aandring, 
kan gee wat eintlik my wcrk is 
nie." Die andcr dame vra haar 
toe of sy dan nic Sendingwerk 
'n edel werk vind nic, en daarop 
was haar antwoord dat daar
langs waar hulle woon hulle 
nog nooit geweet het van Spoor
wcg-sendclinge nic. Dit is nou 
die opvoeders wat die onont
wikkcldc arme Spoorwegmcnse 
van S.A. nodig het, en sy het 
my mccgcdccl dat hullc 18 necfs 
en niggies is wat vir dicsclrdc 
werk oorgekom het. 

Dan is daar ten slottc nog 
die liefdadigheid waarmcc ons 
mense te grande gerig word. 'n 
Klein bedraggie word van die 
amptcnarc se salaris afgctrck 
as bydrac tot die siektefonds, en 
dan kry hy alles gratis. Hoc 
karaktcrondermynend hierdie 
ding is, sal clke geneeshcer wat 
daarby bctrokke is, u kan ver
tcl. Wcdcrsyds is daar gecn 
vertroue nic, maar in meeste 
gevallc sells diepe veragtina-, 
wat verrcikende gevolge het vir 
die gesondhcid. 

Partypolitiek Het 
Offers Besorg 
Aan Brittanje 

l\lnr. I sak Stoltz, Vergelegen, 
Carolina, skryf: 

Vir die jeug skyn dit vrccmd 
dat 'n loodpuntkoeill uit oud
stryder J. J. Erasmus vcrwyder 
is. Daar was dric soorte soos 
kapt. Slegtkamp bcskryf het. 
Ek self is dcur een dcur my 
onderste kake gctref wat 'n 
vrceslike wond gcmaak en die 
kake stukkend gcruk hct -
waaraan ek vandag nog ly. 

Nou sal niemand my kwalik 
nccm nie as ek my bittcre te
lcurstelling uiter in sommige 
van my mede-oudstrydcrs en 
mede-Afrikaners, afstammclinge 
van die dapper Geus en Huge
noot. Vir godsdicns, vryhcid en 
reg kon geen pynbank of brand
tape! hulle afskrik nie; so ook 
ons oudstryders wat deur gccn 
gifgas of ontplofbarc koeills af
geskrik kon word nic. Dink 
maar aan die 30,000 hcldinne 
en kinders; maar is dit nic 
pynlik om daaraan tc dink dat 
net twaalf jaar nadat Engcland 
sy voct op ons nck gcsit hct, 
Engcland dit reg gekry hct dt'ur 
sy partypolitick; om 'n dee! van 
die oudstryders te kry om vir 
sy bchoud en die voortsctting 
van sy voct op ons nck tc veg 
en duisende Afrikaners vir hom 
tc laat stcrf. 

Dink aan genls. De Wet, De 
Ia Ray en Beyers m et hulle 
dappcrcs wat vir hul saak uitgc
kom het. Toe genl. Beyers in 
die watervlocd worstel teen die 
dood hct van sy mede oudstry
ders vanaf die wal op hom gc
staan en skiet. 

Met die twccdc wereldoorlog 
is weer duisende Afrikaners vir 
Engcland opgcoffcr om sy voct 
op ons nek te bchou en hocvcel 
van hulle is nic onder invloed 
van die partypolitiek na die 
slagveld gcstuur waar hulle ver
mink en miskien selfs deur \vilde 
diere verslind is en van dors 
omgekom hct nic. En dit alles 
vir Ki.ng en Empire en vir 
Halle Selasic! 

( 
......•..•..•..... , 
Soos Ons Lesersj 

Dit Sien 

Dink daaraan as jy snags 
nic kan slaap nie en laat die 
partypoliti<'k vaar en skaar jou 
weer by jou Nasie en lcef vir 
die idcaal vir godsdiens, reg en 
vryhcid. Dink daaraan hoe ons 
God bcledig het. Toe gcnl. 
Smuts, scun van 'n Protestant
se volk die wapens van die god
dclose Ru.sland geseen het, het 
duiscnde gchoor gcgee aan sy 
oproep om teen 'n Christcnvolk 
te gaan veg vir die bchoud van 
ons aardsvyand Engeland. 

Stryd Gaan 
Voort Vir 
Republ iek 

:\lnr. D. F. de Swurdt, Uiten
hage, skryf: 

Dit is met innigc meegevoel 
teenoor ons Kommandant-gene
raal, dr. Van Rt'nsburg, dat ons 
moct vernet'm van sy tydelike 
uittrede as Icier van die Osse
wabrandwag weens ongesteld· 

heid. 
Maar ons glo dat die lyding 

van ons volk en kamcrade nie 
tcvergecfs is nie. 

Die uur sal slaan wanneer, 
soos ek pcrsoonlik glo, ons ge· 
agte K.G. die persoon sal wees, 
rr.ct die hulp van ons Aller
hoogstc, wat sal mocl rcgte en 
bcsadigdc Ieiding gee en dan 
ook sal die O.B. die dcurslag 
gt'c. 

Ons sal hom in ons gcbcdc nie 
vcrgc<'t nie en hoop op 'n spoe· 
digc hcrstel. 

Graag wil ons oak Prof. Dirk 
van Rooy aile voorspocd en suk· 
scs toewcns waar hy tydelik die 
pick van die K.G. inneem. 

Die O.B. beskik oor die room 
van ons Boere Volk, wat nic 
maar net aan eiebelang en geld 
dink nic, maar wat wil laat reg 
gcskicd, reg aan 'n volk wat ge· 
bukl{end gaan onder 'n Britse 
partystclsel, 'n Britse Empire. 

Wat baat dit ons, mede-rc· 
publikcinc, ons het nag en dag 
gewerk om 'n Nasionale regering 
aan bcwind tc bring en nou is 
hierdic sclfde mense besig om 
tc verbrits. 

Ons wil net aan hulle se wat 
nou plcit vir 'n rcpubliek binne 
die Empire, wat julie eers teen· 
gestaan het, is nou julie beleid, 
die O.B., kos wat dit wil, sal 
nooit tcvredc wccs met 'n Em· 
pire-rcpubliek nie. 

Kom Bocrc, laat vaar die on· 
christelikc partystelsel en sluit 
aan by die Osscwabrandwag. 

Die enigste redding vir ons 
volk is 'n partylosc staat soos 
die van 'n Paul Kruger, 'n vryc 
onafhanklike rcpubliek waarin 
die volk self sal baas wces, en 
die goudmync wat nog aan 
buitelandse kapitaliste behoort, 
aan ons volk en ons kinders 
sal behoort. 

Op stuk van sake het die 
kindcrparade wat die Kommu
nistc vcrlede Sondag in Oos
Bcrlyn gehou het stil vcrloop. 
'n Halfmiljoen kindcrs het in 
die Unter den Linden af mar
sjccr met tamaai portrettc van 
Stalin op banierc wat hulle ge
dra het. Uit die Wcs-Bcrlyn is 
'n pamflctbom geskiet wat pam
flettc wat waarsku teen ,Rus
siesc slawerny" oar die kindcrs 
gcstrooi het. 

VERVOERDIENS 
Vir algemene ka~werk 6ft 
ook vervoer van mense tree in 

verbinding met 

J. A. STRAUSS 
P osbUI M • • Telefoon 9-SSM 
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31 Carle Cilliers, Wellington. 
Elma Lotter, Franschhoek. 
Jan Barnard, George. 

JUNIE 
1 Junith Olivier, Beaufort-Wes. 

June Strauss, Upington. 
Willie du Toit, Matooster. 
Johanna Vermaak, Middel-

Erica Sohnge, Stellenboseh. 
William Morland, Franseh

hoek. 
Christian Dreyer, Frankfort. 
William Kilian, Middelburg, 

Tv!. 
Joseph Stevens, Zeerust. 

4 Hendrik de Beer, Kakamas . 

burg. 
2 Pieter Gunter, Paarl. 
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Dirkie Wagner, Oudtshoorn. 
Annie Geldenhuys, Franseh

hoek. 
Elma de Kock, Paarl. 

' 
Wees Use lf, Wees Getrou! 1 

Marie Sharpe, Oudtshoorn. 
Paul Brandt, Potchefstroom. 
Hendrina Venter, Jeppe, 

Johannesburg. 

5 Arnoldine Dempers, Heidel
berg, K.P. 

Andre Siebrits, Franschhoek. 
Lettie Nienaber, Grootfontein. 

6 Rachel Hugo, Rawsonville. 

Op 20 Mei, 1916, is bierdie wagwoord deur genl. J. B. M. 
Hertzog aan Jong Suid-Afrika gegee. Die Boerejeug wil dan 
ook ni]{s anders wees as wat bulle is nie, nl. die jeug van die 
Boerevolk wat op 31 !\lei 1902 sy vrybeid verloor bet, en ge
trou sal ons enduit stry vir die berwinning daarvan. 

WEES USELF 
Dit moet ook die wagwoord 

wees van elke Boerejeuglid af
sonderilk: Om elke dsg in al
les wat jy doen, se, en dink, 
enkel jouself te bly, en jou eie 
persoonlikheid aan geen vreem
de invloed of persoon op te 
offer nie. 

Hoe dikwels sien ons nie 
seuns en dogters van ons eie 
volk wat niks anders as slawe 
en slavinne van die uitlandse 
rolprent en goedkoop literatuur 
,geword het nie! Die haarstyl 
en kleredrag van hierdie of 
daardie filmster word tot in die 
fynste besonderhede nageboots; 
die tsal word deurspek met 
vreemde uitdrukkings; en, erg
ste van alles, die gedagtes en 
belangstelling is net so opper
vlakkig. 

Maar dis geen tekening van 
'n Boereseun en -dogter nie! 
Ons bly onsself, ontwikkel crns 
brein deur 'n belangstelling in 
ons eie toneel, letterkunde, en 
kuns, en bestudeer ons eie 
volksgeskiedenis. 

BRIEWE
KOLOM 

Beste Maats, 
Hoe lyk dit dan? Wat het 

geword van ons korrespondente? 
Tog nie 'n tekort as.n skryf be
hoeftes nie? As dit so is, Iaat 
my net weet en ek stuur jou 
'n splinternuwe O.B.-skryblok. 
Maar dan sal jy gereeld van jou 
moet laat hoor! Onthou, dis 
nie net Boerejeugnuus wat ons 
van julie wil he nie. Vertel 
van julself, van wat julie aan
gevang het gedurende die 
vakansiedae en wat julie nog 
alles gaan doen. 

Ereplek onder ons briewe 
vandeesweek is een wat van 
ons vorige redakteur, Jannie du 
Toit kom. Julie weet seker dat 
hy by die leer aangesluit het en 
nou in Pretoria is, sommer baie 
na.by aan die Voortrekkermonu
ment. En miskien weet julie 
ook dat Jannie altyd skrikkerig 
was vir parades en dus ook 
maar bang was vir die baie dril 
wat vir hom in Pretoria le en 
wag het. Hy skryf nou aan 
ons dat met die drilwerk het 
hy baie goed reggekom - dank
sy die Boerejeug. Net, die 
.303 geweer het sy skouer al 
pers . gests.mp. Jannie en 'n 
maat is spesiaal gekies om 'n 
sesweke-kursus in 'n baie kort 
tydjie deur te gaan sodat hulle 
twee drin.gende poste in Pre
toria kan gaan vul. Geluk ook! 
Van julie wat saam met ons 
Pretoria toe was sal miskien 
ge-interesseerd wees om te hoor 
ds.t Jan die kursus op Lyttleton 
loop - wie sal nou ooit vir 
,klein-blikkie" vergeet? 

Van Bellville skryf Dan du 
Toit hoe by en maats verlede 
Donderdag op die welbekende 
Pieke, naby Steilenbosch, was. 
Dit het huile die oggend 'n 
kwaai klim van meer as 2~-uur 
gekos om bo te kom. Die Pieke 
is oor 5,000 voet hoog en 'n 
mens kan baie ver sien. Vals
basi le glo soos 'n dammetjie 

<Vervolg in volgende kolom) 

WEES GETROU 
En dis juis wanneer ons na

speur die geskiedenis van ons 
voorgeslagte, dat ons onder die 
besef kom van die groot taak 
wat op ons skouers rus: Hulle 
het alles feil .gehad vir hul 
God, volk en Land, en van ons 
word dieselfde verwag. 

Die Vryheid wat hulle so hoog 
geskat en Jiefgehad het, moes 
egter na 'n driejarige worstel
stryd prysgegee word, en daar
mee het dit 6ns plig geword 
om daardie verlore vryheid te 
herwin! 

Ons gaan weer 31 Mei tege
moet. Vir ons volk is dit 'n 
dag van rou, want met die 
Vrede van Vereeniging, 31 Mei 
1902, het ons gestaan by die 
sterfbed van ons vryheid. Na 
die ondertekening van die 
vredestraktaat, egter, het die 
Boeregeneraals reeds ooreenge
kom om van die eerste geleent
heid wat hulle kry, gebruik te 
maak om hul onafhanklikheid 
terug te kry, en by daardie be
sluit le die Boerejeug homself 
ook neer. 

31 Mei is vir ons dus nie slegs 
'n dag van rou nie, maar ook 
die dag waarop ons opnuut 
trou sweer aan ons Vryheids
ideaal ! 

(Vervolg van vorige kolom) 
hier voor jou en die Skiereiland 
self lyk nie wat wonders groot 
nie. 'n Mens kan ver in die 
rigting van Malmesbury en Wel
lington sien. Agter jou kan jy 
die see in Hermanus se omge
wing sien. Daar is glo gewel
dige hoe kranse wat vir meer as 
'n duisend voet regaf loop. Hulle 
het klippe daar afgegooi wat 
12 sekondes neem voor jy hulle 
onder hoor val - waar daar 
nie mense kan loop nie. Hulle 
het toe aan die voorkant afge
kom, wat baie gevaarlik is. 'n 
Mens loop glo party plekke op 
'n sevoet-bree ruggie met ge
weldige afgrond weerskante van 
jou. Hulie het darem veilig on
der gekom. 

Ja nee, daar was wei nie bale 
briewe die week nie, maar in
teressant was huile bepaald. 
Mag ons gou weer van die twee 
maats hoor en mag die ander 
outjies ook besluit om vir ons 
van hul bedrywighede te laa.t 
weet. Die eksamen le nou voor 
en dit kos hard werk. Ons hoop 
maar ailes loop goed af en sen
der enige nare gevolge. 

Totsiens. 

(Vervolg van volgende kolom) 
hul pennies gegooi het dat die 
water so spat. Intussen kon 
Alet haar verkyk aan die blom
me met die blou punte. Ons 
het stadig begin beweeg na die 
hek se kant maar halfpad was 
daar darem nog iets interes
sants. Ja, dit was die visdam. 
Daar was kleintjies wat 'n mens 
moeilik raak sien en daar was 
van die groot ou rooies. Ons 
volgende mikpunt was ongeluk
kig die hek. 

Oom Calie het sy motor prop
vel kleintjies gelaai terwy! die 
ander voetgeslaan het stasie-toe. 
Ons trein was gou daar, die 
stasies waar ons moes afklim 
was gou daar en die einde van 
die uitstappie was ook gou daar 
- glad te gou. 

Heerl ike Uitstappie 

3 Ivan Vorster, Loxton. 
Albertyn Smit, Malmesbury. 
Maria Vorster, Loxton. 

Elsie van den Heever, Vaal
kop, Tvl. 

Die feit ~;~~~de Woens-ISQKKERSPA N IN DONKERBAA I 

dag Empiredag was, kon ons 
glad nie skeel nie. Ons het 
'n Boerejeug uitsta.ppie gehou 
en ons het dit terdee geniet. 
Ongelukkig moes sommige 
outjies by die huis bly om te 
leer vir die eksamen wat voor
le, maar 'n stuk of dertig het 
darem kans gesien om die nare 
ou boeke vir een dag opsy te 
sku if. 

Dit was 'n pragtige dag met 
nie 'n teken van 'n wolkie nie. 
Ook maar goed, want as die 
weer enigsins reenerig was, sou 
ons die hele plan moes laat 
vaar. In elk .geval, die ds.g 
was mooi en tienuur was ons 

'n Vloedgolf wat al die ander 
golwe na die kabbeltjies op 'n 
dam Iaat lyk, het stadig en drei
gendop gehys. Teen sy kante 
het die lig geglimmer en bo-op 
die kruin het die storm 'n wit 
maanhaar opgewaai. 

Skipper L iebestrom het na 
stuurboord oorgegooi om dit so 
vierkantig moontlik van agter 
te probeer vang. Hulle was so 
na-aan die vlak water dat hy 
gehoop het dit sou breek voordat 
dit hulle bereik. Met die ver
sneller op sy hoogste het die 
,Albatros" voor die dreigende 
gevaar probeer jaag. 

alma! bymekaar op Claremont- Stadig het die golf gerys en 
stasie. Vandaar was dit voet- nader gekom totdat die kruin 
slaan teen die berg uit na Kir- hoog bo die skip getoring het 
stenboseh. Een outjie moes asof dit sy kans afwag om alles 
agterbly met die kos waa.r benede te vergruis. Jean het 
Komdt. Calie hom dan met die eenmaal na die lighuis gekyk 
motor sou kom oplaai. Oom wat links verbysnel en toe sy 
Calie het hom egter misgeloop oe toegeknyp. Met oorverdo
en dit was eers hier teen half- wende gedruis het die water
twaalf se kant, toe die klomp massa op die agterdek neerge
begin honger word, dat hulic stort. 
besef dat kos en al nog op die Die ,Albatros" het gesak on
stasie sit. Dit is toe ook som- der die gewig en gebeef onder 

(?'<~~~~~ 

ONS DOEL 
As integrale dee! van die 4. dat hy gedissiplineer word 

Volksbeweging stcl die Boere- tot erkenning van aile regmatige 
jeug hom ten doel die vorming gesag wat oor hom gestel is; 
en ontwikkeling van die Afri- 5. dat sy Organisasie 'n middel 
kanerjeug in en deur sy volks- sal wees om Ieiergawes te ont
verband. Dit sluit onder andere dek en te ontwikkel en sodoen
in:- de by te dra tot die vorming 

1. dat die Boerejeug hom on- van toekomstige leiers op elke 
der roepingsbewuste en koers- gebied; 
vaste Ieiding stel; 6. dat die Boerejeug, sover dit 

2. dat hy in.gewy word in die op sy weg le, elk van sy lede 
Afriks.anse Christelik-Nasionale na sy aard en aanleg sal vorm 
lewens- en wereldbeskouings; en ontwikkel, in voorbereiding 

3. dat hy sy volkstradisies leer vir sy/haar toekomstaak en 
ken en waardeer en sy volks- diens van 
ideale sy eie maak; GOD, VOLK EN VADERLAND. 
~~c:?"'-~~~~(?'(l 

die golf wat oor sy dek kabbel 
om weer soos 'n hond te rys en 
die water van hom af te skud. 
Met 'n geweldige sprong op die 
kruin van die waterval het die 
boot voor die brekers beland. 

Huile was binne die hawe 
waar die vloedgolf skuimwalle 
ver oor die strand opgooi en bo 
teen die kaai aanklots. Die klein 
bootjies het voor anker gedob
ber. 'n Stilte het oor die boot 
gedaal. 

Alma! was waternat - en 
spraakloos. Doons en April het 
aan die klewerboom geklou; die 
seuns was voor die stuurhuis. 
Skipper Liebestrom was by die 
wiel, maar Iangs die stuurhuis 
was niemand - Olaff Hansen 
was weg. 

(Jammer maats dat ons so gou 
moet ophou, maar plek is min. 
Volgende keer meer.) 

,Jan Van Riedyack' 

Die Britse uitsaaidiens, wat so 
'n ,intieme" belangstelling vir 
Suid-Afrika het dat die beeindi
ging van sy heruitsendings oor 
die Suid-Afrikaanse radio, groot 
beroering veroorsaak het, se 
amptelike blad bevat in sy jong
ste uitgawe 'n hoofartikel oor die 
noue bande tussen die Britse 
Statebondslande, soos weereens 
bewys deur die oorhandiging on
langs van die Britse torpedojaer 
Wessex aan die Unie wat dit die 
nuwe naam van ,Jan van 
Riedyaek" gegee het. ,Jan van 
Riedyaek" kom ook in die berig 
voor en vorm die opskrif vir 
die hoofartikel! Dit gee 'n mens 
nog meer Ius om hierdie onkun
dige belangstelling te ,Jan van 
Afjak". 

mer gou-gou gaan haal. r \ • • • • • • • 
By Kirstenbosch het ons 'n 

lekker speelplek uitgesoek en 
dsar afgesaal. Alma! was toe 
a! so honger, vera! ou Dan, 
en daar ill ook sommer dadelik 
begin gemaak met die wors 
braai. Oom Calie was so gaaf 
om 'n koffiekan saam te bring 
- sonder koffie, melk of suiker! 
Na die etery het ons begin 
speletjies specl. Dit wou eers 
nie vlot nie want Max wou 
,perd-en-ruiter" speel, Compie 
wou spoorsny, Kees wou rugby 
speel en die dogters wou tau
spring. Ons het toe maar 'n 
bietjie van elk gedoen en daar
na, onder Komdt. Calie se !at, 
saam begin speel. Behalwe 
,derde-mannetjie", ,boompie-
verplant" en nog ander, het ons 
ook ,vrot-eier" gespeel, waar 
arme ou Dan weer die slegste 
van die spul eiers was. 

Toe het ons gedoen wat 'n 
mens eintlik verondcrstel is om 
by Kirstenboseh te doen. Dit is 
natuurlik om al die pragtige 
plante en blomme te gaan kyk 
Almal wou natuurlik graag die 
bad sien waarin daar so baie 
geld le. 'n Mens is glo veron
derstel om 'n wens te wens, en 
dan jou muntstuk in die dam
metjie te gooi. Sommige 
outjies was skoon verwonderd 
dat 'n mens jou geld sommer 
so kan weggooi terwyl ander 

(Vervolg in vorige kolom) 

&RILLE 
Bring a oogarta 118 voonkrtf vir briDe oa ooa. 

GOEIE WERK TEEN BUJ.IKE PBYSE. 

GEHOORAPPARAAT 
OOK IN VOORRAAD 

Die Voortrekker .. Apteek 
Kerklaan, KAAPSTAD. 

Maitlandstraat, BLOEMFONTEIN. 
BeeoM ~ of ekryf om Beeoaderhede. 

NET 'N PAAR ITEMS 
om u in staat te stel om ons pryse te vergelyk 

Boston Potlood-skerpmakers . .. . .. ... ... ... @ 15/- elk 
Mercury Draadheg-masjiene . . . . . . . . . . . . .. . @ 29/6 elk 
Dubbele Glas-Inkpotte .. . .. . .. . ... . .. .. . . .. . . . @ 6/9 elk 
Afrolpapier, 13 dm. x 8 dm. . . . .. . . . . . .. @ 7/- per R iem 
Tikpapier, 13 dm. x 8 dm. ... ... ... . .. @ 7/8 per R iem 
Tikpapier, 10 dm. x 8 dm ............. @ 5/7 per Riem 
Losblad Grootboeke - aile groottes in voorraad, 

pryse vanaf £3/5/-

Alle Kantoorbenodigdhede voorradig - Dit 
sal u betaal om u volgende bestelling 

by ons te plaas. 

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK. 
Groote Kerkgebou 822, KAAPSTAD Telefoon 2-7071 
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BLADSY SES DIE O.B., WOENSDAG, 31 MEl 1950 

Die Vergetenes Van Duitsland ( 3) 

Sowjet Se Regsmasjien 
Het Taak Om Slawe Te 

Voorsien .,Vergeet die N"r~te jare, dit was 'n font" -
met hierdie woordc van 'n Russiese polit-offisiCI' 
i" dit• laaste g«"vangenes weg~stuur. :Mam· die 
teruggt•kef"rde !!i>oldate kan nie vergeet nie - nie <Ons Duitsc Korrcspondcnt) 

dit• Jnmt~crgrafte hy Georgienhurg in Oos-Prui!'>c, die graf Hlll 35,000 naam
los(• Huit!-iet·~, en ook nie die doringdraad-jare to? epidemif's, honger en ter
reur t•lke tweede kamf"raad lang!'>aam te grondc gerig het nie. Hulle kan ook 
nie die '\'onniss~ teen hul kamerade vergeet, wat tot tien, vyf-en-twintig jaar 
gevangene ... traf veroordeel is nie. Die hcrimtf"ringe daaraan is nog in al
mal t;C gt•hcue en brand nog in die o~ van almal van hulle wat uitgehongerd 
('11 uit~(·mergeld as wrakke sowel as hulle wat liggaamlik ge~ond terugge
ket.•r het. Seide is daar iemand onder hulle wat meen dat die Sowjet-J>ara
d)s in \Veo;;.f}uitsland uitgeroep moct word. Hierdie Komm unistiese kwe
k elingt• is dan ook vcr~">igtig genoeg om dit nie in tecnwoordigheid vun 
hul voo•·malige kamerade te doen nie. 

Die Russit•se propaganda-
preuk: .,Die Ooste bou op, die 

\V~stcrsc wurcld le plat" was die 
<'11igstc kos wat steeds op tyd 
1m in ryltc hocvcdhede aan die 

vangcncs bcdicn was. Maar 
hlcrdlc sprcuk !'IRan om sodra 

gevangcn1•s in \Ves-Duits-
1 nd aankom. In Oos-Duitsland 
groue, verwelktc ge!ligtc, waarin 
an s <'n honger dicp vorc ge
tr k hct; kindcrs wat om 'n 
tukkie b rood bcdcl - om daar

d• stukkie brood wat die gc
v ngenc as ,.ysterrantsoen" op 
hul vcrderc rcis na Duitsland 
ao.m,gcgec word, om daar nic 

l verhonger niP. F.:n dan die 
' rrassing by dle afklimplek in 
·w<'s-Duitsland - 'n hartlike 
' rwelkoming, sigarette, koffie 

n blomme - ges!tenkc wat 
ng b cd word dcur ou en jong 

h ndt• van mcnsc wat nie in 
wcelde nic, maar tog gocd gc
kll ·d Is. 

AFGRO~D 

In c<'n va n die kampc in \Ves
Dmtsbnd waar die tcruggekeer

gcvangcnes dcur 'n g<'nees
h cr n::rs ondersoek, gcrcgistrecr 
en d tn ,-an die nodigc voorsien 

ord, hct ck kort gcledc 'n 
omp gcvangencs ontmoet wat 

u t 'n lmmp in ... tcruggekcer 
h t. Ons het voor dio venster 

Gebruik 

EP OL 
GEBALANSEERDE 

RANTSOENE 
vir 

Maksimum-Produksie 
en 

Groter Besparing 

EP OL 
S.A.P.V. 

Pluimvee Mengsels 
en Pille 

EP OL 
Suiwel- Kalf- en 

Varkmeel 

VEREENIGING CONSOLIDATED 
MILLS LTD. 

MAITLAND K.P. 
TAKKANTOOR 

WELLINGTON FOON 4 14 

van die kampgcboutjie gcstaan stok of word by na 'n stJ:afaf
en afkyk op di<' tuin met die I dcling gestuur. 
bloeiende borne, oor die hcuwcls In Mei 19·17 het d ie hvccdc 
in die westc - die baie vrae stadium aangebrcek. ,Diefstal 
waarmee ek daarheen gekom van eetware" is toe vervang 
hct, het onuitgesproke gebly. dcur ,die wet tcr bcskerming 

Op grond van die verhale van van sosialistiesc eicndom" en 
teruggekeerdes, vcral van die- hierdie oortreding i<; as staat<.
gcne wat as oordeelkundig en mi'ldaad veroonleel. Die honger
objektief beskou word, bet oortreders is nou voor 'n mili
Duitsland in die jongste jare tt''re hof gesleep, <'11 selde het 
voldoende inligting gckry oor iemand met 'n ligter straf as 
die lot en behandeling van vyf jaar dwungarb<'id daarvan 
Duitsc gevangenes om heelwat afgekom. 
Jig te werp op die duisternis In 1948 het stadium nommcr 
van hicrdic vraagstuk. Die dric gevolg. Die plannc van die 
bccld onthul sulkc onmenslikc Sowjct het nou duidclik aan die 
en onmenswaardige metodes, so Jig gekom - om deur middel 
'n krasse teenstelling met die van "Y justisie bet)ds voldoende 
vredes- en humanitere betui- slawe te reservee r ('>oos in 'n 
gings van die Sowjct, dat die vorige artikel gemeht i'l, 'lOu aile 
kloof tussen Oos en Wes tot 'n krygsgevangenes einde 1948 te
angswckkende afgrond word. rugge'ltuur wees). Die honger

BEROOF 

Wic in 1945 deur Rusland 
gevange geneem is, is van alles 
beroof wat die Oostcrse oorwin
naar van waardc geag het -
sclfs die klere van die gcvange
nes, wat dan meestal omgeruil 
moes word vir ou, smcrige en 
van luisc wemelcndc vodde. 
Daarna het die oorbrengs na 
Rusland gevolg. Onder weg -
in die vreeslike koue mot's groot 
afstunde te voet of op oop trok
ke afgt>l~ word - het die mees
te gesterf. Veral was dit die 
geval by die tiencluisende Stalin
gradsoldute wat reeds ,;olkome 
uitgeput en bevr'Ore in gevange
neskap gt>kom bet. Die Kur
landse leiir hct wapens neergele 
omdat hy die versekering ont
vang hct dat hulle gei'nterncer 
sou word. Toe hierdie manne 
in 1945 in die Russiese kampc 
aangekom het, was bulle nog 
goed gevoede mense, maar reeds 
na cnkele weke was die meestc 
deur aanhoudcnde honger krag
teloos. Die kosrantsoen bet be
staan uit 'n wuterige sop en nat 
brood waarvnn 'n groot be&tand
tleel klei was. Dit het som., ' n 
week geduur voordat die ge
vungenes weer 'n warm mna l
tyd onttang. In hierdie tyd 
hct die dood 'n ryke oes ingc
!l~tmel. Opgeja~g. afgejak en 
nfgctakel van honger en ver
moeienis, hct dan vir die oor
lcwendcs die verhorc gevolg -
en vir baic die gerugte kampe 
In die a.gterland - die soge
naamde .,Schweigelager" (swye
kamp), die ,Straf- en Sonder
lngcr" en die ,.Rcgimelager." 

DRIE STADIUl\lS 

'n Ontleding van die ervaringe 
wat dcur die Duitse opsporings
cn registrasic-dicnstc gedoen is, 
b<'wys dat die Sowjet sedcrt 1945 
drie proses-stadiums teen die 
Duitsc gcvangenis opgebou het. 
Die ccrstc het tot 1947 geduur. 
Tot hiertoe was daar geen of 
byna geen prosesse teen ge
vangenes ingevoer nie. Die 
strafbarc oortreding wat toe die 
mcc:;te voorgekom hct, was die 
.,steel van eetware". As 'n ge
vangene daarmce betrap word, 
dan kry hy op bevel van die 
kamplcicr 'n pakslae met 'n 

oortreders was nie meer genoeg 

HAVENGA OOR 
EENHEID 

Toe mnr. N. C. Havcnga vir 
dr D. F. Malan gelukgcwens 
bet op sy verjaardag bet hy oor 
Afrikanereenbeid gepraat. Dat 
ons Afrikaners een moet wecs 
oorskadu allc andcr sake, hct 
hy gese. ,Ek hoop die tyd 
sal aanbrcek dat ons daardie 
groot vrcde sal maak. Lnnt ons 
na die toekoms kyk en alma! 
inskakcl wat soos ons oor groot 
sake dink." Aldus mnr. 
Havenga. 

nie, en under bcweegrede'! moes 
gevind word, soos by\'oorbt'rhl 
, belastering van die Sowjrt se 
instellings", .,sabotasie", die nc;
weiering,'' ens. Daarbene\\ ens 
is krygsgevungenes betrek wat 
bulle nir nan e nige bcpanl<ll.' 
oortreding skuldig gemaak bet 
nic, maar nou aangekla i& dat 
bulle soldato was van 'n eenbrid 
wat onder bt"vel teen Ru!>o;ie<,t> 
partisane moes veg. Verder bet 
die proscsse begin teen die so
genaamde ,.Gesperrte Einheitcn" 
<S.S.-soldate, polisiemanne, ens.) 

OOK BURGERLIKES 
Maar dit was ook nog nie toc

reikend nie. Daar het toe pro
'sessc gevolg te<'n burgerlikcs. 
Hulle het in die bcrugte kamp 
7099/ 13 in Karanganda (Wcs
Sibcrie) beland. Totnogtoe het 
net een vcroordccldc uit daar
die kamp teruggekccr. Onder
wyl aan hierdie bcrig geskryf 
word, is berig nou net ontvang 
dat daar met die laaste tran
sport ook 'n paar uit Karan
ganda, onder wic vyf generaals, 
saamgekom het. 

Scdcrt 1948 hct die Russiesc 
justisic-apparaat dus volstoom 
gcwcrk. Elke gevangene wat 
verdag lyk, is in 'n sentrale 
ondersoekingskamp gebring. In 
-'USS"6W il!P l3q adwU>{ <l!p.Ia!q 
prosessc plaasgevind. Die von
uisse het meestal van 10 tot 
25 jaur dwangarbeid grwissel. 

Die Sowjet sien gt't>n~>ins af 
' 'an die komedie van 'n vt>rhoor 
nie - inteend~el, nan die op

<Vcrvolg in volgende kolom) 

DUITSLAND I{AN 
EUROPA DALI{ RED 

MEEN SMUTS 
Die noodsaaklikheid \'ir die insknkeling \'an Duitslaml 

in die Westerse \'erdedi~ing as 'n teenwi~ \'ir die e rnstige 
bedreiging van Europa deur Rusland, is by geleentheid van 
'n huldi~ingsfunksie op sy tagtig~te , ·erjaardag deur genl. 
Smuts bt>klemtoon. 

Genl. Smuts het gese dat 'n derde wereldoorlog voor die 
deur strum indien dit nie reeds begin het in wat genoem 
word die koue oorlog nie. Wes-Europa wrkeer in die ern
stig~te ge\'aar as gevolg van sy huidige swakheid en die 
Russiese oormag, en Jaasgenoemde kan, as hy wil, binne 
enkele maande aan die Atlantiese kus staan. 

,Met herinncringe aan die 
\Vehrmacht is twce oorloi.l, en 
die rampe wat sy leicrs oor die 
wereld gcbring het, lyk dit na 

(Vcrvolg van vorige kolom> 
voering hiervnn wor<l alle sorg 
bestee. Elkc uitspraak moet 
deur 'n &kultlerkennig gedek 
word, waardeur aan die ma.,--a 
die bewy" gelewer word dat 
Rusland die behoeder van d ie 
rrg is. Hoc hierdic crkennings 
vcrkry word, sal die kampleier 
van die gehcimc polisie wei die 
beste weet. Dat dit nie sorg
vuldig opgcbou word uit bc
wysvoering nie, maar cenvoudig 
met aile beskikbare middels, 
dcur geweld, honger en dreigc
mcnte afgedwing word, weet die 
hclc wereld reeds. 

Nic minder gcvrccs nie ·was 
knmp 74.44/3 in die Koukasus. 
Tot In die nag, dikwcls met 100 
man te gelyk, is die gevangencs 
in ondergrondse bunkers ver
hoor as .,misdadigcrs teen die 
mcnshcid"(!) en V<'roordecl vol
gens 'n wetgcwing van sadis
tiese gcrcgtighcid, volgens 'n 
politi<'kc wilsvorming, waarvol
gcns die mens niks nl<'Cr is as 
'n instrument van hicrdic poli
tickc wilsvorming nic. 

'n ver:;kriklike besluit om Duits
land weer tc herstel, sclfs met 
die doel om Europa teen 'n oor
golwing dcur Kommunlsticsc 
Rusland te red. Wattcr risiko's 
word nic gcn<'cm en wattcr dra
kctande nic gesaai nic!" hct 
gcnl. Smuts uitgerocp. 

Hierby moct in gedagtc gehou 
word, het spr. voortgegaan, dat 
minstcns Oos-Duitsland in die 
dodelike gevnar vcrkeer om 'n 
satelliet tc word van sy histo
riesc vyand. 

,.Duitsland sc volle lidmaat
skap aan die \Yeste as 'n gelyke 
~;odat hy 'n vollc bydrae kan 
lewer tot sy eic tockoms sowcl 
as die van die \Veste met redc· 
like waarborge, mag Rusland 
laat aarsel en vr<'dc vir Euro
pa bring. Dit mag ook lei tot 
daardie magscwcwig in die we
reid wat op die ou end die eint
likc waarborg vir wer<'ldvrede is. 

,,'n Verbeeldingryke staats
manlike bantering van die hui
digc onduidelikc dog swangere 
toestand, wat 'n bcrocp docn op 
die mens se diepere n<'igings en 
wyer bcskouings in plaas van 
die vrecs en bittcre h<'rinnerings 
van die verlede, mag 'n vcrrei
kendc helcndc invloed op die 
wereld he." 

Wanneer u 'n reis ondcrneem wat hotel
akkommodasie, maalcye en beddegoed ondcr
weg insluit, waarom dan uself met clie lastige 
reclings bemoei? D ie S.A.S.-toeristeburo sal 
dit allcs met graagte vir u reel, of u nou al per 
trein, padvoertuig, skip of vliegtuig gaan rcis. 
Daar is slegs een kantoor om te besoek, net 
een betaling om te doen. Kan dit geriefliker? 

Indien u u lugreis per Springbokdicns 
onderneem, en u plekbesprcking deur middcl 
van die Tocristeburo docn, sal u hotelakkom
modasie in die Verenigde Koninkryk vir u 
gerccl word. 

Spreek u naaste 
Toeristeburo of Stasiemeester 

Luister na Carmen Cavallaro oor Springbok-radio: 
elke Dinsdag, Dondcrdag en Satcrdag aand om 7-uur 

~ .,nu-: O.B." word g~druk deur Pro Ecclesla Drukkery, Stellenbosch, vir 
die ei~naara e01 uitgewera: VOORSLAG (Edms.) Beperk, Groote Kerkgebou 

703, Posbus lUl, Kerkpiein, Kaaopatad. 


