Gereglstreer aan die Hoofposkantoor as 'n Nuusblad.

Jode Se Frankenstein
Slaan Toe Teen Bulle

Die Jode se eie Frankenstein bet tans teen
bulle in Rusland gedraai met die gevolg dat die
Misgissing
Joodse droomparadys van 'n internasionale
In
staat waariu bulle 'n helangrike rol sou speel,
vernietig is. Dit is die hevinding van 'n skrywer
Rusland
in die Jewish Herald wat die verhouding van die
Jode tot die kommunisme hehandel en aantoon hoe sy rasgenote vandag
lrg. 8 Kaapstad, Woens., 3 Augustus 1949 Prys 3d. No.37
in Rusland vervolg word JUlS omdat bulle nog vaskleef aan die
oorspronklike ideale van die kommunisme.
Met hierdie erkenning hang 'n tweede saam: dat die oorlog wat grootliks deur die Jode ontketen is om Joodse vervolging in Duitsland te wreek,
juis gelei het tot die opwekking van die Russiese wrewel teen die ·Jodedom, en daar dus 'n nuwe vyand van die Jode in Europa opgestaan het in
die plek van Nazi-Duitsland.

Duitsers Word Te
Nasionaal Vrees
Oorwinnaars

Die Geallieerde owerhede in Wes-Duitsland voel ernstig
verontrus oor die agressiewe hooding wat die Duitsers begin
aanneem noudat die verkiesing, wat op 14 Augustus plaasvlnd, nader. Die verkiesingstoesprake van die Duitse leiers
word as ,reaksioner en nasionalisties" beskryf.

,Die afrekening met die Jode
in Sowjet-Rusland is
van
belang vir nasionale Jode omdat
dit een van die laaste illusies
vernietig waaragter die Jodedom vir die werklikbeid probeer
wegkruip bet," skryf •n· medewerker in die Jewish Herald.
.,Ooreenkomstig die Marxisme
sal aile nasionale grense uitgewis word sodra 'n sosialistiese
(of kommunistiese) staat gevcstlg word.
,Aangesien die Jode vreemdeJinge is, met geen wortels 1n die
Iandsbodem nie, bet bulle bierdie leerstellings van Internasionalisme omhels. Maar bulle bet
vergeet dat dit vir ander nie so
maklik is om bulle los te maak
van bulle nasionale tuiste, hul
nasionale lewe en van die diepgesetelde gebegtheid aan die
bodem waarop bulle gebore is
nie."

Aan die spits van hierdie toe- hacker, voormalige sckretaris
nemende vyandigbeid teenoor van die Duitse departcment van
die Britte en Amerikaners is dr. buitelandse sake, losgelaat word.
Kurt Schumacher, die Ieier van
die Sosialiste. Hy het reeds
geeis dat die Britse en Amerikaanse besetting beeindig moet
word.
Schumacher bet ook
swaarde gekruis met Bevin,
Britse minister van buitelandse
sake, oor die aftakeling van
Daar is 167,868 lndiers in
Dultse fabrieke, 'n praktyk wat Kenia, Tanganjika en UganBevin as geregverdig beskryf.
da woonagtig, volgens die
Ook van die kant van die eerste verslag van die KomChristelike Demokrate se Ieier; missie vir Oos-Mrika, wat op
1 Januarie verlede jaar in die
dr. Konrad Adenauer, is hewige
aanvalle op Bevin sc beleid ge- Jewe \eroep is om die OosPARADYS
loods. ,Die Duitsers sal nie die Mrikaanse Goewerneurskonferensie
te
vervang.
Britse aanvalle op Duitse stede
Die skrywer vertel voorts dat
In Kenia is 00,295 en in Joodse kommuniste die music
vergeet nie," bet by gese.
Waarnemers berig dat die Tanganjika 44,248 lndiers.
gehuldig het dat 'n Internasionale paradys sal ontstaan sodra
klanke van die ou Nazi-lied ook
gehoor kan word by die Ryksparty, 'n groep wat 'n tyd lank
in die ban gedoen was weens sy
sterk nasionalisme. Die groep
neem ook deel aan die verkieaing. Die Ieier van die beweging, Hillebrecbt, het verklaar
dat die groep nie militaristies
la nie, maar dat dit ,'n nuwe
'n Korrespondent in Die Transvaler wil weet
volksbeweging" is.
waarom ons nog ,In diens van Sy Majesteit" Is as ons
Die eerste minister van Noorddan nie meer Britse onderdane is nie: Hy skryf:
Rhyn-Wesfale, Karl Arnold, het
,,Dis nou al geruime tyd dat sekere dinge my as Mriln 'n toespraak geeis dat die
kaner dwars in die krop steek. Ek is van mening dat die
vonnlsse van die Amerikaanse
tyd nou aangebreek bet dat die dinge sonder versuim r egregters ten opsigte van die Duitgemaak moet word, nie deur 'n gesloer wat nog jare kan
se oorlogmisdadigers, bersien
beteken nie, maar nog vanjaar voordat die Voortrekkerword.
monument ontbul sal word.
,(1) Die opskrifte van al ons offisiele koerante is: ,In
Hy bet gese dat niks die geesDiens van Sy Majesteit'. Waarom so? Ons is mos al baie
telike verwarring van die tyd
jare lank geen trou aan die B~ritse koning verskuldig nie en
duideliker weerspieel nie as die
ons staan tog immers nie in sy diens nie. Waarom moet ons
felt dat daar saam met die
nog voortsukkel met sulke verouderde opskrifte? En as dit
werklikc oorlogmisdadigers ook
nog so moet wees, waarom won\. dit dan nie aan ons prontuit
manne by Neurenberg gevonnis
meegedeel dat ons nog steeds Britse onderdane is nie?
is wat hul Jewc gewaag bet om
,(2) Van die Krugersdorpse munisipaliteit bet ek 'n aansoekvorm ontvang om as kieser geregistreer te word en
die uitbreek van die oorlog te
volgens punt (2) van die aansoekvorm verklaar ek plegtig
voorkom.
dat ek 'n meerderjarige Britse onderdaan is. I s dit dan nie
,Ons moet van die besettingsonsin nie of dwaal ek.
ma.gte eis dat bulle Of bierdie
, (8) Ons muntstukke dra nog steeds die Britse koning
vonnisse bersicn of vryskelding
se kop. Waarom? As dit nie meer nodig is nie, waarom
verleen,'' bet by bygevoeg.
laat die Regering dan nie al die muntstukke met die koning
se kop op, smelt en bermunt met iets eg Afrikaans soos in
Hy bet veral daarop aangedie geval van ons seels nie.''
dring dat baron Von Weiz-

167,363 lndiers
In Oos-Afrika

, .In Diens Van Sy
Majesteit"

kapitalistiesc uitbuiting uitgeskakel is. In bierdie I nternasionale paradys sou die Jodedom tot volle emansipasie kom,
want in hierdie paradys sou
hulle - en aile ander mense
net soos hulle - wereldburgers
word sonder nasionale tuistes.
Na die kommunistiese rewolusie is die Jode deur die kommunistiese heersers van Rusland oor dieselfde kam geskeer
as die ander nasionaliteite in die
land. Vir bulle is 'n aparte gebied afgestaan en bulle -~ aangemoedig om bul eie kultuur tc
ontwikkel deur middel waarvan
bulle die kommunisme kan absorbeer. Op hierdie manier het
Jiddiese skole en tydskriftc ontstaan. Maar geleidelik bet die
Jode hul territorium verlaat
en weer oor die land versprei,
sodat net die Jiddiese skole en
tydskrifte oorgebly bet om die
Jode die kommunisme te leer.
WOU ASSIMILEER
Omdat die Jode in gebreke
gebly het om 'n outonome
nasionale gebied te skep, het
die kommunistiese beersers besluit dat bulle geassimileer Jpoet
word en dat bulle naslonale
ldentiteit uitgewis- moet word.
Hierdie beleid is verskerp omdat 'n -n a:sionale gevoel by alle
Jode opgewek is uit Palcstina
- ook by die Jode in SowjetRusland.
Elndelik, na . 32 jaar is 'n
Joodse illusie dat kommunisme
emansipasie van die Jode sou
mcebring vernietig.
Kommunisme se oplossing van die
Joodsc probleem is algehele
assimilasie. Maar terseltdertyd
_b ewys die kommuniste se vyandskap teen die ,,kosmopolitaanse joernaliste van die
Sowjet" dat assimilasie in 'n
kommunistiese staat ook 'n
illusi.e is. Hierdie vyandskap
teen Jode word openbaar omdat
die Jode, in hul strewe na Inter-

Aangesien die Jode geen eie
nasionale tuiste het nie, bet die
Joodse kommunlste glad nie begryp wat Tito so besonder duidelik ingesien bet nie - ,dat
R ussiese kommunisme inderdaa.d nasionale kommunisme is
en dat alle ander kommunistiese Iande en partye eenvoudlg
handiangers van die Russiese
imperialisme is!'
Omdat die herlewing van
nasionalisme in kommunistiese
Rusland nie deur die Jode wat
maar voortgegaan bet om
Internasionaliste te wees-besef
is nie, bet bulle ook nie agtergekom dat bulle uit voeling is
met die Russe nle. Maar die
Russiese kommuniste bet dit
gou agtergekom, en 'n k.ruistog
is teen bulle onderneem. Van
selfsprekend is die slagoffers
van die verandering in die
Sowjet-mentaliteit ,die Joodse
skrywers, Joodse joernaliste,
Joodse digters en selts die
Joodse musioi.'' Want dit is
bulle wat nog steeds lnternasionalisme verkondig - selts
nadat die Sowjet reeds nasionaal geword bet.
Op bierdie wyse is ook die
lllusie van kosmopolitanisme of
internasionalisme vernietig na
'n proeftyd van 32 jaar. Ons
Sioniste, besluit die skrywer , is
nie spyt bieroor nie. Hoe meer
illusies vemietig raak hoe
treffender blyk die werklikheid
van die Staat van IsraeL

SAAMBOU
(Permanente)

BOUVEREN IGING

VAKANSIE. O.P
10 OKTOB£R

vakansiedag te erken. Die besluit lui dat die raad hierdie
dag reeds in 1946 en 1947 as
vakansiedag erken bet toe met
die uitsondering van die noodsaaklike dienste al die kantore
op daardie dag gesluit was. In
1948 bet 10 Oktobcr op 'n Sondag geval en toe is nie spesiale
rei:Hings getref nie.

Gedurende die afgelope oorlog
bet nasionalisme weer wortel
geskiet in Rusland, met die gevolg dat Rusland uit die oorlog
gctree het as die ,mees
nasionaal-gesinde en mees cbauvinisties-gesinde land in die
wereld.''

4 °/

Die feit dat Rusland dieselfde tipe toerusting uit
Amerika ingevoer het as wat Amerika gebruik vir sy atoomnavorsing, het so pas aan die lig gekom in 'n verslag van die
Federale Buro \rlr Ondersoek. Die bestelling is twee jaar
Die Johannesburgse Stadsgelede uitgevoer. Toe soortgelyke bestellings in 1948 en raad
het besluit om 10 Oktober
1949 geplaas is, is dit voorgekeer.
vanjaar weer amptelik as
is op 27 Augustus 1947 weggestuur en bet Rusland veilig bereik.
In die versing word verklaar
dat Amtorg kennis van bierdie
instrumente gedra bet en dat
by ook baie belang gostel bet
in instrumente wat <lie krng van
atoomontploffings meet.

NASIONALISME

lndien u graag
o rente op u
spaargeld wil verdien, tree in verbinding met u eie onderneming.

. Rusland Beskik Oor Amerikaanse
Atoom-Apparaat Sedert 1947

Hierdie besonderhede, soos
vei'Vat in die ''erslag, bet aan
die Jig gekom tydens die
spioenasie-,•erhoor
Yan
ene
Judith Coplon. Ene Amtorg
bet hierdie
uitrusting v ir
atoomnavorsing sonder beboorlike verlof gekoop en na Rusla nd uitgevoer. Die versending

nasionalisme, nooit agtergekom
bet dat die kommunisme in Rusland 'n nasionale kara.kter begin
aanneem bet nie.
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BLADSY TWEE

,Demokratiese' Kampe In Monumente Wat
Holland Herinner Aan
Hinder
Neurenberg-Kiagskrif
•

Ondanks die feit dat die oorlog non al meer a s vie r jaar agter die
rug is, verkeer daar nog ' n g root aantal H ollanders en Beige in
interneringskampe weens bul politie ke oor tuiging.
Dat dit in hif'rdif
kampa kort na die oorlog nie alte menslik toegegaan h et nie, hlyk uit
geskrifte wat in d ie jongste tyd ver skyn h et waariu aanklagte van wredf
hehandeling gemaak wo rd aan die adres van , dem ok rate" wat gretige
onder steuner s van of deelneme r s was aan die , voorbeeld" wat daar vir dit>
wereld in Neurenbe rg gestel is ter voorkoming van , misdade teen die m en s·
heid."
Uit die geskrlfte blyk dat Belgie, Nederland en Frankryk
hulle skuldig gemaak het aan
gruweldade na die oorlog. Een
van die publikasies in Holland
wat die meeste opspraak verwek het, is geskryf onder die
opskrif .,Moorde en Mishandeli ng in die Bewarlngs- en Interneringskampe in 1945 en
1946." Dit Is geskrywe deur
dr. H . W. van der Vaart Smlt,
"n predikant wat self tien jaar
In die lnterneringskamp was en
onlangs losgelaat Is.
Daarln
word gewag gemaak van ,.duisende wat mlshandel, beroof en
gcdood is." Meer as 10,000 persone word beskuldlg as oortreders in di~ opsig. Nederlandse koerantc wou hierdie
opcnbaring doodskryf. Maar 'n
bekende
joernalls,
A.
den
Doolaard, wat tydens die corlog In Londen oor die Nederlandse sender ,.Radio Oranje"
uitgesaai het en dus geen voorliefde vir die ,.saamwerkers"
het
nle,
het
oor
hierdie
ontbullings geskryf dat hy
homself verwyt, en dat an!
der mede-skuldig is omdat
hulle so lank geswyg bet. Hy
bet geCis, en elke Nederlander
aangespoor om dit te vra, dat
die regering 'n ondersoek moet
instel na hierdie vergrypc.

MARTELING
,.Op Pinkstersondag, na die
diens, moes 'n groot aantal geinterneerdes op die binneplein
eers lank hardloop, totdat sommiges neergeval bet, en daarna
moes alma!, met diegene wat
uitgeput was voorop, weer kaal,
en met 'n rol verroeste draad
van 100 pond om hul nekke,
rondhardloop.
Daarop moes
hulle kaal op mekaar se rug
rondry. Die ,rulter' moes die
,perd' gedurig slaan. As hulle

Hollander Oor
Oorlogsmisdade
,.In so 'n ernstige Jig het die
Hollanders oorlogsmisdade beskou dat bulle die doodstraf
wat in 1870 afgeskaf was,
weer ingestel het", bet regter
Ruys, 'n besoekende lid van
die buitengewone strafbof in
Holland, verlede week in
Kaapstad in 'n toespraak gesll. Hy het daaraan toegevoeg
dat hoewel die verhore met
die grootste versigtigbeid en
onpartydigheid
waargeneem
is.~ie stelsel nie volmaak was
nie.
Lees meegaande ool'8ig van
die bebandeling wat Hollandse veroordeeldes in kampe en
tronke te bcurt geval hct.

' n W enk dat sommlge v an die m onumente in S oldAfrika w at aans toot g ee afg ebreek m oet word, e n dat
monume nte waaraan Britse sen timent verbonde is uitge ruil
kan word vir monumente w aar aan Afrikan e r-sentime nt ve rbonde is , is die a fgelope w eek in die Cape A r g u s uitgespreek.
Die w enk bet onts taa n na aanle iding n n wat nou in
een van die Indiese provinsies plaas,·ind w aar die Indie rs
besig is om aile monumente w a t bulle aan Brittanje h e r inner
a f te brook . Albei seksies n n d ie b evolking b et dit daar
verwelkom omda t dit r asse-sam ewerking s ou b evorder.

D ie Cape Argus het na aanleiding hiervan in 'n hoofartikel
geskryf dat Suld-Afrika gerus
'n opname kan maak van sy
dit nie gedocn het nie dan hct monumente en die monumentc
die bewakers self gchelp om tc afbreek wat steurend is vir harslaan. Daarna moes hulle aller- moniese samewcrking van die
bande diergcluide maak. Toe i~ bevolkingsgrocpc.
aan hulle gevra of hulle dlt
moo! gevind het. Dicgenc wat
Nadat hierdie artikel verskyn
nic ,ja' gcantwoord het nie, moel.' :1ct, het die Kaapse middagblad
met hulle ken 'n lang voortjle vcrskeie briewc ontvang. Hierdeur die sand trek."
.lio briewe is in die vorm van
'n Ander voorbeeld van die uit 'n nuusberig weergegee en o.a.
die talle sadisticse bchandcling~ word die vraag gcstel of K aapwat Den Doolaard beskryf, if dtad nie te vee! monumente het
hoc politieke gcvangenes slote nie en, of die stad sc skoonheid
van ses voet diep met nagvuil verminder sal word indien sommocs vul, daarin rondkruip en migc biervan afgebreek word.
dan - sonder om te was - hul Die mening is ook uitgespreek
kos moes eet. Daarby word
gemeld dat heelwat gevalle wei·
voeglikheidshalwe nie beskryf
kan word nie.
Die Nederlandse blad, De
Lin ie, het vermeld van moorde
wat plaasgevind het en dat
kampbewaarders
hut
Stengewcrc na willekeur op slapende
gevangcnes getoets het.

Britte Eien Hul
Duitse Geheime
To·e

01\o'DERSOE K OEWEIER

' n Kommissie va n di e Britse
Jepar temcnt van b a n dt>l is tan s
)esig om meer as 10,000 stelle
lokumente wat Duitse n ) werteid..,g-ehe-ime bevat, te rangskik
met die oog op uit de-li ng aan
Britse nywernar s. ' n &rig u it
Lon den lu i d11t sommige van
Duitsland se intiemste ge-he-ime
>p nywtlrheidsgebied nou t ot bc;kikking \ a n B ritse fabr ik ante
;al k om . D it strek ,·an ,·ertakt inge soos pe tr'oleum en sinte~iese olie tot k atoen en &y. Ook
1eelwat pt\ten te in ver ba nd m et
:lie m ot orny werheid b et tlic
Brit te in die h ande geval.

Die Ncdcrlandse regering het
egter te kenne gegee dat hy nif
genee is om 'n ondersoek te laat
instel nie. Die gevoel onde:
Nederlandcrs wat 'n ondersoek
eis, word deur joernalls Der.
Doolaard as volg saamgevat :
,Ons h t>t d ie wet, en daarby
die rl'gsgevoel va n die Nedt>r ·
Hy haal enkele van die
landse volk de ur die nag\· uilput
gebeure in die kampe aan. Die
van die Nt>dl'rlandse k onscntruvolgende Is 'n weergawe wat in
siekam pe ge~oleep; ons b et sad isd ie kamp Meppel gebeur het:
tiese bewukers m et bul Sten·
gewere gat e deur bulle laat
sk iet; ons b l't d ie r eg vnkr u.g
met d ie k l'ttings van n ege p on<1
waarmee dil' geva ngen es in dit
kamp Vlaardinge n vier aa n ,·iel
a a nmekaar gt>klink is. Dit i£
nou b oog t )·d om nou ' n s t rf't'(1
•
t e trek deur hierdie r ek t>ning
VIr
wat met m odde r , bloed en vull
besm eer is ; wa nt a nders word
d ie r ek ening la ter a s al d i(•
<~trawwe uit gt>dit>n i<J, deur t ien ·
duisen de wanhopigt>s en m en!llik e wrakke aan o ns aangebied
E k prnat n ie eens ,·an die r ek eMeer
as 2,000,000 D uitse
ning van die Allt>rh oogst e Raau krygsgevangenes
word
nog
wat in die bt>m t>l troon nie."
1teeds in Umdan <l aangeb ou,
volge-ns ' n ,·er slag van die interFU.A NKlt YK
'la'lional e k om itt>e vir die be;tudering ,-an Europese vraagAan die hand van 'n boel· •tukke.
wal onlangs in Frankryk oor
Die komitee het vcrklaar dat
die wanpryktyke verskyn het
skryf die Belgiese blad, Het hy deur die rooikruis ingelig is
Spoor, dat daar op 'n sistema- iat 960,000 Dultsers scdert Mel
ticse manier propaganda ge- >~crlede jaar uit Rusland terugmaak is waarmcc bereik is dat ; ekeer het.
alma! glo dat net die ander ver·
Volgens die laagstc Russiese
kccrd gedoen het en dat di€ syfer, word in die verslag vereie niks verkeerd gedoen hct klaar, is 3,130,000 Duitsers
nie. Die blad verwyt Frankryk uygsgcvangene gcneem, wat
dat terwyl hy die negentig- ')etckcn dat 2,170,000 nog in
jarige veldm. Petain onmenslik Russlcse hande is.
behandel, hy hom vcrontwaarVolgens die Duitse syfers is
dig voordoen oor beesagtigheid
daar 3,700,000 Duitsers krygsgein a11dcr Jande.
,.Diesclfde
vangene geneem, wat bcteken
Frankryk wat dit toelaat (die
dat 2,740,000 nog in Rusland
behandeling van Petain) praat
moet wces.
oor die versoening van die
Gerepatrleerde krygsgevangevolkc, oor vrede en menslikheid
en is sclfs verontwaardig oor nes bcvcstig dat hul mcdena verpligtc werke H ierdie vr ouens en kinders is besig om m et wol van Suid- die proses van kardinaal Mind- gevangencs
zenthy: Inderdaad, vir 80 uur kolonies gestuur is en dat bale
Afrika. te bre i.
e U wolgesk enk sal ni e net kler e en k ombe rse betok en nie, maa r lank is die kardinaal ondervra. van bulle dood is. 'n Groot aanook werk vir <luisen<le a rme ba nnelinge.
Dit m ag in vet gedruk word. tal van hulle werk nog steeds
e ~lerinowol is n oo<lsaaklik om K a rak oelwol doeltreftend t e Dog ons word verr.ts deur 'n onder onmenslike omstandigve rwerk.
Amerikuanse milit~re regter m et hede.
1\le rk u wol D A II A e n s tuur dit n a u eie m a k e laar e n die mt>dNleling <lat by die onVolgcns inligting wat van tes t e l ons d aarvan in kennis .
dervragi ng van ' n vroue-Hpioe n ruggekecrde gevangencs verkry
KAAPSTAD 1 (vervolg op bladsy 6, kolom 2) is, is 180,000 Duitsers van 1945
HOOPSTRAAT 105B
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dat die stad veilig sondex: 'n
hele aantal kan klaarkom.
Een Ieser verklaar dat 'n ruilstelsel miskien die beste sal
wees. Vir hierdie doe! moet 'n
komitee, verteenwoordige·nd van
aile seksies van die bevolking,
saamgestel word wat die saak
kan bespreek.
By voorkeur
moet dit 'n parlemcntere komitee wees.

VROUE-MONUl\IENT
'n Skrywer vcrklaar: .,Miskien
sal ons in staat wecs om by
voorbeeld die standbeeld van
Koningin Victoria, wat a! bale
jare as 'n oorblyfsel van jingolsmc bc'Skou word, in die t uine
van die parlementsgebou, te verhandel vir die Vroucmonument
in Bloemfontein".
Verlede jaar bet dieselfde
Engelse
blad
sc
kunskritikus waarderings gegee van
sommige monumente In K aapstad.
D ie
standbccld
van
Sir George Grey is bcskryf
as 'n stuk .,welwillende rugJraatloosheid" terwyl Rhodes
.,swaar oorleun na die stuurboord." Koningin Victoria is
,,'n nccrdrukkende voorbecld
van misplaasde patrlotlsme".
Die standbeeld van koning
Eduard staar ,.vol twyfel na die
stadsaal".
T een die a fbreek va n menumente wat d ie gewete van die
nprigters hi nder, b et ons natuurlilt geen beswaar nie. 1\-laar
lit kan nie uitgeruil word vir
:nonume-nte wat juis daardie
ttewete prikkel nie.

SKENK

MERINO- en KARAKOEL WOL
D U ITS LA N.D

MILJOENE DUITSERS
NOG IN RUSSIESE
DWANGKAMPE
lot Maart 1949 in konsentrasiekampe h, die Russiese sektor
van Duitsland opgesluit. Hiervan is tussen 80,000 en 90,000
dood; 30,000 tot 40,000 is na R usland gestuur, tcrwyl ongeveer
370,000 vrygelaat is .

Taalonderrig
In Transvaal
Herstel
'n Konsep-ordonnansie van die
Transvaalse Provinsiale Raad
wat aanstaande jaar ingedicn
sal word, maak voorslening v ir
die afskaffing van dubbelmedium-onderwys. Dlt bepaal
dat kindcrs in aile vakkc, behalwe die tweede taal, deur middel van hul huistaal onderrig
moet ontvang dwarsdeur hul
skooljare. Skoolhoofde sal bepaal wat 'n kind se huistaal is
op grond van die beginsel dat
dit die taal moet wees wat die
kind dio bekwaamste in is. Inspekteurs kan waar 'n beslissing as verlteerd beskou word,
die direkteur vra om finale uitspraak tc gee.
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Regverdige Apartheid Vir
Almal Aanvaarbaar
....

Gedurende die afgelo pe paar weke het dif' kwt"ssie van apartheid
en ons kleurverhoudings opnuut voorrang in die nuus geniet.
Uit die
"·erskillende menings wat uitgespreek is, word dit duidelik dat 'n heleid
van apartheid, gegrond op regverdigheid teenoor die naturel, aanvaarbaar
sal wees deur odie grootste deel van die blanke bevolking- selfs deur diegene wat hulle vandag in die liheralistiese kraal hevind.
'n Medewcrker in die Arbeidersparty se blad ,Forward"
skryf dat ,dit nie elke dag gebcur dat 'n mens die Ieiding van
die Osscwabrandwag kan gcluk
wens omdat bulle 'n houding
aannccm wat bevorderlik kan
wccs vir die ontwikkeling van
Suid-Afrika tot 'n ryker en voller demokrasic nie. Maar gee
die duiwel wat hom tockom. Die
Osscwabrandwag vcrdien om in
die openbaar aangeprys te word
vir sy ondubbelsinnige veroordeling van min. Ben Schoeman
se uitlatings tydens 'n vergadering op Mayfair toe hy sou gepraat hct (en hy het dit nog nie
ontkcn nie) van Hotnots, Kaffers en Kocllcs."
Die medewerker skryf voorts
dat dit aan Die O.B. oorgelaat
was om die hele saak in pcrspektief te stel.
,Hoewcl 'n mens mag verskil
van een of twee sinne in hicrdie
kommentaar, glo c:k tog", se die
skrywer, ,dat die strckking
daarvan die mces nugtere en
gebalanscerde verwyt verteenwoordig wat gerig kan word
aan manne soos Ben Schocman
en ander Suid-Afrikaners wat
'n gevaarlike minagting openbaar vir die nie-blankes in ons
midde.
,Ons politieke probl!'me sal
oneimlig makliker gehnnteer
kan word indien elke blunkP
die absolute waarbeid vun die
twee hoofpunte in Die O.B. se
verklaring wil beset.
,Eerstens, <lat die ra!>sevrnagstuk nie afhang van stemme of
selts koeels nie, maar '\·an die
gesonde verhouding tussen die
rasse.
,Tweedens, dnt die nie-blanke
'n be&kawingspeil en 'n daarmee
gepaardgaande fyngevoeligheid
ontwikkel bet, waal'mee rekening gebou moet word.''
BRIE WE
In versklllende briewc wat in
Die Burger verskyn het, vlnd
mens instemmlng met die O.B.
se houding, wat in Forward
ar.ngeprys word. Onderstaande
Is 'n paar verteenwoordigende
briewe.
C. G. S. Smit, Kaapstad, beskryf <Die Burger 6 Julie) die
taal van mnr. Schoeman aa
.,skokkend", ,.tragies" en .,onbesonne'1. ,.Ons kan Suid-Afrika se kleurverhoudinge in bierdie gees nie oplos nie. Hoe sal
ons ooit die vertroue van die
gekleurdes op bierdie manier
wen?" vra hy.
Mev. H. S. Verbcyen, Plumstead, skryf (Die Burger 12
Julie): ,.Min. Schoeman se bekwaamhcid staan vas. Sy .gebrek aan takt en mcnslikheid
- te oordeel na sy gewraakte
uitlatings - Is egter absoluut
afkeurenswaardig."
OOK GE\'OELIG
Nasionale Boeredogtcr, Kenilworth, skryf (Die Burger 28
Julie): .,Toe ek nog 'n klein
dogtertjie was, bet ek eendag
vir een van ons swart bedlendes gese: ,Jy Is 'n kaffer!' My
pa het dit toevallig gehoor en
bet my 'n Joesing gegee wat ek
nic gou vcrgcct hct nie. Die
vermaning waarmee hy die
kastyding afgesluit het, klink
nou nog in my ore:
, ,Jy moenie dink dat jy fyngevoelig is en seer kry n!>l mense jou beledig omdat jy 'n wit
''el b et, maar dnt mense met

~>wart

, ·elle geen gevoelens bet
nie. Hulle bet ook gevoelens;
beledigings maak bulle ook seer.
Sal jy on thou? As ek nou weer
hoor dat jy die skeldnaam, kaffcr, gebruik, dan kry jy 'n pak
wat tweekeer so seer sal wees
as hierdie cen. Verstaan jy dit
nou gocd'?"
STUDENTE
In 'n refcraat voor die konvan die Afrikaanse Stu.jcntcbond op Stellen bosch het
'IInr. L. P. van Breda (Pretoria
Buitenuus) verklaar dat apart1eid gcgrond moet wees op reg
!!n geregtigheid. Jly bet voorts
:;-ese dat ufgesien dna nan of die
ouer geslag dit wil verstaan of
nie, mag die kleurvraagstuk nie
~res

dier vocgc uitgelaat. Ek is h eeltemal bereid om te Iuister na
voorstelle van verantwoordelike
persone In die rigting. Maar
aangcsicn daar tot dusver geen
bewysc Is dat die Unie bereid
is om die prys vir algehele
apartheid te betaal nie, moet ek
voortgaan om aan te . dring op
die liberale belcid deur die
Fagan-kommissie en ander gesaghebbende liggame voorgestaan."

In die Kry Oos-Afrika As
Prys In Empire-Wedloop
In hierdie dae van !'~panning tussen toetswedstryde kry m ens meer a~
"'en keer die geleentheid om onsself vergelykendf'rwys te h eoordeel. Om
•peel wei nie so goed krieket soos Austra!ie nie, maar ons speel odarem
:>eter rugby as enige ander land ter wer eld, het ons gen~een. Nou hegin om
;om s twyfel en dink dat Nu-Zeel:md heter is as ons.
Waar ons vandag met ander Statehondslande kompeteer Oil sportgehiec
-en met atletiek en gholf st•lfs met Iande )mite die Statel•ond, daar bet
:ms in die verledc ook gekomllctecr op staatkundige gehied. Ons het nl.
·~ekyk wie die ander groot Brit!-!c !'pel, naamlik ,konstitu~ionele ontwikketing" die heste kan speel.

JERE HET GEWEN
Tot die eer van Ierland moet
5'CSC word dat bulle hierdie wedloop gewen het - dit wil se as
'lns Birma buite rekening laat;
'Juitendien val dit te betwyfel
of Birma beboorllk en ten aile
tye die ,konstitusionele wedloop" volgens die reNs daaraan
-:erbonde, geloop het. Hulle
'can dus maar buite rekenlng
1elaat word as synde gediskwaifiseerd.
Nadat Ierland by die wenpaal
verby is, was die a!g('menc mening dat Suid-Afrika die volgen1e sou verbygaan - vera! as
ons buitelandse politick van diesclfde gehaltc as ons rugby sou
wees.
Th"DI£ NOU VOOR
Indie was hiermee glad nie
tevrede nie, en wou graag self
met die louere bekroon word.
Hy het a! die deelnemers byeengeroep of laat byeenrocp en te
Londen is toe besluit dat die
resiesbaan verleng sal word.
Die wenpaal ,koning" sal we!
nog bestaan, maar daar sou nog
'n ander vername wenpaal daar-

I

MINDER
VfRBRUIK
Suid-Alrika moet minder verbruik en kapita.al in die buiteland vind. Dit is die k ern van
die toespmak van dr. M. H. de
Kock, President van die Reserwebank, wut hy verlede week
gehou bet.
Hy hct daarop gewys dat
Suid-Afrika binne 'n jaar sowat
drie-kwart van sy geldreserwes
verloor het.
Suid-Afrika sal
hom by hicrdie toestand moct
aanpas en sy !ewe daarvolgens
inrig en die Unie sal die beste
gebruik moet maak van sy geldelike en stoflike bates. Middele
sal ook aangewend moct word
om te verseker dat Suid-Afrika
sy eie bydrae tot die kapltaalbehoeftes vergroot. Die U nie
bled egter ekonomiese geleentbede wat hom spoedig in staat
behoort te stel om vergoed te
word vir elke offer en inspanning.

aangt'pak word deur die een of A.M.'NEEl\ILIKE PATROON
antler &ek;,ie van die bevolking
nie - maar wei deur die same\Vanneer a l die voorgaaude
werking van die b ele blanke be- uitlatings, en <lie verskeidenvolking.
b eid van oorde waarvaudaan
dit kom, in ag ge neem word
SAL LUISTER
dan wil dit moontlik 'n belofte
inhou dat 'n patroon besig is
Sedert sy Bloemfontcinse toe- om ten aansien van ons kleurspraak waar hy stcun aan alge- verboudings te ontwikkel, wat
hele apartheid beloof hct, mits miskien vir aile blanke!! en nieaan sekcrc vcreistcs voldoen blankes, of altans , ·ir die groot
word, bet mnr. Rheinalt Jones meerderheid van klunkes en
hom weer soos volg oor die nie-blankes aanneemlik ka n
saak uitgelaat:
wees. Kenmerke van die pa,Indien Suid-Afrika bereid is troon is algehele apartheid, baom al,gehelc segregasie in aile siese regverdigbeid t-n welwilKapitaal uit die buiteland is
erns te oorwecg, dan sal hy die lendbeid, en wedersydse erl,envoorwaardes dcur my genoem, ning
en
aanvaarding
van nodig om die heraanpassing
I en moontlik nog andere ook, in blankes en nie-blankes se regte vlotter te Iaat verloop, het dr.
aanmerking moet neem. Wyle en aspirasies. <Lees ook ons De Kock gese.
Jan Hofmeyr het hom ook in hoofartikel.-Red.)

Ons Bu itelandse Politiek

Sommer dadelik, vanaf die
begin van hierdie ecu, was ons
. evredc met die tweede plek in
hierdie wedloop, nl. net na Ierland. Daarby het ons gese dat
ons graag die koers van Ierland
gcbruik as rigsnoer van die
Pad van Suid-Afrika. Dat P aul
Kruger in sy laaste boodskap
~ese bet dnt ons ons eie verlede
moes gebruik as rigsnoer, bet
.ms u it die politiek gelig en gereservt-er vir 10 Oktober van
elke jilllr; buitendien bewandel
~ns nou die pad van ,konstitusionele ontwikkeling" en daarvan het Paul Kruger nie veel
begrip geba(l nie!

S.A. MOfT

na kom, nl. ,die hoof van die
Stat<•bond." 01) die manier is
dit' Unie in staut gestel om sy

Deur

A.

J. van Rooy

trndi!>ionele tweede plek te beklee - hierdie keer nn. Indie.
WAAROl\1?
1\Iaar wanrom bet Indie die
renbaan verleng? Hulle bet tog
seker 'n goeie kans gehad om
selfs op die korter bnan nog
vir die Unie te klop? Dit het
tog nou duldelilc geblyk dat die
Westelike Provinsie nie onoorwinbaar is nie.
Die antwoord verskyn in , Die
Burger'' van 25 Julie onder die
opskrit
,Handelsverowerlng
deur lndiers. 1\laa.k van Niassaland ' n Tuiste.'' Die laastc paar
paragrawe wat handel oor die
lot van Oos-Afrika lui soos volg:
.,Nog die blankcs nog die naturelle hou van die klaarblyklike handelsverowering van die
Indiers en die blankes is bewus
van die feit dat wat in Niassaland gebeur, maar 'n onderdcel
is van 'n groot proses wat in
die hele oostelike van Afrika
'l'm die gang is.
,,Die blankes sou die proses
graag gestuit slen, maar dnarop
is geen vooruitsig nie.
,,Niassaland se beleid word
in Londen bepaal en van Londen is geen disk:riminasie te
wagte teen 'n lid van die Empire nie, al is dit dan ook 'n
-republiek in die Empire. 'n
1\fens kan in Niassaland by
geleentbede
har<le
woorde
boor val oor die feit dat die

Indie&e republiek nog in die
E mpire Is." •
AFRIKA AS PRYS
Op die Londensc byeenkoms
net Suid-Afrika dus nie aileen
sy eer::;tc pick, wat hy beklee
bet nadat Indie by die wenpaal
verby is, aan Indit\ afgegee nie,
maar blykbaar flnnal ook OosAfrika.
lndien ons nou die rugbykroou nan N u-Zeelund moet ufgee en ook op rugby-gebied die
tweede plek m oet beklee wonder ek of Nu-Zeeland dan
nie maar Oos-Alrika '\·ir ons
by Indie sal gaan baal n ie.
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DUITSf PARTYf. GAAN
KRISIS TfGfMOfT
,..

DIT KAN!
In die afgelope weke is verskillende stemme verneem
oor die kleurvraagstuk, sommige waarvan nadere oorpeinsing
verdien. Die O.B. as nasionale blad wat buite die strydperk
van die partypolitiek staan, is miskien in staat om 'n baie
meer objektiewe standpunt in die verband in te neem, en dit
is goed dat dit gedoen kan word, want as ons die kleurvraagstuk wil oplos, kan dit aileen gedoen word in 'n
atmosfeer van kalmte en welwillendheid.
Uit die verskillende uitlatings wat na vore gekom het,
blyk twee dinge baie duidelik. Die eerste is dat daar bale
Afrikaners is wat die nie-blanke in 'n simpatieke en ChristeJlke Jig wil benader; die ander is dat daar liberaliste is wat
bereid skyn te wees om die Afrikaner se tradisionele beleid
van apartheid t e aanvaar inclien die Afrikaner bulle kan
oortuig dat by dit werklik wel meen met die nie-blanke. Dit
is ongetwyfeld een van die belangrikste verskynsels in ons
politieke lewe, en daarom 'n '~rskynsel wat ten voile benat
moet word omdat daarin die voorwaarde gelee is vir die
,gesamentlike oplossing deur aile blankes" van die kleurvraagstuk - •n voorwaarde wat op almal se Iippe vandag is.
Meer as agtien maande gelede het in ons blad 'n reeks
artikels oor die naturellevraagstuk verskyn. Daarin het die
skrywer die stelling gewaag dat ons mense uit liberalistiese
kringe sal trek vir ons standpunt van apartheid indien ons
hulle kan oortuig van ons opregtheid teenoor die nature!.
Daaraan is toegevoeg dat sodra die blankes vir die grootste
dee! uit een mond kan praat, die nature! ook gevind sal word
vir die uitvoering van 'n beleid van apartheid.
\VAARHEID BE\VYS

"-- ...

Dat die eerste deel van hierdie stelling waar is, bet al
dadellk geblyk toe een van die liberale blaaie in die land, The
Forum, onder meer die volgende kommentaar op die reeks
artikels gelewer bet:
,'n Mens voel dat boewel by die liberaliste steek, mnr.
Van der Walt se definisie (indien hy een sou gee) beeltemal
aanvaarbaar vir meeste van bulle sal wees as 'n werkende
grondslag vir naturellebeleid vir baie jare, veral as dit
gapaard gaan met sulke openbartige en simpatieke erkennlng van die persoonlike en nasionale aspirasies van die
naturf"l. •.••
,,lndien die gees van ,Die Naturel en Ons' 'n julste
weergawe Is van die gevoelons van enige proporsle van
lede van die opposisie, dan is daar rnimte vir 'n warf"
toenadering.
Die wedersydse '\ittery omtrent die
gruwelfj van apartheid aan die een kant en liberalisme
aan die ander kant is dan miskien bloot 'n kwessie van
woorde."
Sedert die verskyning van bierdie woorde meer as 'n
jaar gelede is 'n verdere bewys gelewer van die moontlikheid
dat liberaliste en voorstanders van apartheid mekaar kan
ontmoet op 'n gemeenskaplike grondslag. 'n Paar weke
gelede bet mnr. Rheinalt J ones, 'n leidende figuur in liberalistiese kringe, in 'n toespraak verklaar dat hy heeltemal te
vinde sal wees vir 'n beleid van algehele apartheid indien
dit voldocn aan sekere voorwaardes. Die voorwaardes wat
hy genoem het skyn in beginscl niks verkeerd mee te wees
nie. As ons die naturelle tot 'n afsonderlike gebied wil
beperk, sal die blanke moet sorg dat by in daardie gebied 'n
bestaan kan maak en dit sal gepaard moet gaan met behoorlike beplanning en Ieiding vir gesonde ontwikkeling van die
gebied ook op ekonomlese gebied. Wat die besonderhede
betref van die voorwaardes, dit kan ter gelegenertyd op
ingegaan word deur 'n deskundige kommissie.

(Van Ons Korrespondent In Duitslcmd)
Die verkiesing vir die W es-Duitse Ft>dt>rale
Parlement op 14 Augustus mag as die t't>rste
betreklik vrye politieke hesluit van die Duitsers nn
die oorlog beskou word: betreklik vry, omdat hierdie verkiesing beskou moet word as 'n agterstalligt>
goedkeuring van die Bonn-konstitusie oor die ann·
name of afkeuring waarvan die Duitse volk glad
nie gevra is nie. Nou reeds kan ons daarop r eken
dat die besetting en die kapitulasie van die g root
partye en die algemene gehrek aan helangstelling
' n sekere wantroue veroorsaak het, as gevolg
waarvan die deelname ann die verkiesing waar·
skynlik swak sal wees.
~fa.ar sells dit moet as 'n politieke demonstrasie van die
kant van die Duitse \ •olk beskou
word. Dit moet beskou word
dat, as daar na die einde van
die oorlog soiets soos ' n demokratiese politieke organisasie in
Wes-Duitsland ontstaan bet, dit
geensins gedra word deur die
vry wil van die volk nie, maar
dat dit 'n soort noodoplossing
is - (en as sodanig 'n berlewlng van die Weimar-demokras ie wat ree ds eenmaal vantevoro misluk b et) - wat min of
meer beveel Is. Dit kan nie
bcwcer word dat die Duitse volk
nie gewillig Is om 'n demokratlese staats- en lewensorde te
aanvaar nie, maar dan moot dit
van so 'n aard wees dat dit kan
aanpas by sy eie ondcrvindings
en huidige omstandlghede. Elke
Duitser wat politick verantwoordelik dink, sal alleenlik
met die grootstc bedcnkinge sy
toootemming gee tot Bonn, maar
met die oog op die huidige wereldpolitieke toestand sal by dit
moet gee, want Bonn is die
enigste uitweg, die enigste..kans.

KRISIS VAN DIE PARTYE
Die verkiesing sal, sovcr nou
al kan gesien word, gepaard
gaan met 'n krlsis wat veral die
groot bestaande partye wat
draers van polltlek:e verantwoordellkheld Is, sal tref, nl.
die CDU, SPD en LDP. Die
CDU/CSU sal die meeste moct
ly.

CDU/CSU (Christelik-demokratiese I ehristellk-sosiaaldemokratiese Bond) : Hierdie party
het die doelstelling om Christene van aile belydenisse saam
GEWELDIGE BETEKENIS
te trek om met bulle 'n christelike politick te voer, en bet,
Maar die feit van belang - en dit is van geweldige nieteenstaande dil' hoc ideale,
betekenis - is dat ons nn liberalistiese kant 'n duidelike 'n versameling van meer of min-

verklaring, lndien nie 'n uitnodiging bet ole, dat bulle bereid
is om op 'n grondslag van apartheid saam te werk lir die
oplossing \'an die naturellevraagstuk. AI wat bulle \'1'8. is
dat daar 'n gees van opregte welwillendheid teenoor die
naturel geopenbaar moet word. En daarmee kan ons ook
saamgaan en, ons meen, meeste Afrikaners wat nog in die
tradisie van ons voorouers !ewe. Voogdyskap - die Afrikanerbeleid wat vandag deur almal aanvaar word - veronderstel in die eerste plaas welwillendheid en slmpatie.
Dit veronderstel dat die voog die belange van die mlnderjarige soos sy eie belange sal bebartig. Dit bou niks in van
die hoogbartige onbeskoftbeid waarmee sommlge blankes
bul meerwaardigbeld teenoor die naturel wil handbaaf nie
of van die beledigende taal wat soms van die partypolltleke
seepkls gelos word om gevoelens op te sweep ole. En as
ons daarby nog praat van CHRISTELIKE voogdyskap, dan
els dit ook die Christelike liefde teenoor die swartman aan
wie se slel die Afrikaanse Kerke beslg is om te arbei.
Ons kan ole Ianger bekostig dat ons mooi woorde deur
'n verkeerde gedrag oordonder word nle. Ons sal aan die
naturel en aan die were.ld ook in ons dade moet toon dat ons
met apartheid ole net bebep is met 'n duistere vrees vir ons
eie bestaan nie, maar dat ons inderdaad ook besorgd is oor
die swartman se bestaan juis omdat ons glo dat rasseverskeidenheid ook die werk van God is, en dat ons net so die
pUg bet om die ander se bestaansreg te verseker as ons eie.
(1Jervolg in oolgende kolom>

(1JeM.Jolg 1Jan vorige kolom>

Maar ons vrees dat hierdie
kalmte nooit gevind sal word
solank politieke partye hul
spel van beleidteenstelling en
opsweping ook ten opsigte
van die naturellevraagstuk
bly speel nie. Solank hierdie
spel met sy inkamping van
idees en doodverfing van verklaarde teenstanders voortduur, sal daar nog altyd
,gekafferboetie" word teen
mense wat die saak in 'n gees
van Cbrlstelike waardigbeld
wil benader of ,getopdog"
word teen dlegene wat die
nodige afstand tussen die
rasse wil bewaar.
Maar intussen is dit van die
grootste belang om te weet
dat die weg tot 'n gesamentlike oplossing oopgemaak is
deur kalme verteenwoordigers uit die twee oenskynlik
teenstrydige kampe.

der konserwatiewe burgerlike
kringe geword; bulle ekonomiese belange strook nie altyd met
hul ideologiese vPreistes nie. As
regeringsparty van die Verenigde Ekonomiese Gebied vervul
dit aile belangrike funksies van
die Frankfortse ekonomiese administrasie. Die politieke meningsverskille, soos ,sentralisme
of federalisme" binne-in die party sal skaars uit die weg geruim kan word en moet vroeer
of later tot 'n openlikc krisis
lei. Die beste voorbe<!ld hiervoor is die Beicrsc organisasie
van die CSU waar die stryd
.,sentralisme · of federallsme"
nog hewig woed.
SPD
(Sosiaaldemokratiest'
Party van Duitsland): Hicrdie
party bet 'n mecr geslote front
en proklameer duidelike sosiaalpolitieke eise, wat egter dikwels
nie verder as die- teorie kom
nie. Nieteenstaande 'n sekere
mate van ideologiese losheid is
dit by die volk nie bale gewild
nie weens sy verouderde, op 'n
marxisties-gebaseerde
beleid.
In sy geledere word minder politieke persoonlikhede opgelei,
dog meer handhawers van partydissiplinc en sosiaaldemokratiese ideologiee. Deur sy openlike stryd in Berlyn en sy
vasberade
anti-kommunistlesc
hooding het dit weer baie aan
populariteit gewen. Bowendien
was daar nog die felt dat bierdie party tot dusver verkies het
om opposisie te wees in plaas
van regeringsverantwoordclikheid te aanvaar. Hoewel die

VOLK HET MIN
VERTROUE IN
BEROEPSPOLITICI
simpatle vir 'n tweepartystclsel baie sterk is, bet die
mensc tog hierdie party daarvan beskuldig dat hy hom aan
die moeilikhede wat deur die
geldhervorming ontstaan bet
(devaluasie, geld-tekort, werkloosheld, ens.) onttrek bet.
LDP (Liberaal-demokratiese
party): Hierdie party staan, behalwc in Wtirttemberg-Baden ,
wat getalsterkte betret, ver a,gter die vorige twee partye; maar
staan 'n beter kans om sy stemme te behou deur sy beleid wat
op gesondc verstand gebaseer is.
Deur sy versoenende liberalisme
en die afwesigheid van ldeologiese doktrinarisme kon 'n sekere mate van simpatie by die
breo bevolkingsmassas verwek
word.
Sestlg persent van die afgevaardigdes tot die Federate
Parlement sal deur persoonsverkiesing en veertig persent deur
lyste-vcrkiesing benoem word.
Daa.r bestaan min vooruitsigte
dat die partye deur middel van
hul tot dusver gebruikte metoles genoeg sterk en verteenwoordigende persone kan oplewE'r, veral omdat die jong ge~lag nie genoegsaam in die partygE>lt'dere verteenwoordig is
nie omdat in baie gevalle die
.,oues van dae" bulle geen ka.ns
tot ,·ooruitgung gee nie. ~laar
1lie nuwe tyd vereis jong, sterk
kr agte. Die Duitse \'Olk stel nou
<lie n aag aan bulsell of bulle nie
m eer , ·erteenwoordigende per'IOne onder bul predikante, dokters, ekonome, ens. sal kry wat
nie beroepspolitici is, nie, maar
wie se naam met ontsag en eerbied in die binne- en buiteland
genoem word. By die gemeenteverkiesing in Suid-Wiirttemberg-Hoheru:ollern wat omtrent
'n jaar gelede gebon is, bet al
gE>blyk dat di e kiesers tot 50
pt'rsE>nt mense gekies bet wat
nie aan enige party verbonde
was nie. 'n Soortgelyke geval
was die Hessiese streekverkie!!ing waardeur <lie groot partye
aa.nsienlike verliese gely bet.

Wereldsteun Vir
Klerewerkers
Indien werkers in die klerebedryf in die Unle in die
toekoms staak, sal bulle waarskynlik buitelandse morele en
geldelike steun ontvang, te oordeel na die besluit van die
internas ionale lcongres van 17 miljoen klere- en tekstielwerkers wat verlede maand in Lyon vergader bet.
Volgens inligting wat mej.
Anna
Schcepers,
voorsitstcr
van die georganiseerdc 14,000
Suid-Afrikaanse klcrewerkers,
by haar terugkeer in SuidAfrika verstrek het, het die
kongres, wat sy bygcwoon het,
besluit om 'n blywende lnternasionale organisasie te stig
wat morele en geldellkc hulp
aan stakende klerewerkers sal
verleen, maak nie saak waar
bulle staak nie.
Mej. Scheepers is die enigste
afgevaardigde van die Klerewerkersunie aan wie die Regering 'n paspoort toegestaan het.
Die van mnr. Solly Sachs en sy

vrou, mej. Dulcie Hartwell is
geweier.
Mej. Scheepers het klerefabrieke in Frankr:tk, ItaW~ en
Nederland besoek en bevind dat
die loonpeil ongeveer die helfte
van die Suid-Afrikaanse is. In
ItalUi werk bulle nog 48 uur
per week, in Nederland 48, maar
in Frankryk (soos In die Unie)
40. Hulle het slegs 12 dae verIof per jaar en werk, volgens
haar, veel harder as meisies in
Suid-Afrika. Hulle moet swaar
stoomstrykystcrs en gew~:me
strykysters wat tot 14 pond
weeg hanteer - werk wat bier
deur naturelle-manne gedoen
word.
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BLADSY VYF

Statebond 'n Kanaal Vir Russe Maak Rooi
Kommunistiese Aksie
Sopkombuise Van
Bied Aan lndie
Universiteite
'

Die idee dat die Britse Empire 'n vesting teen die
kommunistiese gevaar Is - 'n idee wat selfs sy aanhangers in regerlngskrlnge in ons land het - sal ietwat
gewyslg moet word In die Jig van sekere verklarings en
berlgte In die pers. Die feit is dat die Britse Ryk of Statebond met sy mengelmoesbevolkings inderdaa.d 'n handige
kanaal vonn vir kommunistiese insypellng.
In die Britse laerbuis bet die
minister van blnnelandse sake
verlede week In verband met
die groot nie-amptelike dokstaking gese dat dit veroorsaak
Is deur 'n groep manne uit Kanada wat 'n kantoor In Londen
kom open b et DOl voordat die
Kanadese skip waarop die staking begin b et, uit Kanada na
Engeland vertrek b et.
Verder het hy gese dat een
van die drle vreemdelinge wat
gedeporteer Is, deur die nieamptelike
stakingskomitee
uitgenooi was van die kommunistiese
wereld-konferensie
van dokwerkers in Marseilles.
In die debat wat bierop gevolg bet, Is die minister deur

Kommuniste In
lndie Bedrywig
Staklngs en arbeldsmoelllkhede is besig om In
lndie toe te neem. Die
oorsake word toegeskryf
aan ,rebrek aan dissipllne
In die vakbonde, hoe 1&wenskoste en kommunistlese insypelinr in die vakbonde", berig die Cape
Times se korrespondent.

opposisielcde gevra of hy dit
ook sal oorweeg om onderdane
van die dominlums te deporteer
wat onrus in Britse arbeidskringc stook.
Die minister se antwoord
hierop was dat stappe nie gedoen moet word wat Brittanje
se posisle binne die Statebond
kan raak ole met a.:nder
wool'de dat onderdane van die
dominlums liewer nie uitgeslt
moet word indien bulle kommunistlese agitasie voer n ie.
GEVAARLIK
Hierdie gevoeligheid van Brittanje om sy betrekkinge met 'n
dominium in gevaar te stel Is
nie net aileen oorsaak dat kommuniste uit Kanada vandag besig is om die bewind oor sy arbeiders te voer nie, maar is vir
Suid-Afrika in besonder 'n bale
groot gevaar .
Want hlerdie
lamsak-beleid word ook ten opslgte ~·an die Alrikaanse kolonies toegepas. Brittanje weier
l:onsekwent om by voorbeeld
enige paal of perk te stel aan
lndier-immigrasle In die OosAfrikaa.nse gebied e waar die
Indier-getalle vinnig beslg is om
die blankes tot ' n magtelose
minderheid te reduseer. 'n Bale
groot deel van hlerdle Indiers
is Of kommunisties-gesind of is
werktuie in die hande van kom-

UIT DIE ·WEEK SE NUUS
Die Minister van Verdediging,
wat tans in die buitela nd Is, is
van voomeme om 'n mlli~re
attache in Europa aan te stel
ten einde kontak t e h ou met die
Westerse Verbond. Toe by gevra is of daar waarheid steek in
' n gerug dat by onderhandel bet
met; die Britae regering oor die
oordrag van Slmonstad aan
Said-Afrika, waa by nie bereid
om koiDDHlntaar te lewer nie.
Hy wil eers aan die Unie-rere.riDc rapporteer.

*
Voerstelle dat 'n mlnfsterie

van water restig moet word, is
l'edoen op ' n sitting van die
Jobaltnesbarpe stadsraad. Dit
moot 'n omvattende oorsig van

die la nd se waterbronne onderneem.

*

Hoer duurtetoelaes sal betaal
word aan ongetroude werknemers in die Spoorwee wat
afhankllkes moet onderhou. Die
bepalinge dat blerdie toelaes
beperk moet word tot werknemers wat by afhanklikes inwoon, sal oor die hoof gesien
word.

*
Meer as 2,000 naturelle beklee
tans gesalarleerde poste in die
Departement van Naturellesake,
luidens 'n verklaring wat uitgereik is.
Hierdie syfer sluit nie naturelle in wat in die tydelike personeel werksaam Is nle. Hlerdie
getal wissel tussen sewe- en agtduisend.
Uit die departement se verslag
vir die jare 1947-1948 blyk dat
die besklkbare poste van 1,766 in
1947 tot 1,841 in 1948 vermeerder
is. Daarna is nog 180 poste
geskep, sodat daar tans 2,021
gesalarieerde poste vir naturelle
is.

Die Arbeldersparty het kapt.
L. Lovell, 'n prokureur, as bulle
kandldaat vir die tussenverkieslng in Benoni benoem. Hoewel
daar geen ooreenkoms tussen die
V.P. en Arbeiders meer is nie,
is dlt waarskynlik dat eersgenoemde nie 'n kandidaat sal benoem nle. Wat die Regering
gaan doen, Is nog nie bekend
nie. Die verkiesing, wat veroorsaak is deur die dood van dr.
Osborn, sal moontlik in Oktober
plaasvind.

Die internasionale wolafsetorganisasie het in die diensjaar
geeindig 30 Junie 1948 'n steeds
verbeterende mark ondervind en
1,313,775 bale Is vir £46,578,518
verkoop.
Hierna
het
net
3,218,000 bale oorgebly van die
10,407,000 wat in 1945 aan die
organisasie oorgedra Is om van
die hand gesit te word.

*

*

Droogtetoestande van die ergste aard h eers nog steeds in dele
van Suldelike Afrika, vanaf
Kaapstad tot by Nairobi. Groot
streke le verskroeid. Boere is
reeds bcsig om groot dele van
bulle kuddes te verkoop ten
elnde groter skade te voorkom.

Die totale tonnemaat van
skepe wat vandag in die wereld
gebou word, met die uitsondering van Duitsland en Rusland,
beloop 4,446,070, volgens die
register van Lloyds insake
skeepsbou. Van hierdie tonnemaat word 46 persent in Brittanje gebou.

*·

Afspringplek
In Afrika
Imunlstlese

leiers, soos dlt trouens ook in die Uni~ die gevul is.
En ten spyte van hlerdle felt
bou die Indicae ,susterstaat" sy
bcskermende hand oor die Indiers - rooi of gee!
hoewel
Indie self met 'n kommunlstiese
vraagstuk sit, en is Engc-land
nie bereid om enige aanstoot
aan Indie te gee rue.
Dit is maar dieselfde storie
van die dae van die Suid-Afrikaanse Republiek toe Transvaal
belet was om IndiCr-indringing
saam met die Vrystaat stop t e
sit weens die Britse susereiniteit
oor Transvaal. Teen Britse onderdane kon nie gediskrimineer
word nie. Die veMkil is n et dat
'n Indier destyds lndie kom verteenwoordig b et, t erwyl by vandag sowel lndie as Rusland verteenwoordig.

AGTERUITGANG
IN UNIE SE
GELDPOSISIE

Die Duitse jeug · wat aan die Universiteit van Berlyn
studeer sal voortaan die ,demokratiese" leerstellinge van die
Kommunisme met die lepel ingegee word, aangesien Rusland
besloit het om hierdie studie-inrigting te bolsjewiseer. Dit
is deel van die Russiese beleid om oortuigde ondersteuners
vir hoi wereldrewolusie te win. Studente wat hulle hlerteen
verset, word die Universiteit belet.
munistiese lede van die studenteraad het ook bedank as protes
teen die inmenging deur die sentrale admlnistrasie.
In die Bulgaarse universlteite
Is 'n soortgc-lyke suiwering van
nie-Kommuniste aan die gang.
Berig word dat 600 studente uit
die universiteit Sofia alleen geban is. 'n Aantal van bulle is
na die platteland verban waar
hulle in arbeidskampe moet
werlt. In die Bulgaarse wet vir
hoer opvoeding word bepaal dat
,,studente wat facistiese of ander anti-nasionale opvattlngs
bet, of studente wie se optrede
'n belediging vir die akademiese
moraal en die naam van 'n hoer
onderwysinrigting is," sulke inri,gtings belet moet word.

Ontevredenhcld oor die voorgestelde Kommunistiese reorganisasie van die Universiteit Berlyn het daartoe gelei dat prof.
Fritz Hartung, hoof van konstitusionele en administratlewe
geskiC'denls en staatsleer in die
fakulteit Wysbegeerte, bedank
bet. Die Kommunistiese besettingsowerheid beoog om die
universiteit te omskep in 'n
,eersteklas opleidingsentrum vir
'n nuwe demokratiese intellegentsia." Met ander woorde, om
dit te bolsjewiseer. Maar volgens Paul Wandel, voorsitter
van die Duitse administrasie vir
,.popuH!re onderwys," is die vordering gering.
Volgens die Sowjet-behecrde
nuusblad, ,Neues Deutschland,''
het Wandel erken dat die gebrek aan ruimte studente genoodsaak het om in twee skofte
die lesings by te woon; dat die
uitbetaling van toekennings aan
studente vertraag word en dat
dit moeilik is om ,.werklike demokratiese" (dit is Kommunistiese) onderrigpersoneel te kry;'
Wandel het ook toegegee dat
daar teenstand by die studente
ondervind word. Hy het selfs
gedreig om ,dissiplinero" maatreels te tref teen nie-Kommunistiese studente. Hy het reeds
voormalige voorsittcr van die
studenteraad Raeber, voormalige
ondervoorsitter Gaebler en 'n
voormalige lid van die raad,
Albert, die universiteit belet.

Die tekort in die Unie se
betaalbalanse het verlede jaar
die nuwe rekord van £176,000,000
bereik v e r g e I e k e met
£149,000,000 in 1947 en £61,000,000
in 1946, het die Goewerneur van
die S.A. Reserwebank, dr. M. N.
de Kock, op die 29ste algemene
jaarvergadering van aandeelhouers van die Reserwebank
gese. Die Unie se goudopbrengs
word in hierdie berekening in
aanmerking geneem.
Voorlopige
beramings
dui
daarop dat die heersende tekort
IN BULGARYE
(go u d u It v o ere uitgesluit)
!59,000,000 bcdra, vergeleke met
Hierdie drie studente het 'n
£68,000,000 gedurende die laaste
protesvergadering van die Stukwartaal van 1948.
denteraad in die Britse sektor
georganiseer om beswaar aan
K93
te teken teen die onderdrukkende optrede in die Universiteit
Berlyn. AI die ander nie-Kom-

Derde Arbeidslid
Uitgeskop

ln die BAD •.
Voeg K .W.V.-Eau de
Cologne by die water
om die gevoel van persoonlike frisheid te verhoog. En daarna ... gee
K.W.V. -laventel u die]
geurigheid van !(leo el
Iaven tel.

r

Lester Hutchinson, arbeiderlid
en een van Bevin, die minister
Ueterleer~ JIUUlle VenntaleD.
van buitelandse sake, se strafste kritlci, is ult die arbeiderStoere l\lanlikheid kan u ook
party gesit.
verkrJ
Die naslonale uitvoerende b~
stuur het hierdie stap gedoen Skryf aan:
nadat hulle 'n onderhoud met Ole Heter-lnstltuut van Oesondheld eu
Hutchinson gehad het oor on- Llggaameontwikkellng, Poabua 34~,
langse verklarings wat hy geKaap&tad.
doen het toe by die regering se Stuur asseblfet na<lere beson<lerhede 1n
bultelandse beleid aangeval bet. verband met u kureuaae.
Hy sal egter sy setel in die Naam (Mnr./Mev./Kej.) ............ ..
laerhuls behou. Hy is die derde
lid wat gedurende die afgclopc
··· ···· ·· ···· ···· ···· ···· ····•
maande uit die party se linker- Adrea: • .......................... • • •
vleuel gesit word.
(Silliacus
............................. ·
en L. J. ~Olley is in Mel ult die ouderdom: ........................ ..
party
ges1t.)
______
__________ _______:o.u. 26/5/4t.

!

KWV

BRILLE

·Bau de Cologne

Brtag a oogarta 1e voorakrif vtr brUle aa o-.
GOEIE WEBK TEEN BD.f.IKE PBYS&

EN

·Laventel
PRODUKTB VAN SUJD-APIUJCA
Eniaste Suld-Afrikaanse Distribueerders : H. J. Niehaus (Edms.) Beperk,
Posbus 2108, J<aapstad.
Posbus
4883, Jobannesbura.

GEHOORAPPARAAT
OOK IN VOORRAAD

Die Voortrekker-Apteek
Kerklaan, KAAPSTAD.
Maitlandstraat, BWEMFONTEIN.
BelloeiE o• of skryf om Beeollderbede.

8LADSY SJilS
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BEES'l'E:
Opreggeteelde ongereglati'Mrde Frletola.ndbulletJiee, nege meande oud; Bral<tonteln-Bottermyn-bloed
uJt 8-to-gelllngkoele . Ook koele en
vane, z-,an, R obert.eon
13/7/ T.K.
80EBMJ!:£L met one bekende steenmeule c emaal 2117 per 100 lbs.; gesltte
meel 2H il; wltbroodmeel 26/5; 28/1
100 !be. - Le-m~l 26/6; Melkmeel 2:1/8;
Vark-velmaakmeel 22/6
alpr 150 lbs. - Welcome Dover Kombulaetowe met akooreteenpype: Grootle
T L8 5/-; Grootte SA LT 10/ -.
Slult uaebllet bankkommlasle lD en
1tuur gabrulkte aakka terug. K.M. B.
MINion Store, Ellm, K.P.

••ar

UIEPLANTJIES:
aoort Copper King
£1 W~ P 011vry.
O., .~uman, Poabua

QESERTIFISEERDE
GROENTESAAD
Cbantanay-wortela 8/·: Detroit-beet
I/ · ; Blaaralaal 1T/6; Spltakopkool 8/per pond, poevry. verkry volledlce
pr'YI I J I van Pnmleft, P . K. Schoemana·
aoek, OUdtllloorn.
~TK

GROENTESAAD
V ABS OOEWEB.VENTSOESEBTIFI·
8EEBDE OBOJ:NTESAAD: Chant enay
Wortel 6/ 8 ;
Detroit Beet 0/6:
I ce
Cream Waatlemoen 8/8 ; Wonder en
'l'om W atlon Waatlemoen T/8; Honey
Dew Spaaapek T/6; Little Gem, Langwltbol en Groen H ubbard Skortle 8/-;
~el TamatJe 30/·; Beauty and Karl lobe S2/8 lb., ll/· '4 lb. posvry. Volledlge pry1lya gratl.a van KANOO
8AADKWEKEB8, Po8bua lOT, Oudtaboom.
13/T/T.K.

GRYSHARE
HEBSTEL

~OBrS

(vervolg van bladsy 2, kolom 3)
die r ekord oorskry Is : 120 uur
ononderbrok e ondervraging m et
behulp van eksperime nte. Amerikaans, nie eers in Duitsland
gemaak nie! H ier oor word geen
vet opskr ifte gemaak n ie. In
d ie AmerikafCnse gebied is n ie
vasgcstel dat by die ondcrvraging van D uitse S.S.-soldatc wat
aan die Ardenne-offcnsicf deelgcncem het, daar ongcoor loofde
middcls gebruik was om die
gewenste en dus onjuiste geskiedcnis at t e dwing. Alles sal
hersicn moet word. D ie morele
onskcndbaarheid van die ooroorwinnaars het verbleek. Die
oorwinnaar en oorwonnene ontmoct mekaar op dieselfde peil."

Meeate waardevolle
1,000 4/6; 10,000
Betotel dadellk . 11, Sprlngtontelo.

OBYSH~E

en baud tot natuurllke kleur. Geen
ltleuntot . Verwyder akllteu, laat hare
groat ena. Oewaarborg ot geld terug.
11/ 8 per bottel, poavry. Kontant met
be~telllng.
Die Boerevrou,
P01bua
Tllllll, .TobMlne~burg.
( Nr. 1) 3/ 8/T.K.

GERUGTE Ol.\IT R ENT
HOLLAND
In Nederland, skryf Het
Spoor, het die prosesse in die
buiteland teen sogenaamde oorlogsmisdadigers verontwaardiging by die volk gaan de gemaak. Maar daar het n ou ook
'n skadu geval oor die m enslikheid van Nederland. E ers is
daar gefluister van onmenslike
praktyke in I ndonesie. D it is
beskryf as onjuisthede en
leuens. Toe kom die insident
van Ba nka, nl. die onbehoorlike
behandeling van v~oraanstaande
republikeine. H ieroor is geskryf
dat vergissings n ie uitgesluit is
nie. In die Veiligheidsraad het
die republikei nse afgevaardigde P alar die barbaarse optrede
aanhangig gemaak. Ook dit is
besk ryf as onjuis.
,.Toe kom daar ' n bom In die
(vervolg in vol?"ende kolom)

•
•
•

BLY
IONK.
Verban
gryabare.
OryllllaM'wondet', nuutlte wereldmlddel
teen lf'Yabare, eklltent, ea.., waarborg
geaonde, oatuurllke ltleur bare, of g eld
teruc.
Oeen kleuratot.
0/· posvry.
Geld met beatel1111g. Kwale, alekles
bebandel. Boert~eneMmldd ela, POIIbua UT2, .Tobanneeburg.
(Nr. 1) 2/3/TK

- VI---HJI:UBICL8, Lan&ltru.t 291,
KMpeta4.
3/ 12/ 11

BADIO
LOUW EH LOUW, die Beroemdt
Jtadlo-IDpDieun, Stulewec. P AROW,
1'erkoop en llerelel Radlo'a en Elektrte.e
Toeetelle. Oerectllreerde lllektrltllleltl·

--en.

J'oon 11-8•35.

I!IOUT
tiOtJT 1'tr dadelllle atlewertng tn
1081• Mi<J<e.
Brandwacte. om 'o
-lOre l>eataan te maak wa ek u

mendelllle onderltennlnl deur van my
ta b•tel.
Speela le A1 80/·:
ll!lHUwlt No. 1 TO/ · ; Wit No. 2
flO/- per toa Yl')'lllaal.
Soutwerke
teftedeolleld
llewa&l'borr.
Adr• :
....... ...... 111ar11e v.ter, POilU
If.. ::1:4 ~ Bl-rontiLD18/1/ TK

- t

TE HUUR GEVRA
ONS \\'IL huur om dadellk te bewoon,
In ' n goele woonbuurt In Benvllle-Ooe,
Parow ot T1ervlel, 'n moderne hula
met twee ot drle Slaapka mers, Bad·
!tamer, Eetk&mer, Kombuls e n Motorbule, vir vyr ot aeto maa.nde, moontUk
Ianger. Geen klnders. Tree In verbiDdiDg met De VUIII!n, PoebUI 1411,
Kaapltad.
3/ 8/ 1.

H ierdie inligting wat d ie Su nday Times se kor respondent uit
Nairobi verstrek, stem tot ' n
groot mate oor een met ' n onlangse Lon den se ber lg wa t in

(vervolg van vorige kolom)
blad, De Groene. De Groene
is nie pro-D uits nie. Inteendeel,
De Groen e is a nt-Nazi van die
er gste soort. En In D e Groene
h et ' n offis ier ' n lang verbaal
geskryf waaru.it ons leer da t
moord, vulgere moord, om
iem and in die n ek te skiet, tot
die alledaagse gebru.ike beboort.
Daar is in Indone!lie ' n soort
Ned erla n dse Gesta po aan die
werk en die skrywer verklaar:
,Ek is nie die enigste wat st eeds
groter bewondering kry vir die
manier waa r op die Duitse be...ctters opgetree b et in vergely!(ing met wa t hiE'r gebeur nie.'
De Groene het aileen gebly.
Protestantse en Katolieke dagblaaie h et geswyg. Die n uus'lgentskappe - hierdie k eer nie
deur Goebbels bctaal of gehuur
n ie, het geswyg", aldus Het
Spoor.
Maar d ie regering kon die gerugte nie onderdruk nie en was
verplig om aan te kondig dat
'n ondersock ingestel sal word.
Die blad skryf dat Nederland
hom besondig het en dat hy
nou maar sy hooghartigheld
kan laat staan, want hy het hom
skuldig gcmaak aan dicsclfde
praktyke waarvan Hitler beskuldig word.

SOLMS VAN NIEKERK (EDMS.) BPK.
Telefoon Z-70'71
Ill

Groote Kerkgebou

'"

&l j

KAAPSTAD
-- 4¥12¥ --

VUL ASSEBUEF mER IN
Die Bestuurder,
Voorslag (Edms.) Bpk.,
Posbus 1411,
KAAPSTAD.
Waarde Heer,
Neem asseblief my naam op as intekenaar op Die O.B.
tot ek u in kennis stel om toesending ~ staak. Hierby
ingesluit vind u die bedrag van ............ .. ............... .. .. .. .

NAAM:
<Naam en Adrea in Blokletter a)

POSADRES:

PLUIMVEE

........

Die llett. Jnrma -

a PLUIJ(VEB,

...... PBODUJ[TB -

JaBJP8 •

:

..... ..-.

C. M. ELOFF EN KIE.
(

---·-

)

~ '111)

. .......

..

IS U 'N REPUBLIKEIN ?
Dan is DIE 0.8. u blad

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

Intekengeld: 12/ 8 per jaar of 8/ 8 per halfjaar.
Voe11 Ga~JeNfe/ Kommiane bil piGtteloadN tjeb.

Begerige Oe Op
Unie Se · Goud .

D ie O.B. v ers kyn h et en waar in
verk laar is dat haas elkc n a tur e! uit Afrika wat Brittanje besock, In die hawe deu r ' n K omDat die B ritte met begerige oe
munistiese agent ontmoet word
na
die Unie se goud kyk, het
wat hom van a dresse voorsien
en hom oor die weg help.
verledc week weereens deurge
str aal In die k ommentaar van
Ber ig word dat d ie Indiese
r egerlng onlangs 'n aantal stu- dle Financial Times op die ver
dic-beurse vir s t uden te In Oos- klaring van dr. M. H . de K ock
Atrika beskikbaar gestel h et. oor Suid-Afr ika se geldelik e
Die keur ing v an studen te aan
wie die beurse toegeken moet posisie.
word g esk ied deur 'n komitee
.,Suid-Afrika het die hulp van
van Indiers in Oos-Afrika. In
geen een van die gevalle waar hierdie land broodnodig in die
bulle studente beWBe laat toe- vorm van kapitaallenings. B rit
k om bet, bet dle studente die tanje het die hulp van die Unie
goe dkeuring van die onderwysin r igtings en owerheld geniet nie minder nodig nie in die
vorm van hertoctrede deur die
nJe.
Unie tot die sterlinggebied se
Die k orrespondent berig da t dit
blyk dat jong n atu relle wat in dollarpool. I s daar nie ruimte
Oxford of Cambr idge gaan stu- vir 'n tran saksie hier wat albe
deer, min der geleen t h eid kry Iande g rootliks sal baat n ie ?'
om met agi tators in aanrak in g
skryf die blad.
te kom omdat d ie studente meer
' n geslote gemecns k a p is. Maar
as h ulle in Londen gaan studeer
By wat in ,Die
waar h ulle or a l In die sta d bly,
word h ulle maklik e r die prooi
0 .8 .~' adverteer i s
van die K ommuniste. D it blyk
werd om onder steun
ook d a t ouer natu relle wa t van
hulle v rouens vergesel is, m akte word!

•

GEHEIME RAAD VIR
TWEE DOMINIUMS
DALK AFGESKAF
D ie appel na die Britse Gehel- Justis ie Die Vaderla nd meegeme Raad sal m et die aan staande deel.
sitting van die volksraad afgcD it sal dan betek en dat die
skaf word, h et die Min ister van
Unie-howe as die hoogste gcsag
aanvaar word.

KANTOORBENODIGDHEDE
KANTOORMEUBELS
SKRYFBEHOEFTES

BY

IIEUBELS
IIKCBL8. Beter meubet. teen
bllllll• pryae. Babawa~ntJI•, etootk&rretJI• , drlewlale, li.Doleum1, tepyte,
- · · ook a ltyd ID voonaad.
Geeo
KatiiiOIIIJI. Meld waarln u betanptel.

t e neem dat hierdie jong en vatbare naturolle die prool word
van Kornmnnistiese agitators wat bulle as oortuigde
Kommunlste na Afrika laat terugkeer.

BESTEL ALTYD ALLE

MEDISYNE

lik er die R ooies ontkom as een
Jop ende· n a turelle.

Die r eger lng in Oos-Afrika
t ra,g dikwels om kon t r ole te hou
Die blanke inwoners van Oos-Afrlka voel bekornmerd oor die studen te wat in die bui
oor wat met naturelle-studente uit Afrika gebeur t erwyl tela n d gaan s tudeer , maar dit
bulle in Brlt tanje s tudeer. Daar bestaan alle rede om aan is 'n haas onmoontlike taak.

KAMPE. IN
HQLLAND

BADEME Yt B. Aan Karel en
Carolina VMI Pretoria •n trl1 O.B.·
aeun op 2' .Tulle.

TEKOOP

Lon den Rooi.

un, ._....._

GEBOORTE

ALSATIAN· IIONDJIES ull kamploeoatMnboekouera,
f >,;
maanda
oud.
Kwaal
eo
w aakaaam.
ReuntJies
LO/O/.,
terte1
t3/3/·. Z~man,
Rob.rleon.
TK/30/3

Swart Studente Word In

D ie eerste minister van Kanada, Louis St. Laurent, sal ook
spoed ig 'n m aatreel voor die
Kanadeso parlement I~ ingevolge waar van geen per soon die
reg sal M om n a d ie Geheime
Raad in Londen a ppel a an t e
Franta J uhan, die Tsjeggiese
teken nJe.
motorfietsryer , hot besluit om
nie uit Switserla n d n a sy t uiste
Ten opsigte van Australiij het
terug te k eer n ie omdat hy nie die Gehelme Raad so pas 'n u it..saamstem met die tcenswoor - sp raak gegee in verba nd m et die
dige beleid in Tseggo-Slowakye land se bankwese wat die renie," volgen s 'n berig van die gering heelwat h oofbrek ens beSwitserse radiodiens.
sorg in die u itvoering van sy
Hy is tans in die hospitaal in beleid .
Bern waar hy h erstel van beserings opgedoen in 'n ongeluk
tydcns die Grand Prix in Switscrland.
VLAM BRAND NOG

Sportmanne Vlug
Uit Vaderland

Jaroslav D robny en Vladimir
Mnr. D. L. de Swardt, Uiten Cernlk, twee T sjeggiese t ennisspelers wat ook In Switserland hage, skryf dat ondanks die veris, het ook besluit om nie n a llcs van 'n paar onaktiewe Jede
die Ossewabrandwag daar nog
hulle land ter ug te keer nie.
!ewe en da t hy en sy adjudant,
mnr. A. P. van der W alt, b esig
is met intensiewe organ isasie.
..Ons hou die ideaal van die
O.B.-vlam hier nog hoog, want
ons glo nie dat 'n ware Christen
nog kan twyfel aan hierdie p ragtige b eweging en die war e
republikeinse strewe waarvoor
Orondverspoellng sal in tlie dit staan nie. Ons glo ook nie
toekoms ' n s trafbnre misdaa.d In dat 'n so!daat van die R epubliek
Suld-Rhodesie wees aangesien 'n nog kan twyfcl aan ons groot
wet in bierdle verband gedu- Ieier, d r. Hans van Rensburg,
rende die eerste sitting van die nie t een wie sovcel verskriklike
parlement wat in Oktober leuens geslingcr is. On s glo dat
plaasvind, ingedien sal word. die Allerhoogste hom aangewys
Boere wa t d an weier om van het vir •n groot doe! en wanneer
modem e boerder ymetodes e n die uur slaan vir die algehcle
m etodes om grondversppeling vryheid waarvoor on s strewe, hy
teen t e gaan, gebruik t e maak, daar sal wccs om die regte Ieisal dan in 'n spesiale bof ge- ding te gee. Ons sal hom nie in
ons gebede vergeet n ie."
straf kan word. ·

Grondbewaring
Verpligtend

I

•
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ONS VERVOLGVERHAAL

DIE AVONTURE VAN KLEIN BEN
DEUR H. S. VAN BLERK

SKOTE !
In die dac wat volg, spcel
klein Ben en sy sussic en klein
boetie maar heeldag op die wert
en om die huis. Maar hulle het
nog nic cenkccr weer In die
waenhuis gekom nie en die
waenhuis was dan nog al die
tyd gesluit.
En dit hct nogal mocilikheid
opgelewer.
Kort-kort lol sy
sussie. Sy dwing al dat hulle
in die waenhuis moct gaan
speel.
,.Maar, Sussie vcrstaan jy dan
nie die waenhuls is gcsluit nic?"
moet hy haar maar hecldag beduie.
,Maar hockom Is hy dan gesluit, Bennie?" vra Sussic tuitmond.
,.Omdat Pappie die motor gaan
laat rcgmaak het. En moet tog
nic so vrae vra nie?"
.,Maar Bennie, hoekom slult
Pap pie dan die wacnhuls? Ons
kan mos nog in die wacnhuls
gaan spec!?"
Dit is die soort vrac wat Bennie vrees. Netnou wcct sy daar
is 'n vrecmdc motor In die
wacnhuis en nctnou wcet alma!
dat daar 'n vrccmdc kar by hullc
is. En nctnou wcet ou oom
Jannie Smuts van die omics wat
vir hom vlug en wat hler by
hulle bly. ,.Sussic, jy moct tog
nie so bale vrae vra oor wat
Pappie doen nic. Pappic sal jou
mos allcs self vcrtcl wat jy
moet wcct."
.,Ja, maar Bennie, almiskic?"
Hy wens hy kon haar van die
kwaal oom Jannic vcrtcl. Dan
sou sy gou opgchou hct met
haar vrac vra!
Hy kan ook nle vcrstaan hookom sy pappie hom niks vertel
omtrcnt die motor wat daar in
die waenhuis tocgcsluit is nic.
Hy bcscf die motor is nic vcrnict daar nic, en dat die motor
om ccn of ander rcdc daar weggcstcek word. En dit maak sy
verantwoordelikhcid nog grotcr.
In die middae kom spec! Hansic en Pieta ook by hom. Hullc
is ouer as hy en gaan al albei
skool. Tog sien hy op hulle
nccr, want hulle pa's bchoort
nic aan die Stormjacrs nlc en
hulle hcrbcrg ook nlc vlugtclingc nic. Hullc wect gccn sout
of water van gehcime af nie. En
hoe sal hulle ook wcct? Hulle
behoort nle ecrs aan die Boerejcug nic.
Die dae gaan verby en Bennie
lccf in 'n tyd van afwagting.
Hierdic bale ooms wat hicr by
hullc skull, besorg vir hom 'n
gevoel van vcrnaamhcid. Net
asof so vrccslik bale van hom
afhang.
Dit is weer ccn oggcnd bale
vroeg. Hy het so pas na buite
gegaan om tc ondersock of alles
vcilig is. Vanm6rc Is dit regtig
koud. Die winterswindjic waai
of hy bctaal word en die ou
sonncljic wat nou net bokant
die huistoppc uitlocr, is maar
bale swakkies.
Hy loop 'n
draa! by die waenhuis om en
kyk of iemand nl~ aan die slot
gcpcutcr het nic. Nou cers gou
na die voorste hckklc om te kyk
of alles in die straat nog veilig
is.
Sowaar as vet! hy gaan vanmOre 'n poliesman sicn aankom!
Dit is waarna hy nog elkc dag
uitkyk. Die policsman en die
piek-mie-up. Dl~ is glo swarte-

rig, het outa Ramk a t gesl!. Maar
as hy n ou soiets sien, sal hy
dadelik na binne gaan, bale
suutjies natuurlik en vir sy
pappie en al die omiel! se, hulle
moet nou vlug want die poliesmanne is nou hier met hulle
swart piek-mie-up.
Maar vanmore is daar ook nog
weer niks. Onder in die straat
kom nou wei 'n vaal kar aan.
Maar hy lyk bale soos die kar
van die omie met wie sy pappie smorens saam werktoe gaan.
Hy stap kuier-kuier met die
gruispaadjie aan voordeurtoe.
Die kar is reeds naby. Hy bcslult om gou te maak sodat hy
vir sy pappie kan sl! die omle
wag al vir hom hier voor in die
straat.
H y draa! die deur oop en gaan
in. Toe hy die deur toemaak,
sicn hy die m otor het alreeds
voor die deur stilgeh ou. Nou
moet hy gou vir sy pappic gaan
se. Maar voor hy n og u it die
portaal is, klop ieman d hard
9.an die voordeur.
Bennie draai dadelik om om
te gaan oopmaak. Maar toe hy
aan die deurknop vat om oop
te maak, se sy pappic agter
hom: .,Wag, Gr ootman, ek sal
self oopmaak."
Toe ay pappie die deur oopgemaak het, sien hy 'n vreemde
man net duskant die hekkie
staan. Sy pappie maak die deur
op 'n skrefie toe en stap n a die
man by die bek. Bennie gaan
Iocr nou deur die skrefie. Sy
pappie beduie met die hande, en
hy hoor sy pappie en die ander
man praat. Maar by kan nie
hoor wat hulle vir mekaar se
nie.
Opeens draai sy pappie om en
stap huistoe. T oe gebeur 'n
.snaaksc ding. D ie man ruk 'n
ding wat bale netsoos sy oom
Jassie se rewolwer Jyk, uit sy
jassak en wil sy papple skiet.
Toe hoor hy m ense agtcr hom
loop en ruk vi nnig om; want
nou is hy bang. Hy sien dit is
drie van die vlugteling-omies
wat uit een van die kamers na
die kombuis gaan.
Hy Iocr weer deur die skrefie.
En toe skrik by regtig. Want
die man met die rewolwer het
sy pappie nou aan die arm en
1ruk die rewolwer in sy pappie
se rug. H y spring weg kombuistoe om vir sy rna te gaan
se dat hulle sy pappie wil doodskiet. Maar terselfdertyd kom
die drie omies weer uit die kombuis uit terug.
.,Omle-hulle
moet
pasop.
Hulle skiet pappie hier voor
dood!" waarsku hy en spring uit
die pad want die omies Iyk so
verwilderd. Een van die omics
Iocr by die voordeur u' t en se
net: .,0, kragtie! n ou het hullc
ons!" Aldric vlie kortom en
hardloop weer k ombuistoe.
Benn ie gaan kyk weer wat
voor die deur aangaan . Maar
ai, hoe skrik h y nie! D ie hcle
wercld wemel van vreemde
mans. E n hy sien ook hoe een
van hulle sy pappie aanjaag
met 'n pistool na die agterkant
van die huis: Toe word hy sommcr kwaad. Watter reg het
hulle om so met sy pappie tc
maak? Die trane kom sommer
en hy hardloop kombuistoc om
vir sy mammie te gaan se wat
die vreemde mans doen.
Maar toe hy in die kombuis
kom, begin die skietery. Sowat
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het hy nog nooit in sy !ewe gehoor nie. Sussic, nog In haar
naghempie, stop haar vingertjies In haar oortjies en begin
sommer hull. Hy hard:oop na
die agtcrdcur en ruk dlt oop.
.,Maak toe die deur! Jy word
doodgcsklct," raas sy mammie.
.Hy sien In 'n kits h oe mans
met pistole rondhardloop en op
die omies skict wat probcer
wegkom. Haastig druk hy die
Cleur weer toe. Sy mammle het
hom reeds aan die arm.
,.Kom tog wcg daar, my kind,"
se sy dringcnd.
Hy druk die deur toe. .,Dit
lyk verskrikllk, Mammle. Dis
gevaarllk," gctulg hy, en gaan
sit daar ccnkant in 'n hoekie
by sy sussic wat nog een strook
deur grens.
Die agtcrdcur waai oop en sy
pappie wat nctnou nog deur
cen van die mans met pistole
gcdrcig Is, kom binnc.
.,Steck allcs weg en mocnle
besorg wces nie. Ek gaan probeer wegkom," sG sy pappie aan
sy mammle en hy is al weer by
die middcldcur uit.
Ben kyk sy mocdcr met groot
oe aan. ,.Pappic mocs maar
liewcr in die huis gcbly bet.
Hulle kan hom tog nlc dcur die
mure raakskict nic. Wat se
Mammle?"
Maar sy mammle !ulster nic.
H aar oc is groot en bang.
Die skietery bcdaar. Sy mammie is alrecds kamcr-toe. Die
speurdcrs storm nou van aile
kante die huis binnc. Ben Iocr
dcur cen van die vcnstcrs en
slen dat hullc dric van die
omies gevang het. Vaagweg
wonder hy wat van sy pappic
gcword hct. Ecn van die mans
gryp hom aan die skoucr en
ruk hom van die stocl af.
.,Waarhecn Is jou pa! Toe se
ons ?" gcbicd die man.
Die andcr mans hardloop soos
mal gocd rond en val eintlik
oor mekaar soos hulle sock.
Bennie kyk die man wat hom
so styf vashou, skrikkerig aan.
.,My pappic is al Janka! weg,
Omie," se hy. .,Omie sal hom
nic nou mccr kry nie."
Hy vocl sommcr trots op sy
pappic wat gcvang was en wat
(Vervolg in volgcndc kolom)
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stof geskop sal wees. Ons verPosbus 1411
staan ook dat sy een van die
KAAPSTAD.
3 Augustus 1949. dac hlcr sal tcrug wees. H uUe
leer om bale mooi naaldwerk
Beste Maats,
daar in die Sanatorium te maak.
Vandeesweek het o·ns weer 'n Toelle bcloof ook om vir ons
paar heel interessante briewc van die naaldwerk te stuur wanontvang. Bale van ons lcscrs ncer ons weer 'n basaar hou.
wat die afdruk van die Boere- Sy vcrtcl ver der van die geseljcug-wapen ontvang het skryf ligc aandc wat bulle daar hou
en vertel hoe mooi hulle dlt en hoc bale die speletjies en
vind. Hier kom gedurig nog prct haar laat terugdink aan
vormpies van lesers in en ons die Kaap en die Boerejeug. (Ons
moet hulle vra om tog maar "n hoop dat jy sommer bin ne 'n
bietjie geduld te gebruik aange- paar wekc gaan terugkeer T oesien ons, weens drukke wcrk- lle, en ons is bale bly om t e besaamhede nog nie kans gehad mcrk dat jy nog net so entoehct om alma! uit te stuur nie.
siasties is soos in die dae toe jy
Mev. J . Ba uermeister van in die Kaap was. Ons sien uit
Worcester het 'n bale bemocdi- na jou tcrugkcer. Skryf maar
gende brief aan ons gestuur. Sy weer aan ons.-Red.)
skryf as volg: Net 'n paar woorMaatjie Most ert van Pi"leska
de om u hartlik te bedank vir bedank die redaksie vir die gedie geskenk, wat u aan my ge- skcnk. Sy vertel ook dat haar
stuur het. U sal seker nle kan vader net so vcrras as sy was
dink hoe vee! ek dit waardcer toe hullc die pakkie oopmaak.
nie. Dit is pragtig en so bete- Die wapen sal haar altyd aan
kenisvol. Ja, ek is seker ecn die Boerejeug laat dink. <Dankie
van die getrouste lesers van Maatjie, ons IIJ bly as julie van
DIE BOEREJEUG want dlt Is die gcskenk hou. Skrywe maar
vir my so mooi om te sien hoc wcer.- Rcd.)
vol lewe en hoeveel vasberadenOns wil net weer h erinrrer
heid daar onder die Boercjcug aan die wedstryd wat In d ie
is. Aile seen vir die Boerejcug. uitgawc van 20 Julie verskyn
<Bale dankie Mevrou.
Ons hct. Mauts moet onthou da t
waardeer die belangstelling van die tydjie maar bale kort is
ons ouer lesers, veral omdat aangcslen ons nog die sangbunhulle so min is. Skryf gerus dcltjle wil druk voor die einde
weer aan ons.-Red.)
van September.
Vanuit die Nelsp oort SanatoHartlikc Boerejeug-groete,
rium het ons 'n groot vcrras- DIE BOEREJEUG-REDAKSIE.
sing ontvang. Dit is 'n brief
van Veldknte. Louisa B otes. Sy
vertel hoe graag sy ons blad
Ices. Veldknte. Botcs, of, soos
ons haar alma! ken, Toclic, vcrlang net bale na die dag wannccr sy kan terugkccr om haar
pligte te hervat. Sy spog sel!s
hoe sy haar afdcling gaan uitbou dat ons ander hier in die
Kaap sommcr ver onder die
Hicrdic maats verjaar gedurendc die volgende week. Ons
wens hullc van harte geluk.
<Vervolg van vorige kolom)
hulle wou skiet maar wat tog
AUGUSTUS
weg gekom bet.
Die mans begin nou alles om- 8 Hell& Rl~rt. Saulllpoort, TYI.
Aoale Hougaardt, Paarl.
krap, asof hulle n a lets sock.
Hulle tel die tapyt op en stamp 9 Barel Voreter, Vryburg.
op die vloer. Hulle kyk agter
Eug~ne Breytenba.ch, KlrkWOO<f.
die stoof, in die skoorsteen op
0. Douglu, Oudt.ehoom.
en in die ou groot koskas. Toe
C&tllarlna. le Roux,
Bullfontetn,
gaan hulle na die kamers en
o.v.s.
krap die beddens en klerekaste
10 Dlrkle Wellhagen,
P.R. K ooiDOO!,
om.
TvI.
Klein Ben volg hullc en kyk
AnnMJie Sl&ndel\ Oudt.ehOom.
verslae na alles wat hulle docn.
11
Emil
Marx, Plelereburg.
Hy tik een van hulle op die
Sarle Theron, Kotfletonteln.
arm. ,.Omie-hulle kyk vcrniet
Johanna Relief, Wellington.
in die k aste. My pappic hct gesc hy gaan wegkom; en as hy 12 BelUe Bollia, Sl ellenbosch.
lets gese h et, doen hy dlt. OmieJohn Bronner, Vryburg.
hullc sock vcrniet hier. My
13 Heater Smlt, P.K. Vatooaler.
pappie is nie mccr hier n ic."
Martha Robertee, Oor Ruatenburg,
,.Bly stil !" snou die man hom
Tvl.
toe. En wat kon klein Ben toe
Noela Coetze, Paarl .
anders doen. Hy hct net sy
Herman du Tolt, Alhval-NOOt'd. skouertjics opgetrek en by sy
H.
Annie Eyeen, Robertaon.
sussie en boetie gaan sit wat
Fredrlka. Slippers, Ka.ka.ma~~.
nog nie opgehou het met hull
N. van Reaeburg, Ouduhoom.
nic.
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so erg as die meeste mense meen nie, bet kol . James P.
Daar het gedurende verlede
Cooney, ' n geneeskundige wat aan die Amerikaan se atoomGrootskaalse planne om Europa teen Rusland te eoergiekommissie verbonde is, verklaar.
jaar 'n opvallendc vermeerdebewapen is die afgelope dae in Washington ''an stapel
ring in jeugmisdaad in Engeland
gestuur toe die Noord-Atlantlese Verdrag goedgekeur is deur
Kol. Cooney wat vyf atoom- die
daaropvolgende
brandc, en Wallis ingetree, volgens stadie kongres en Truman dadelik £362,500,000 aangevra bet om bommc sicn ontplof bet, bet ge- maar baie mense meen dat dit tistiek wat deur die departement
wapeos aan niendskaplik-gesiode Iande te verskaf. Die se dat Amerikaners bulle eerder hoofsaaklik 'n wapen is wat van binnelandse sake uitgereik
wetsontwerp wat aangeneem is, gee 'I'ruman die reg om moet bekommer oor tcgnieke dcur middel van radio-aktiwiteit is.
In die ouderdomsgroepe bo 17
enlge soort wapen, behalwe die atoombom, uit te deel. D ie om brande wat deur atoombom- vernietig.
jaar, is daar 'n vermeerderlng
me
gcstig
word,
te
blus
as
oor
.,Onmiddellik
na.
die
ontplofstafhoofde van die gesamentlike Amerikaanse weermag sal
fing van die born, soos by Hiros- van ses persent, vergeleke met
ook samespreklngs voer met die m.ilitere leiers van die Iande uitstraling.
.,Bale meer mense sal sterf jima en Nagasaki, is dit volkome 1947, maar vir die groep onder
wa& die Atlantiese Verdrag onderteken bet.
as . gevolg van brandwondc en vellig om die gebombardeerde 17 jaar, is die vermeerderlng 24
die werklike ontploffing as gebied binne te gaan en diegene persent.
Amerika hct geen twyfel hef en verklaar dat daar nou weens ultstraling," bet hy gese.
Die vernaamste oortredlng is
wat sodanig bcsecr is dat bulle
gelaat teen wie hierdie bcwa- · leers teen die werkcrs op die
Die vcrnaamste docl van die nie kan loop nie, te red," bet die dlefstal, wat 65 persent van die
pening gemik is nie. Harry been gebring word. Die vooroortredings verteenwoordlg.
born Is die ontploffingskrag en geneeskundige vcrklaar.
Truman bet onomwonde ver- neme is ook beskryf as optrede
Ander oortredings is lnbraak,
klaar dat die bewapeningspro- wat grens nan oorlog.
persoonlike geweldpleging, gegram noodsaaklik is omdat gccn
slagsoortredlngs, vervalslng en
land wat nog nie onder die
ontvangs van gesteeide elenSowjct-hicl Is, veilig is solank
dom.
Rusland die moondheid bly met
die grootste vredestydsc Jet•r
I
nie. Bewapcning is nodig om
Russiese vrcedsame agressic te
beeindig, bet hy gese, omdat dit
moontlik die oorsaak van 'n
nuwe oorlog kan wees.
Die Amerikaanse wccrmagDie U n le Is in 'n greep van 'n
hoofde bet reeds na Europa vertering-epldemle, volgens mnr. G.
trek om samesprekings te voer
Die getal Afrikaanssprckendes
en vas te stel wat die Iande se in die stedc neem vinniger toe
Stent, organiserende sekreta.ris
behoeftes Is.
van die Suid-Afrika.a.ll8e Naaioas die getal Engelssprekendes,
•
.
. .
,
Met die aankondiging van die het prof. s. Pauw hoogleraar in
Ben g worcl dat die reger ing bes•g t s met n voorloplge nale Tering-vereniging. D ie omAmerikaanse plannc bet die die departement 'van sosiologie onclersoek na die moontlikheid van die oprigtiog van 'n vang van die siekte is so pooot
Kommunlstc in Italii', Frankryk aan die Universiteit van Stel- 1 uoiversiteit in Kaapstad waar Kleurlioge boer on der wys sal dat dlt duldelik is dat die ftll'een elders dadelik hul stem ver- Ienbosch, gese toe hy lede van ontvang. K leurliogleiers wat bulle oor h ie r die saak u l t- ring m oet ingryp, bet hy gese.
In Toronto is die sterftesyfer
'n dceltydse kursus wat handel gelaat bet, bet verklaar dat bulle so ' n voorneme hand en
aan terlng 17 ult elke 100,000
oor .,Die Volk van Suid-Afrika.", tand sal beveg.
mense, maar in Suld-Afrlka is
tocgespreek het.
dit bv. in stede 8001 Durban,
Hy verwag dat, nama.te die
Kragtens die beleid van die
SAL BEVEG
Oos-Londen en Port Elisabeth
Afrikaanssprekcnde seksie meer rcgering is dit nie die plan om
Ondcrsoek word tans ingestcl
en mcer tuis word in die stede, Kleurlinge en naturelle saam na wat die presiese bcnodlgd- 384, 437 en W per 100,000 onder skeidelik.
hul geledere steeds sal toeneem.
hede vir die boer opleiding sal
aan een univcrslteit toe te laat wees en vir ongeveer hoeveel
Die grootste beroepsgroep on- nie. Soos reeds aangckondig,
kleurling-studente voorsiening
der die Afrikaanssprekendes in
:lie stcde is die van ongeskoolde sal daar 'n lnrlgting vir natu- gemaak moet word. So 'n in- . . . . Adverteerden wil
arbeiders. Die tweede en derde relle in Durban opgerig word, rigting sal egter ecrs oor 'n
graag weet of u
plekkc word ingeneem deur die terwyl daar nou planne bcraam paar jaar tot stand kan kom.
word om 'n boer onderwysKaapstadse kleurlingleiers is
myn- en spoorwcgwerkers. Oninrigting In Kaapstad tot stand nog nle oor die saak geraadhul naam in , Die
Tshekedi Khama, regent van :ler die E ng('lssprekendes is die te laat kom. Indien dit werklik- pleeg nie en het vcrklaar dat
rang
weer
klerke,
pensionarlsse
O.B." gesien h et.
die Bamanpato's, bet die eerheid word, sal die regering ook indien daar uitvoering aan die
ste rondte ~"Bn sy 11tryd teen die t>n handelaars onderskeidelUr.
in staat wees om 'n elnde te plan gcgee word, bulle dit sal
wit vrou Ruth \\'illiams en haar
Die vernaamste oorsaak van maak aan die saamboerdery aan bevcg omdat hulle vrees dat so
swart kaptein-eggenoot, Seretse '1 ierdie toedrag van sake spruit die Universiteit van Kaapstad 'n kleurllnginrigting minderK hama gewen deurdat die uit die stedelike oorsprong van waar wit en nie-blank saam waardig sal wees teenoor ander One eerwte uttcawe het 10 pae venii;Ja,
Britse regering besluit het om die Engelssprekendes en die klasse bywoon.
hoer onderwysinrlgtlngs.
BY DIE STERFBED
te voldoen aan sy versoek dat plattelandse oorsprong van die
VAN 'N VOLK
'n geregtelike ondersoek inge- Afrikaanssprekendes.
9s. 6d. Posvry
stel word om finaal die posisie
van die blanke vrou van die
DEUR
kapteln, en enlge kinders wat
M
.
.J.
PIENAAR
ult die h uwellk mag voor tspruit,
wat tydena wereldoorlog nr. 2 In
te bepaal. Tshekedi is in bierl)uiUiand waa en bier In Buld·Afrlkll
deur die Smuta-bewlnd van Hoogdie versoek deur 43 hoofmanne
verraa.d aangekla en g~strat Ia.
wat die hele administl'asie uitONTHOU U NOO
maalc, gesteun.
Die ultvlndin g van 'n elek- Jf rot 'n ligstraal onderbreek .. ~. Uewe
!!aid-Afrika".
..Goelenac :a-."
wat
op
'n
fotosel
val.
Die
muis
Vierhonderd
konstabels
mocs
triese
doodstraai
vir
die
'uitroei
Die aankondi,ging Is die na'n Qesagbebb<:nde wert< dear lemaad
week gedoen deur die Britse wagstaan by 'n negerhuis, nadat \'an muise en rotte word aan- word dan saggles va.sgedruk wat &lies self 4eorleef bet. •
Hoc Kommissaris in die Uriie. 'n negergesin ingetrck bet in gekondJg In die jongste uitga.we deur die'Skok wat intree, gedood BEBTEL VAN:
Electrical
and
Radio en eenkant neergesit.
Aan die hoof van die kommis- die huis wat in die blanke woon- van
VLAM-BIBLIOTEEK
Trades, amptelike orgaan van
Dit duur sowat 2• minute vansie sal wees sir Walter Harri- buurte van Chicago geleo is.
Posbus 1230
gan, regter van die hoerhof van
'n Skare van sowat 1,000 die vertakkin g van die handel dat die straal gebreek is totdat
P RETORIA
die protektorate.
blankes bet rondom die huis en wat In Johannesbu rg u'i.tge- die muls dood Is.
OF
Die toestel Is nog nie in die
Die kommissie sal onder meer vergader toe die negcrs ingetrek gee word.
U BOEIUIANDEIAAB.
Die apparaat bestaan uit 'n Unie ontvang nle. Dit word In
ll!/6/2.
meet beslult of 'n oppcrhoof het. Hulle is 52-jarigc Roscoe
met 'n blanke vrou met welslae Johnson, gc-gradueerde in die metaalraamwerk wat die een- die Verenigde State vervaardig,
kan regccr en vasstel wat die wysbegccrtc, en sy vrou, wat 'n held bevat, 'n klein motortjie en sal na verwagting mettertyd
wat skok-armpies a.andrywe, in Suid-Mrika In die handel
wense van die Bamangwato is. maatskaplikc "'.:'erkstcr is.
1 .,DIE O.B." word ~k deur Pro
As Ruth Williams intussen na
AI die vensters van die huis sple(lls vir 'n beeldstclsel en an- kom, hoewel die uitwerking van
Eeele.la·Drulr.kery Beperk, stellenBetsjoeanaland wil kom, sal sy ·s stukkend gegooi en brande is der dele. Die cenheid word die beheermaatrei:\ls in die op- bosc:b, vtr die elenaars en ultc-en:
VOORSLAG (E<lma.) Beperk, Groote
nie verhinder word nie, is ver- aangcstcck wat later dcur die tangs die mulsgat gestel en sig nog nie va.sgestel kan , word
Kerkgebou
703,
Pooobu.a
lUl,
Kerkpleln, lC&&peta.cL
Aangeskakel wanneer 'n muis nie.
klaar.
polisic gcblus is.

WERKERS EN
PENSIOENARISSE
IN VERSKILLENDE
TAALGROEPE

Regering O~rweeg
Universiteite Vir
Kleurlinge All~en

TERING IN S.A.
'N EPIDEMIE

Kommissie
Sal Posisie
Van Witvrou
Bepaal

EI·EKTRIESE STOEL
VIR ROTTE

Rasse-Oproer
In V.S.A.

..,.teraara ..

Kommuniste Dring In, Dog Stryd
Gaan Nog Teen ,, Vyandsonderdane''
Die Britse Kommunistiese
Party stuur 'n vasberade veldtog van stapel met die doel om
moeilikheid In die kolonies te
veroorsaak, bet die Britse minister van kolonlale sakt>, Arthur
Creech Jones, verlede week gese.
Hy bet daaraan toegevocg dat
sommlge Britse gebiede vrugbare grond vir die saad van die
kommunisme is, en dat veroordellng van die kommunistiesc
leerstellings nie die enigstc verdediging kan wecs nie. Die
Jewenspeil van die inboorlingc
moet verhoog word en hul
grondliggende belange moet in
ag gcneem word.

Inmiddels word uit Rhodesie
berig dat die stadsraad van
Salisbury besluit bet om behecr
uit te ocfcn oor die aanstelling
van amptenare wat kommunistics gesind is sowcl as oor eertydse vyandsondcrdane. Aanhangers van organisasies soos
die Vriende van die Sowjet sal
ook uitgcsluit word van aanstclling of bevordcring.
~lnr. N. St. Quinton, lid van
<lie W('tgewen<le raa<l, bet verg<~f'fse beswaar gemaak teen die
g('lykskakeling vnn voormallge
\'~'all(lsonderdane met Kommuni!iltt', aangesit-n die D ultsers en
Italinners tans saam staan t~n

vyand,
<lie
gemeenskaplike
Sowjet-Rusland.
Hoewel daar in die Engelsc
wereld 'n tocncmende aanta.l
mense is wat die dwaashcid
beset om.. Kommuniste en antikommuniste wat in die vorige
oorlog teen Rusland geveg bet,
oor een kam tc skeer, bly dit
nog steeds die amptelikc Britse
beleid om hicrdie kragte vir die
Weste uit te skakel, soos ook in
die geval van Spanje. l\foontlik
sal bulle hit-rdie tout ook eers
ontdek wannee r dit te laat is,
soos Ch u rchill tans My foute
erken vier jaar nadat <lit te Iaat
i8-

Het n ou so pas
sy groot ver skeidenheid

winter-

stowwe uitgepak,
en nooi sy ondersteuners vriendelik uit om dit te
k om besigtig.
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