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DIE MANNE VAN "DIE BURGE " HET VERLEDE SATER. 
DAG WEER 'N KANS GEKRY 0 TE ss OAT DIE "INTERVAR. 
SlTY.LOUERE GEDEEL IS." 

die Apies se "geh im wapen" Cn 
voetbal) 'n Mati -frontaanv 1 in di 
war gestuur. Hierdie oorspronklik 
on telling het van alle kante byval 

gevind, 

DIE GROOT SLAG 
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vir In 
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DJh .M.A'l'IE, 

DIE l\IATIE Die Oorlog 
PHESID.ENT HOOSEVELT 

Dlli.. F.IKE 
Onder p raoonllk to.1 
(Mnr. n M v. van Zyl) 

SIGARETTE en TABAK 
SJOKOLADE en GEBAK 

VARS VRUGTE 
en 

G Q",NTE 
LIGT ETES ALLE UREt 

In ruil vir u gewaardeerde 
ondersteuni wa rbor on u 
DIE BltJS7'E Dl.E'NS'PE 

Skeer-Lemmetjies 
P kki van 5, 9~d, 
In karton.dosi s van 20 
pakki s van 5 lemme 
til s Ik, 15/10 

HORLOSIES 
On het ' n wonderlik 
k us van b t n 9 - 
w arborgde Swits rs 
Armband-horlosies 
VANA 1.1-0 TOT 7-0-0 

.'MULLE 

ns bie u kun ige 
b di ning n b troubar 

me 1i yne aan. 

om 3 n.m. 

ad! 

- 

i volk ni g noeg op hoogt 

All Korreapond nlie n: 
H. S. MARAIS, 

HOOFREDAKTEUR, 
D br k. ..De Waeuldgescbiedenis is 'f 

Waereld~ericbt, 
Ver6eldjn~, de wet der Historie:" 

- !J'en Kate. 
Korrespondensie i. . Inskrywings 

aan: 
Die Matie Adminiatraai , 

Po sbus 28, 
STELLENBOSCH. 

ian Y "Ne" D HI" n ua n sy woord 
in Chien '0 in 1932 to hy vir di cerate 
ke r pr ident geword het : ,,1 pledg 
you - I pl dg myself - to a II W de 1 
for the Americnn people," Vanda 
word di Pr sid mt daarvau boskuldig 
dat hy besig i om sy "New Deal" 001 l 
hoord to w rp n om lfs eli naam 
van Ry grootste bydrae tot eli politic 
ke g ki doni van Amerik uit t wi 

Die Presid nt word verder daarvan 
beskuldig d t hy sy eie voll nie me r I 

vert.rou nio en dat by by die dag ge- 1 
heim innig r word. Roo evelt SOil 

Enige due geled i die nuusagent- 
Imp Sapa- niLl~l P,l' S to.g 'Iaat O~l 

die yolg no berig u it Wa hmgLon we 
reldkundig to maal : "Ampt nure van 
die Am rikaanse depart. m nt van ar 
b id 1 ry rlit, to do n met 'n tocnemende 
nautnl at kings ell hulle wyt dit ann 
die hcersende voelinge (>[> nywerheids 
J.!;pbied . In eli af'gelope weke was daar 
'n vinnig sLyging in die stakingskur 
W', I n eli eerst e drio maando van 10 1,1 
wa daar 1,030 staking L noor (3'j3 
in dieself'de t.ydp 1'1 van vorlede [aar." 
Hi rop volg dan 'n verduid liking: 

19 Mei 1944. No. 11. D 1 IV. 

F.£NIIEIDSBEGINSEL AS 
EI~NHEID BAND 

Intervar ity i. v rby. Die Matie 
het ook y d I probeer hydra tot 
die sukses van die dag deur die 
die b klemtoning van aIle asp kte 
die Iuirnige, die spoggerige sow 1 as 
di dieperliggend b gin el en b - 
t kenis van "on5 eie Intervarsity." 

On. moet gter nou kyk of hier 
di ev i .ring van 'n b ginsel nie 
to g pas n uitgebou kan word op 
di br "r volk terr insluitende 
ons tudenteg me nskap as geheel; 
ons moet nagaan of hierdie "prak 
tiese toepassing van die verrnoe van 
die Afrikaner om oor die nietighe 
d heen te sien nil die mikpunt" nie 
ook rigtinggewend kan w es in die 
volksverband as g heel nie. (T'er 
wille van kwaadwilli swat maar 
gedurigdeur op di Iocr is vir een 
of ander mistrap wat hulle 'n vas 
vat kansie kan g.ee moet ons net hier 
duid lik t 1 dat di sport assulks 
deur die verhandelin g nsins in 
nig politiek verba d in ors r 
word nie, maar dat legs die idee 
van erne nskaplike begin el toege 
pas word). 
Airikencrsportmen het Afrikaner 

sport men gevind in die nastrewing 
van 'n geme n kaplike begin el. 
Waarom kan Afrikaner nie mode 
Afrikaner vind deur di band van 
'n e nh idsbegins 1 nie? Waarom 
m Afrfkaner hull lind staar 
teen die nietigh d n daarrn e dik 
wet di grot r n ve 1 hoer en ryk r 
id a1 laat v rvaag in 'n atmosf er 
van kl insieligheid n jato sie? Die 
Afrikan rvolk i tog di draer van 
wa rd volle g me nskaplike erf 
niss n id al : ons suiwer Airiknnn- 
e Bloed, ons Godsdiens, ons Taal 
n Kultuur, ons Roemryke Verlede 
(wat egter nie bloot heldever ring 
mag w nie), on. Christelik-Ne 
sionsle Opv oeding, n groeiende uit 
al di rfeni on Vryheidsdrang 
wat di A ikan rid aal van 'n Alri 
ken rr publi k w k. 

i Afrik ner mag hom nie lang r 
kort igti dood taar op di nietig 
h d w t hulle voordoen in die 
voll tryd nie; daarme a n die 
einddo I verlore. Laat Afrikan rs 
mekaar die bro d rhand reik; laat 
die broederband van volkserfenis en 
volk id.eaal nouer gesnoer word; 
laat die Afrikane 1 er om te 
ta n in eli ns van sy land en volk 
en in dir~kte diens van sy m de 
Afril an r - dan al die nieti e e 
skill v. rvaa n die einddoel krag 
tiger v cry. En da aIle n sal di 
eindid a 1 'n w rkl ikheid . kan word. 

kons ntr r op die n- 
n v berad nh id om 
v n Afrikaner kap re 
al di Afnkaner in 

taat w om ni i ts wat in di 
weg mag kom nvoudi doelbewu 
te i nor er of uit eli w te stamp, 
w re n tot die bitter ontnugte 
rin van diegen.e wat h,:,lle !lo Ibe 
wus a 'n truikelblok in die w g 

Ie h . 

Van nd: 8 n.m.e - Voordr in 
nomm ra in C.S.V.· 1. 

Mor : 3 n.m, - Volkap 1 Vol~ 
dana in H.J.-akoolaa 1. 

Mor: 7 n.m. - Ver 1 Koor 
ook Klavi~nomm ra in Con 
torium. I. 

Deur Prof. j. A. Wad 

Moederkerk: 
10.30 v.m.: Ds. Hanekom. 

7 n.m.: Ds. Hanekom. 

Nuw kerk: 
10.30 v.m.: Ds, Louw. 

7 n.m.: Dr. Snyman. 

KUN WED 1RYD: 
B oordeling 

Di volgend beoordeling in C 
Kunswedstryd kan deur nigeen te 
betaling van 6d. per keer by WO 
word: 

V nd: 7 n.m. - Ver I Koor 
KI vi rnomm a in d e COil' 

V torium. al. 

M n " 22 M, i: 9.30 v.m., 2 ' 
n 4 n.m. - Kl vi l'Ilomm r. 

C.J.V.-. 1. 

Onthou die pryswennerskonserte 
Vrydag, 2 Junie en S terda , 3 Ju~ 

-" 



Dlh MA'rIE, 

ORAL OOR LANDBOU·BUNKDAG 
LOOP VAN TAPEL 

Deur c. C. c. 
Plattelandae intrekker word voo1r 

g Jig: Die Armesorgkommissie van 
di N.G. Kerk (Kaapland) het as 
onder-afdeling van die Christelik 
Maatskaplike Raad onlangs ingestel 'n 
voorli tin adien ten behoewe van 
plattelandse intrekkers in die stad. 
Die funksie van hierdie diens is 

besonder lofwaardig, waar dit pro 
b r skakel tussen platteland en 'stad, 
in die sin dat intrekkende Afrikaners, 
deur middel van die onontbeerlike 
en waardevolle inligting wat verskaf 
word aan hul, in staat gestel word 
om dadelik kontakte te maak met 
hul kerk en volk in hul nuwe en 
meestal onsimpatieke omgewing. So 
doende word gepoog om die Afrika 
n rtradisies, volksmoraal en veral 
godsdi nssin ook in ons te bestendig 
n t versterk. - Inderdaad 'n edele 
daad van opofferende diens van die 
~ant van die Kerk aan die argelos 
mtrekkendes. Maar die kontakt ein 
dig nie sodra die eerste inligting 
(b.v. t.o.v, woonbuurt, werk, kerk en 
kulturele kontakte) verskaf is nie. 
Nee, en dis juis die mooie in die daad: 
Die beoogde bande word versterk 
deur in gedurige voeling te bly met 
dl ingetrekkene, om also diensvaar 
di te wees in die pro eem van aan 
passing gedurende die eerste jare, 
terwyl as hoogste oogmerk geld die 
organiese inskakeling by Kerk (as 
lidmaat) en kultuursfere. 
Mooi word hierdie prysenswaardige 

oogm rke van die voorligtingsdiens 
g stel in di verklaring van die Se 
kretaris daarvan: (Posbus 144, Kaap- 
tad): "Oi Kantoor i da r om die 

intr k, r t ontmoet aa volks noot .. 
In pI • van 'n los, 8 If. ndig be 
t n mo t hy ontd k dat d ar 'n 
di n is w rto sy Kerk n yolk hom 
I"Oi (p." 

On verneem dat mnr. A. A. Stul 
ti?, die ywerige sekretaris van 
hlerdi voorligtin sdi n is, asook 
van di Christelike Maatskaplike 

d. Langs hi rdi weg wil ons 
~ an mnr. Stulting sterkte to w ns 
In y off rvaardig di ns l Hy is aan 
di le er van Die Matie e n on 
b kende ni , en het re d in di 
volkslewe, hoewel 'n betreklike jong 
frikaner, sy spore verdien. Mag 

di C. M. Raad b antwoord in di 
hoog te mate aan die he rlike doel 
Wat dit beoog' 

"Die Filosofie e Palel" 
M8reaand om 8 uur word in die 

~ad aal 'n vertoning gelewer van 
dIe Margaret Morris Beweging in 
di vorm van 'n kleurryke musielc 
p 1. Di tonele stel verskillende 
ho danigh de van die perfekte vrou 
voor, b.v. op ewektheid, blydskap, 
o p lheid, grasie, wakkerheid ell 
~ewensindiwidualiteit. Bo alles g 
r taan uit om die skoonheid van 
e ondheid en 'n aantr.eklike per 
oonlikheid te verkry. 
Daar sal 25 d elnerner van ver- 

kill nde ou'derdomm wees. 
h Onthou, die fonds.e gaan ten be- 

G
~ We van die LANGENHOVEN 
~DENKSAAL-FONDS. 

(Vervolg van bl . 1 kol 4.) 
bo ch is ; opval1end i dan ook di 
20root a ntal "nuweling " onder die 

o tudenteinskrywings. 
In die afdelin viool h t Bruckner 

de 'Villiers weereen besondere uk- 
J b haal met s eerst kla se. Di 
an Pier.ewiet-geselskap het 92% in 
en afdeling van di volkspel he 

VI at, maar moes in die ander die 
h a stryk, 'n Groot aantal ro pe 
d~t deelgene.em, waaronder die van 
vIe pIa slik 1 01 be onder goed 
ertoon het. 

lVlnr. A. G. d Witt, I e j ar Kweek- 
o 001, het onlan s teru ekeer van y 
It Uerhuis te Potchefstroom, alw ar hy 
n tydlank ong st ld was. Hy i heel- 

t beter. 

Die tradisionele jaarlikse bunkdag 
van die landboustudente, by welke 
geleenth id fabrieke van landbou 
kundig.e belang b seek word, het ver 
lede Donderdag vet-loop. 'n Ui ters 
geslaagde dag is in die Kaap deur 
gebring en landbouers bly Abe van 
Niekerk, die organiseerder, baie 
dank verskuldig. 
In die oggend is die brouery van 

Castle Breweries Ltd. besoek waar 
die manne met groot belang telling 
die massaproduksie van bier kon ga 
deslaan. Aan die einde van die be oek 
het elkeen ook 'n gewaardeerde 
voorsmaak daarvan gehad en glase 
het geklink op die suksesvolle voort 
setting van produksie en kon ump 
sie. Hierna is Pyotts ee meule en 
bakkery besi tig. Almal bet epra t 
van "Pyotts se beskuitjies. 
In di.e middag het die groep 'n 

warm ontvangs by die Imperial Cold 
Storage geniet. 'n Leersame uur 
tjie is daar deurgebring waarby die 
Dagbrekers veral gebaat het want 
hier het hul k.ennis gemaak met die 
geheime van die vervaardiging v n 
daardie bekende rooi worsies. 

Om die uit tappie te kroon is die 
sigaret fabriek van di United To. 
bacco Co. besoek. Hier is lIe be 
sonderhede van tabakbewerking aan 
die, studente getoon. Ook het die 
direksie goeie voorsiening emaak 
vir die volgende week se rookgoed. 
Bedankingstoesprak i by die ' 

verskillende fabrieke gemaak deur 
mnre. Van Rensburg, Krige, Maas 
en du Plessis. 

DEBAT VERENU;ING 

Kom opv t- 

M j. H tti v n Biljon, van Rozen 
hof, h t onlangs op 'n p rtytji haar 
verjaardag gesellig saam met 'n groot 
aantal v n fiaar vri nd n vri ndinn 
g vier. 

WEET U? 
U w t a 
om Idji I 

datji .1 

ho IW r dit oml il 
ry vir di ditji. n 

Sorg dat u toekom nie, n 'n uk 
sesvolle Universiteitsloopbaan, deur 
gebr n eldelike v rmoe belern 
mer word nie. Jon profe ionele 
manne en vroue weet dat bulle 1 
miskien lank moet wag voord t hull 
'n win gewende betrek ing 1 kan 
opbou. Dokter of prokureur moet 
'n praktyk of vennoot k p koop. Die 
maklikste en beste m nie om u 
planne te bew rk telli i om nou 
te spaar en u besp rin in UNIE 
LENINGSERTIFIKATE te bel. 

hull d ur midd I v n N I . 
Spun "1., of vir on nt, by 
POlkantoor. 

t r 
Pleinstraat, tellenboBch 

'Vir waa,de In~J 

9Joeke 
kryfbeho ft 

Kun materiaal 

All D CL 
Dl D 00 OONM 

:Jl;f aties ! u v n v rtrou r 

di n t . 

Bird t 7, - 

..)._ --I k 
Voor 
o k 

n Skryf h 

944 

Onder Onsies 
. T 01. k nd. O. S. Snym n, prima 
rru van Dagbreek en voor itt r van 
die S.V.R., lewer .k, Sond 4.15 
n.m. sy proefpre k in di Mo d r 
kerk. 

* * 'n Aantal vri nde het S terda aand 
mnr. Stephen Joub rt, wat die w ek 
na Transvaal vertrek h t om 'n he 
trek~in al?aar te aanvaar, gaan 
toesmg. Di " renaders" kon nic 
we kom voordat hulle ers binn ge 
nooi i en iets geniet h t nl . 

* Mnl'. Pi t Sw rt, primarius van 
p ,S.O., het verlede V rydagaand tesa 
m.e met sy huiskomite y v rj ar 
dag. gevier by Suikerbos i. Mm. 
Ca.lll van der Merwe se grapp bet 
bale bygedra om die g selligheid te 
verhoo . 

* * * M jj. En en Ryki Joub t, 
tw elin van H ui -ten-Bosch 
Dinsdag hul ve~jaardag evier.' 

CALVo 
nd 21 M i, 

Vir AKEND 
G ONDHEID 
drin 
BEERLIIE 

WV 
DRUIW P 

Onthou! .w.v.- 
Eau d . i ' 
b ond r a I an .. 
n "' lri k ltd .. pari" ,m 

• 

D I 

Foon 94 
anty e 
Bottel toor 

En prob er on 
groot 
ver heidenheid 
Soetwyne 
en keuri e 
A ptyt -dranhie 

Dames raadplceg 
T NT MIT 

voor u materiaal koop n 
Bespaar ! 

D fti e 'I'abb rds, J'a n 
aadjie . 

R r 
PL IN T 

JIATIES J ! ! 

c. v. 

ok vo 
Le rartileel 
v n 11 

Gr of 
heid» 
van 
n . 
In v rr 

Die 
C .V. - kband I 



Gorges Cnrp nner 

Daar was onlangs interessant.e 
nuu van die beroemde Franse vuis 
vegter, Gecrn s Carpentier, 'n Be 
rig van di'e Franse grens af het ge 
meld dat sy naam op die swt rtlys 
van die w er tandsbeweging in 
f ranl ryk geplaas i , omdat hy by 
ele nth id van y 50 te verjaarsdag 

'n bye nkorns bygewoon het wat die 
Duitsera vir hom ger el het. Duitse 
boksgeesdriftiges het op 'n openbare 
geleentheid 10 ook 'n horlosie aan 
hom ge kenk. 
Carpentier is 'n groat figuur in 

di Fe kied nis van die kryt, n bet 
wan kynlik me r na ;onale en in 
t rnasional kampioenskappe v ro 
W r a nige an 1 r bok r, Vanaf 
1913 tot 1920 wa hy die Europe e 
ampio n in die middelgewlg-, Ii - 
waarg wi - n waargewi -afde 
Iinrrs, n in ] 911 h t hy ook no die 
welt rgewigtit 1 van Europ ge 
buit, Daarby was hy die houer vall 
vyf Franse karnpio nskapp in ver- 
ki11 nd f elin s. Later h t hy 
di Ii - waargcwi~kampioen van die 
w"'reld g word d ur sy oorwinnin 
oor Battling Levinski, maar die neger 
Siki het hom kort daarna weer van 
sy fro n getuimel in 'n verrassend 
geveg. 
Carpentier wa 'n aangename, in- 

Vi,. fiE. mao lion vot« "de 

g P r Saudale 
lewel 

die I t r, pe latlseer in 
WORS sn VL !.IS 

NW 

• 
K III hosoek 

• 
(F 

G 

in 

Wit. 

DIB MArr 

VOETBAL ni juis kan bekostig om hom uit 
ie span tc laat wat op 3 Junie teen 
Boland moet speel ni . 
Onder die a terspelera was Jan 

de Villiers vir die Rooispan 'n 
torin 1 n sterkte. Dit was ook hy 
wat daardie v Ibesproke skepsko 
in ie erste helfte an die v d 
stryd van sy voet weO"f'"estuur het. 
Van die persbanke bet di t oor gelvk, 
maar die skeidsregter h~t anders be 
sluit en die juigende M<1tiestemme 
is ot st il te gedwin . Du Plessis het 
o lk 'n paar maal gevaarlik wevae 
kom net om hom maar vas te loop 
in 'n hele paar grypende Groote 
Schuur arms. 
Pit was opmerkl ik dat Fanie van 

der Spuy, wat andersinds op Int-r 
varsity die agterspeler is wat die 
me te gevrees word deur sy oppo 
nente, omdat hy so skieltk 'n wen 
dine; aan 'n wed trvd kan br inrr, 
Saterdag hom maar baie stj l gedra 
her, grootliks mis kien as gevollY 
van sy onlangse be ering wat no-r 
nie heeltemal hersrel het nie. Alhei 
panne was gelnkkirr om .. geen he- 
se rde passasiers te he nie, 
Rustyd het aanaebreek met die 
pies noa sterk op die aanval, na 

dat dle Rooispan 'n paar keer rre 
vaarlik in die besoekers se gebied 
aan kuier h t. 
Na hervatting het die skare te 

v rge fs gewag vir die punte wat 
eli ska 1 in een of anrler 'pan se 
un sou laat swaai, T0m Fourie 

v at uitstel.end agter die sk urn ver 
toon het, h t 'n verdienstelik be 
weging op tou gesit wat gelyk het 
of dit op i ts sou uitloop, net om 
maar weer gestuit te word d ur 
Groot.e Schuur se dorlel lke verd 
diging. In die laaste minute van die 
wedstryd het die :M atie pal ebo r 
in eli Anie s gehi d, maar of die 
verdedio+n« wou skiet (Yf'e was v r 
niet. Uitskeityd 'las die telbord 
no .koon, en 0 het nog 'n Inter 
varsity in 'n lang reel-s .... at onaf 
f;kddelik aan Marielsnd en sv tra 
disie verbonde is tot 'n inde ge 
kom, 

Die Eer e. pan se Vertoning 

Intervarsity tussen 

More op di I ughyveM 

nie, 

More vind daar geen senior lip:a 
wedstrvd on Co (z .,burg plaas ni , 
?~nfT :e'l albei die }\II'pties e spanne 
na lders af'reis. Pi eerstespan 
hied op Li sbe kpark di tuisspan 
die hoof terwyl die 1-B die stryd 
on Paarl t en Ne Is Krjg se man 
skappe gaan aanknoop. 
Liesb ekpark h t veertien dae ge 

l de'n tewiae vertoning t n on 
B-span g lewer en getoon dat hulle 
van nou af bepaald 'n faktor sal 
wees waarme rek ning g hou sal 
moet word. Die loorspelers van die 
Spoorwezr pan ve al is woelig en 
met 'n man 500S Piet Kriel om hulle 
aan t vuur al hulle hul nie sorn 
m.er maklik die les laat lees deur 
die Maties nie. Vos, die oud-W.P. 
en verlede seis oen Wes-Kaaplandse 
haker, speel ook vir hulle en al 
en minste sorg dat die bal taamlik 

NETBAL 
Mor sal die 1 ste n 2de pa.nn 

di hard te wedstryde van di jaar 
speel. O.K. ., hul redugte oppon nte, 
sal hier op Co tzenburg teen hut op 
tr e. Kom kyk egter geru m ar 
hoe di Maties die oorwinning behaal. 

Sien On NuttJe 

CHECK-SPORTBAADJIEMATI RIA AL 
G a k n rna t leg 5 5/ 

ry or I 6 10/ tot 7 10/- 
KOM KYK £ERS BY ONS 

Snit n Pa g waarbor ,of id teru • 
SPESIAAL VIR DAMES 
So pa onrvang besending Wol-Checkmateri le in ses 
ver killend "'leure, b ie doehr ffend vir am, s-half- 

• rokkits. 

Foon o. 

okkie ntervarsity 

ore 'TQ"d d ' e [aarlkse hokkie 
intervarsity op Groote Schuur afge 
handel. Beide die mans en dames 
spanne is +n die stryd betrokke e 
hokkiegeesdriftirtes wat die moeite 
vil docn 0'-' die wedstryde by t 
woon kan daarvan verseker wee 
dat hul opwindende spel te sien sa 
kry. Verlede [aar is die Ikeys met 
Intervarsity op oortuipende wys 
~ klop en athoewel die klub 'n hel 
paar van sy spelers v.erloor het, he 
daar tog nuwe kragte bygekom en 
C"M r' r,., ... : ,. ?C'''0T'1 hulle die cor 
winning nie kan herhaal nie. 
Ook die dames het verlede jaar i 

die inter-univeraitere botsing gesee 
vier. Wat hulle kanse egter mdr 
t n die sterk Ikev-span is, is dui - 
ter. 

-~---------------------------------- 
wegbly van die Matiesnellers. Maa 
dit i~ eiritl i ook al plek en dit is 
in die voorhoede waar hulle veel se behoort te he. Met die Maties se 
agter lyn en die heweeglike voor 
s elers onder lei ding van Snyman 
daar om r:,....ti,.".'" <' .... n die aanvalle te 
gee moet die Rooispan sommer baie 
slea vertoon as hul fT Idop sal word. 

Die I-B het w.eereens 'n hard 
strvd voor die deur teen die Paarlse 
vyftiental, maar hulle behoort mi 
kien net die paal te ha-il. In elk r: . 
val die Paarlietc sal nie veel punte 
teen hulle aanteken nie en sal som 
mer van me!t af aan alles in di 
skaal moet gooi om seker van 'n 
oorwinning te maak. 

AANMUNTING IN S.-A. 

Die koste van aanmunting van sil 
wer n koperzeld in S.A. sedert 1923 
is as volg: (Die waarde waartoe die 
betrokke muntso °te sedert die sti • 
ring van die S.A. murrt in 1923 uit 
gereik i., word in hakies aanged I 1 

agter Ike soort): 
7/7 vir slaan van 8 halfkron 

(£2,565,912) of 10 twcesjielingstukke 
(£2,023,600) of 20/- (£1,05&,917). 8/ 
vir 40 ikspense (£590,801). 8/10 vi! 
80 trippense (£760,539). 6/10 J vir 
240 pennies (£18'7,506). 8/102 vir 
4 0 h'lfpen i (£38,284). 16/3 v 
960 oortji 5 (£12,906). 

Dit is dus duidelik dat die aanmun 
tingskoste van die kleinste munt tu 
kie wat ons in S,A. ken, die hoogste 
is van al on muntsoorte. 

FOOB 95. 
vir 

* E'eUrie~e Be'nodighede 
Radio ~ifk:~~ue Reparasies 

Lang Voortrekker Aoteek 
NDRINGASTRAAT 

G. E. I ENDRIKSZ 
.e vi wink I vir 

VARS GEBAK'l',t; ViS, 
AARTAPPELREPIES, 
SOUTVIS en KIPPERS. 

Maties ! 
Die 

Victoria Kaiee 
Vir * Var Vrugt. 

Smaaklike Lekkers * Vri ndelike Bedieninl 
MDr. MALZER 

Onthou 
Die Biljart Salon 


