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DIE EI E KAFE 
ODder peI1Ioonuke "'1, "aD 
(Mnr. en Mev, ven Zyl) 

SIGARETTE en TABAK 
SJOKOLADE en GEBAK 

VARS VRUGTE 
en 

GROENTE 
LIGTE ETES ALLE URE! 

In ruil vir u gewaardeerde 
ondersteuning waarborg ons u 
DIE BESTE DIENWFE 

Dames raadpleeg 
TANT MITA 

1)001' U materiaal koop en 
Bespaor ! 

Deftige 'I'abberds.- J asse en 
Baadjies. 

Recreationa, bou, 
PLEINSTRAAT. 

Ons bied u deskundige 
bediening en bctroubare 

medisyne aau, 

• 
JOER ING en SEUN 

(Ei_ •. ) Bpk. 

Hoek Bird- en Pleinstraat, 
STELI~ENBOSCH. 
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Onthou! K.rf/.JI.- 
Eau de Cologne i 'n 
besond r aangename 

en seelriekende par 1.IU&ln 

I) IF ;\1 \'J'1I~, 

Teenswoordig het die Afrik' n r 
werker ons belang telling omdat ons 
on broer in hom ontdek het en OIn 
dat ons ons hoederskap teenoor hom 
ook wil uitleef. Sy belange is ook 
ons belange, sy Ieed on leed, sy v r 
langes en ideale ~olt ,ons verlanges 
en ideale. Om hierdie r ede, moet 
ons ons aandag aan 'n b sondere 
saak gee. ' 
In elke organisme vind men 'n 

proses wat werksaam is vir die in 
standhouding daarvan. B sondere 
dele iq vir be ondere take aange 
wes en so werk alles saam tot die 
in<;tandhouding en groei van die ge 
heel. 
So is 'n volk as groeiende or gani me 

ook 'n arbeidende geheel. Elke lid 
van 'n volk het sy besondere taak 
te verrig in die volk lewe. Watter 
vorm van werk hy nou ook a1 verng,: 
of hy onderwyser is, of univer siteits 
dosent, of arbeider in 'n fabriek ,?f 
op die spoorwe~, hy werk saarn VII' 
die instandhoudmg van sy volk. a. 
geheel. Die werk wat een arbeider 
op sy plek doen ,is ir die gehe 1 
net so belangrik as wat 'n ander erens 
anders verrig. Soos die hand en die 
oog besondere ta,ke in die me~s1ike 
organisme t.e verrrg hC,t. en albei e.we 
onrnisbaar IS vrr die instandhouding 
en gesonde werkit;g van dt~ liggaam, 
so het elke arbeider a Iid van .. y 
volk, sy besonder taak.in die volk - 
organisme te v~rvu~ en I • alle volks 
genote broers In die arbeid, 

As ons nou tot 'n g esonde Afrika 
nervolk wil groei i dit nocdsaaklik 
dat ons deur ons eie arbeid sorg vir 
die instandhouding en groei van ons 
volk. Ons het ongelukkig vandag 
'n tocstand waarin duisend en dui 
sende naturelle en ander gekleurde 
arbe'iders sorg vir die verstandhou 
ding van ons volk, Deur die arbeid 
wat hulle aan ons lew r is hulle al ho 
meer en meer besig om organies aan 
oris vas te groei, om deelgenote en 
Iede te word van ons volksorg nis me. 
Oit is bS,oJuut nood klik d t ons 
hier die feit m o e]; begin iaui n. Dit 
is absoluut noodsaaklik dat on. halt 
roep en die tak w t deur die ge 
kleui de • arbeiders verrig word self 
te verrig IOns moet ons de hout 
hakk rs en waterputters w es! 

Die instandhouding van 'n uiwe 
bl nke Afrikanervolk in die ge.sla~te 
wat kom, is 'n ydele droorn indien 
ons nie besef dat so lank di natu 
relle in ons ekonomics-kulturele lev:e 
o 'n belangrike rol speel, hulle 111 
die toekoms 'n deel van 01 S vo~k 
g an word, b100t as g volg van die 
arbeidsbande waarn:ee hulle aa? 0115 
g bind i nie, As dit ~ns erns IS ~m 
'n suiwer blanke Afnkanervolk in 
tand te hou, moet ons ook gereed 
wees om die knoop deur t hak 
on. werkskuh id a f t e . ku en on 
hand' aan die graaf~ hamer of ploe 
te .laan. 
On! ,Afrikan ra, 

• die jong g al , is g r.o ep am 
denr anI arbeid ana volk van onder 
g ng in die IW rt negerdom, te red. 

DIE MATIE 
Aile Korre.pondenai.e .an: 

H. S. MARAIS, 
)iOOFREDAKTEUR, 

D.,hreek. 

Korrespondensie i.s. lnskrywings 
an: 

Die M sti» Adminiatraai I 

Posbus 28, 
STELLENBOSCH. 

Deel IV. 28 Julie 1944. No. 16. 

<IN AUBEIDENnE VOLK 

In die demokratiese woestyr het 
ons eslag geleer dat dit nie die regte 
van die enkelin is wat tel nie, maai 
weI die regte van die volk as orga 
niese eenheid, die organiese volk wat 
kontinuiJeit verteenwoordig en nie die 
cnkeling met sy eie belang van gist r 
en eergi ter wat more weer verge t 
sal wees nie, - 

DR. HANS VAN RENSBUR~. -- 
ok 

Die Oorlog 
IlET to: n.~N 'A 

..De WaereJdet!scbiedelJi$ i& 'f 
W :Jeuldteri ctu, 

V."ddillt. de wet der Histori ." 
- Ten Kat •• 

111 oeder E'erk: 
10.30 v.m.: Ds. Han k m, 
7 n.m.: D. I nek m. 

Nflw Ketk: 
10.30 V.Ol.: D. Suym n. 
7 n.m.: D. Louw. 

Mocd r K r : 
Proef pre k: .15 n.m.: 

H. Je C. Taut . 



DRIE 

WYLJ: Db. D. WIL(.OCKS eso n{·loJ)in~ Onder Onsies 
Die studente van die Universit eit, 

Pretoria, wil graag 'n nuwe Univer 
siteitslied he, en die S.V.R. van 
U.P. rig 'rl versoek tot die Mat ies 
om hulp. 

In die verband loof die S.V.R. 
van die U.P. 'n beloning van £50 
uit vir 'n nuwe Universiteitsfied: 
'n nuwe toonsetting met die he 
staande of met woor de na keuse. 

Sluit ingsd tum: 30 Septemb r 
1944. 
Enig verdere besond rhed kan 

verkry word van Die Sekretar is, 
S. V.R., Urriver itcit, Pretoria. 
Toe Maties, wys wat jul lean 

doen! 

Veral vir die Matie-gem~enskap 
sal die nagedagtenis van die reg 
verdig e, nan wie ons h~erdie hulde 
betuiging wy, met seeninge g epaard 
aan. Sy hele lewe en strewe tog 
was in die gees van wat deur- die 
Volksuniversiteit' alhier beoog word. 

Beter kan on daardie Iewe .n 
strewe nie kenskets as deur dfe 
woorde wat in Luke. 7: 5 van n 
Romeinse kaptein tIe i.: ,!Hy 
het ons yolk lief en het Ole ~lna 
goge vir ons g ebou." Volkshefde 
en gadsdien sin het mekaar op 
kwistige wyse i.n h~m ontrnoet. 
Albei was die ultvloelsel· van sy 
aansluiting by die lJron van alle 
waarheid en wysheid. . 
David Wilcocks was by ui tne 

mendheid 'n bouer. Sy hele gees 
was positief aangele en het kon- 
truktief gefunksione er. . 
Bouwerk is moeilike werk: diep 

in die aarde koot moet g~gra.we 
ord en hoog op die duiselige 

steier moet die afronding v~n die 
ebou plaasvind,. Dit eis .. volhar 

ding en deursettingsvermoe. Oo~ 
moet die bouwerk geskied volgens 
'n vooropge t elde plan en van Ole 
ernaakte bestek mag nie afg~wyk 
ord nie. Die model moet tlPt~ 

lik in die oog gehou wor~l ery die 
id aal moet in die werkhkhetd sy 
weerga vind. . ' . 
Volharding en idealisme 15 d~s 

die vernaamste eienskappe van. dl~ 
w re bouer en in die oorlede vn.em 
.en weldoener van 011S akademiese 
emeenskap vind ons altwee,. 
Sy volharding sal.nie makhk 00: 

tr ef word in die annale van die 
akaderniese wer eld nie : Op 77- 
jarige leeftyd 11 t hy . y Maglsters- 
raad behaal en enduit w s .hy aa,n 

die w rk met die oog op dIe. do~. 
tors raad. Uit pure liefde vir d ie 
studie het hy stud nt ge~ly. Saa~ 
met sy akaderniese ken us b.et ~y 

. Ryp III (he lewenswysheid gegroet. , . lde 
ervaring kon hy 00: ingewikke _ 
sake met hesadigdheld en vasbera 
denheid oordeel en praat. 

En dan die hoe idea lisrri ! Soos 
'n bekwame boumeester het. hy op 
gepas hoe r·, gebou het op die erug 
ste ware ondament, wet,ende ~lal 
by bevoorr g was om n ewige 
Raadsplan uit te voer. Daar orn het 
sy ideale ook altyd grond ~eraak 
en was die moontlike met die on 
moontlike in hulle verenig. Watter 
grootse idea le het hy, ni.e g. koest:~ 
vir y geliefde Sendmgmstltuut 
ons eie Alma Maler! 
Waar ons meegevoel uitgaan na 

sy ggenote en kinders,. dank ons 
God vir hom. In sy enigste seun, 
ons ektor, kan die gedagtems van 
hierdie r gverdige met nog groter 
seeninge gepaard gaan. Hy het ge 
bou deur die genade van God. 

G. B. A. Gerdener. 

Mej. Eua Scholtz van Sonop het 
tydens die afgelope vakansie haar 
verlowing bekendg maak met mrn-, 
A, de Villi rs van Pretoria, 

'" Mej. Hnnai M rk"u r van Sonop 
het na 'n afwesigh id van ses maand . 
teruggekeer na Stellenbosch om haar 
studies te voltooi. 

* * 
Mej, N 1 v n Dyl wat verlede 

j ar die graad in liggaamsopvoeding 
verwerf het, en oud-Huis-Villi t, 11 t 
verl de S terdag haar verlowing be 
k ndgemaak met mn . Ritzem Dr Y: 
r van die Bur gerkantoor, Kaapsta . 

e B dionlng I, Uit t8k d, 

Ontm t .lui vraende HI 
Om 'n L kk r K ppl8 K me, 

MEn 
(5 tafel ) is die m tRt n 

netjie W in die W.P. BOERE·OP 'E AN 
DIE HA Tn 

Gedurende die afgelope vakansie 
het die Stell nbo: s Boer orkes on 
der die bekw me Ieiding van Oorn 
Pietie lc Roux .'n ~aie ge laagde 
toer onderncem na die Ra~d. Alt - 
saam sewentien konserte is ~eh.ou 
en on roraalbedrag van 2,)3.0 IS lJ1- 
gesamel. Johannesburg h t die hoog 
st e opbrengs vir cell saal g .~.ewer, 
n1. £287. Die besondere h? on 
koste sal cgter w. arskynhk n net 
t'o-wins laat van m~nd r a .1'1,000, 
nogtans 'n b. ie moo I toevoegrng tot 
die Reddingsdaadfonos. 
Oral is die orkeslede met root 

geesdrif en hartelikheid ontvang .en 
'n kenmerk van die kon~ertc. W 
die kenrnerkend samehor ig heirl g - 
voel en totale afwe ighei? yan .ty 
we formaliteite. Oorn PIette bring 
oak groot lof aan die orkesl;le 11' 
die aangename gee n goeie e 
sindheid wat die werk van .hom en 
tant Hester baie vergernakl ik her, 

.1\1001 HEVOHIl .JUN(y 
Dr. B. J. Dippenaar. S nior lek 

tor in Plantesi kt leer alhier, is 
deur die Universiteit v n Pretoria 
aang tel as profe or in di selfdc 
vak aldaar, 1)1. Dippena r is die 
vierde lektor w: t St e llenbo ch bin 
ne 'n paar jaar aan Pretoria afg - 
staan het. Die ander wa mnre. W. 
A. Odendaal, M.Sc., en J. Rahie, 
M.Sc., Junior I ktor e in Fi iologie, 
n mnr, P. B, Zcern n, M.Sc., tu 
dent-a sist ent in < isika, aldr ie 1 e 
vorrler tot 1 ktor in dieselfde vak 
ke in retoria, 

ou • mOl 
w • • • 

Sond '}' Lwyfcl kan dil 1) '}' 01 
hou 'I',' is, .... cl<lt. dit 'il' hull. di 111 lritc \ t 1'1 
hond-uandcl« t '\ 1)( sit. Dit WOI'] )01' ('11 )(1' hewys dpU1' 
divid 'lld(t~ V It hullc (I , dir lnast, dl'i janl' ontvnuc h~ f. 

~.T lit LLE 111~'1 Hl~.~l~ll' dnt '''"oJ) rsbond-nnud .lhou '" d 
ill dit' win 1 • vau eon van di gro tsto "TOt thand IRa1 '\ ill (lit 
lnn.l, di« irrootsto 111 uh L auk in ( i ' l.'nic, 12 kl inhand h rill}' -ls, 
')1 f'lnru -Wit il stl'llillg', 'I 1\; lltO( l'IlW .. jit'lll' mWllskul P.'. ']1 

llJ:lIl:Uitl·ll.·t l·~aak. (n~., ellS. 
".FLORA" 

vir 

BLOMME, .KRANSE, 
SKOUERRUIKERTJIES, ens. 2,t'OO h\l ggl'l'R II\·t l'u·d· \,11' ';J()O,O 10 <1<111(1(11 l1itg01 «'l\l ('11 

hull!) llPt :)2~; di\'id 1 (1 0 )' die lmt .. tc dI'l ju( l' (lltYfll g. 

Jr'EET U? £2.')0 noo IS; • Ol ()OP(m~'I'M.J 
leker hoe awaar dit 10m. il 

t. kry vir die ditjiel en nIh Pl I L]El~. \T\ J)"\I)EITl~ () 111 )f.;Pll~Tl.! \lJ 

Sorg dat u toekoms nie, na 'n suk 
sesvolle Univer iteit loopbaan, deux 
gebrek aan geldelike vermoe ~elem 
mer word nie. Jong profe"slonele 
manne en vroue weet dat hulle sal 

I miskien lank moet wag voordat hulle 
'n winsgewende. betrekking sal kan 
opbou. Dokters of prokureurs mo:t 
'n praktyk of vennootskap .kooP. DIe 

I tnaklikste en beste mamer om u 
planne te bewerkstellig is om noU 
te spaar en u besparings in U~IE 
LENINGSERTIFIKATE te bele. 

hull deur middel v n N ge- 
Spears. "11, of vir konlant, by 

POlk ntoor. ~ __ _l~::::::::==~--------------------------~-------=~~~------------~--~------------------------ 

D' 5 kr ril, 
Die Koper bond B p rl t 

Poahul 8363, Joh nn ahut' . 

1)IIU;KT't.UlU. : 

DR.. 1<'. J. KHlTZlN nm. 
nfl. F. " BOR HArm'!'. 

J. J. ACKERMANN. 
DR. C. J. S. ",TllYDOM. 

DR. J. U. PI ·:N R. 
TIR. n. G. l.UTTI<~. 
J. B. N. SCHARORT. 
1.. 1'. V N ZYl.·HA!\1. 

(J. 1. ROBER1'S IN. 
T. wn.z. 

Meneer, - Geliewe my 'n prospektus as olt een v n 
U kunsbro. jur s te stuur. 

NAAM 
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VIER 

Sportmanne in die NUlls 
(;und."r Hae~A 

Die Sweedse wonder-atleet, Gun 
der Haegg, hef onlangs groot op 
skudding verwek met die daarstel 
ling van 'n nuwe were1drekord oor 
die 1,500 meter asook sy uitnemende 
tyd oor die e n myl toe hy die tweede 
plek na sy oefenmaat Arne Ander - 
en gevul het. 
Ha gg se besoek aan Amerika waar 

hy di beste manne wat die land kon 
oplewer in die stof laat byt het, 
het die nuuskierige sportpubliek heel 
wat nuus verskaf. Haegg is 25 jaar 
en ongeveer 6 vt. 1 dm. 1 nk en weeg 
op die oomblik 153 pond. Hy is op 
'n plaas in Jamtland (Skandinawie) 
gehore, en is brandw erman van be- 
roep. \ 
Atletiek frigters in Amcrika is ver 

al dronkgeslaan deur die onortodokse 
oef nwerk van Haegg. Tydens sy 
cef'ening oortree hy feitlik alle reels 
waarvolgens die Amerikaanse atlete 
afgerig word. Hoewel Haegg alle 
wereldrekords oor afstande van 1,500 
tot 5,000 meter op "n sintel baan 
geslaan het, weier hy cenvoudig am 
gedurende sy oefening op hierdie 
oort baan te gaan. Sy oefenwerk 
bestaan daaruit dat hy oor heuwels 
en deur woude hardloop asof hy 
besig is om vir 'n veldwedloop te 
oefen. Hy verklaar dat indien hy oor 
sulke ongelyke bane hardloop, dit 
hom help am sy bykans foutlose pas 
tot volmaaktheid te bring, sy v r 
basende vinnige bene te versterk cn 
sy uithouvermoe te vermeerder. 
Haegg sorg vir sy eie afrigting al 

hoewel hy in sy vader land van tyd 
tot tyd waardevol1e wenk van Ed 
win Wide, 'n bero rnde middelaf- 
tandatleet uit die jare om en by 
1923. ontvang . Hy beweer egter dat 
die enigste wenke waar an hy hom 
no ooit gesteur het, die was wat 
deur y .ontdekker, 'n ryk boer van 
Noord.Swede', nan (lie hand g doen 

G. E. HENDUIKSZ 
ae vi.wink I vir 

V ARS GEBAKTJ;t; VIS, 
AARTAPPELREPIES, 
SOUTVIS en KIPPERS. 

------------------------------ 

HA D NG 
• 

RhhRIJIKE EB K- "'E1 
WAT U IB.1 T JBGEEP 

• 

tJ 'kk r . 

(Foon 135) 

Goeie 1{aad! 
D r om 'n tyd in die lewe 
"an. Ik men <tat hy iet. 

jiea wH I. t druk, 1 i. dit 
net . 

'n Visit kaartji 
'n Sirkuler 
'n Pro ram 
tn Blo ml ain 
'n Gel rda Oil ert i 

of wat ook. Kom re uit na 
ons. Onr rand is vry-ons w rk 

word ew arborg. 

is en dit wa voordat hy 20 jaar oud 
was. 
Daar is darem een of twee punt 

jies waarop Ha gg se oefenwerk met 
die van die Amerikaners ooreenstem, n1. sy begeerte om bai te slaap en 
sy liefhebbery vir melk. Wa die 
res van sv dieet betref is dit genoeg 
om enige atletiekafrigter se hare te 
laat rys, Toe hy nog 'n seun op 
die plaas was het sy dieet uit brood, 
aart ppels, vleis en vi bestaan, n 
vandag gebruik hy nog dies 1£ de 
voedseI, behalwe d t hy ander g bak 
soos koek en pa. tei bygevoeg het. 
Hy neem egter gereeld stoornbaaie 
en laat hom urclank mas .eer. 
Haegg het met sy vertonings in 

Amerika 'n geweldige indruk op die 
publiek gemaak, alhoewel hy nie al 
tyd ewe goei tye soos in Swede 
behaal het nie. Djt t n spyte het 
Haegg die beste wat die Amerika 
ners teen hom op die baan kon stoot, 
tree agter gelaat. Hoe langer die 
afstand was waaroor ie wedloop 
gcgaan het, hoe meer tree was daar 
tus en hom en sy teenstander. Gr - 
~ry Rice, Bill Huse en. Gill Dodds, 
die Amerikaanse teologiese .tudent 
en hulle "hoop" vir die my I h.t t.n 
pyte van bespie(elin s dat hulle die 
Sweed onder di knie SOli kry, almal 
lelik in die stof gebyt, lot so "n In. e 
dat die Amerikaners moe; erken dat 
hulle dit met 'n man tc doen ehad 
het sees nog nooit op die Ameri 
kaan e baan gesien i nie. 
Hierdie nuut verskene korne t aan 

die atlctiekhemel het nie minder as 
sewe rekords al geslaan nie - alma!' 
van die 1,500 meter tot di drie m;:1. 
Haegg Ie hom egter vera! op die 
1 500 meter en die my I toe. 
, Aan die begin van die jaar is an- 
gekondig dat die inwoncrs van Ga 
vle, die dorp waar Gunder woon, 
'n kornitee aangestel het am. fonds 
in te . arnel vir die daarste~lmg van 
monument ter re van di groot 
harclloper. Niernand verdien <lit seker 
meer a hy nie. 11 y is trouens be 
paald ongelukkig dat hy nou g edu- 
rende die on tuirni werel<ltoe t nd 
w arin werddatl tiek en di erke 1- 
ning van rekords feitlil tot. 'n til 
stand gekom het, sy prestnsles moet 
lewer. - (}. D. S,). 

DIE DROOGSKOONMAK' 

GOEIE VINNIGE DIENST ,, . 

Bird tr t 79, - St 11 nho eh. 

adat die Maties ses weke buite 
aksie was, al ans w t W -Kaapland 
se rugby betre, kom alb i . ps nne 
more in ligaw dstryde p die Coer 
zenburg e v ld te st an. Die 1· tree 
in die voorwedstryd teen Bellville 
op, rwyl di er te pan die stryd 
hervat wa r hulle dit 1 as gelaat h t, 
nl. t en Paar l. 

Die Matie. het w' rd volle onder 
vinding op di toer 0 gedo n, en die 
ei dat hulle U.P., wat 'n hoe plek 
op die Noord-Tr nsvaalse puntely 
beklee, so ondu ibelsinnig geklop het, 
moet vir ons 'n aanduidin W 5 da 
d ar aan die wortel van Stell nbo se 
rugby nie juis veel skeel nie, Solank 
ons nog oor die dienste an jong 
sp elers oos Krone in die agterlyn, 
en ertie Est rhuizen in di 
hoede heskik, hoef on 
bekornn er nie. 

Die Maties Iy ong elukkig twee 
voelig v rli se in. die v rtrek n 
Pickard van Blerk, w t 'n b tr kking 
in Wore ster aanvaar, n Jan de Vil 
lie 5, hulle krt nig h eta t r. Van 
BIer hct sy waard as 10 voor pel r 
in Pr toria oor n 00 bewy toe 
hy dikw 1 di Tukl ie e agt erIybe 
w ging reeds by hulle 10 k, kel III 
laa t kipb uk ly het. De Vill'er 
het met y skitterende skop erk, y 
onverbete lik po i ionele spel en 
voorgevoel gr oot op praak in 1 rans-: 
vaals rugbykringe ve w k n on de 
te meer 1aat be wat ons v r1001. 
Alhoew J Michau alre ds 'y spor 
v rdien het, en by g 1 enth id ook 81 
vir W.K. g speel h t, t J hy soma 
veral tel ur omdat hy 0 lank sloer 
om di b 1 by di buitelyn uit t 
kry. 
Paarl was v rlede Sa rda 

verr ssing vel' ntwoordelik to 
Tuin . met 10-0 geklop het. it wa 
gt -1' ni '11 vr e lik pr sta 'ie nie, 

~t' 11 ien di te elinge op die oom 
h ik 'n 500('t I u ,by p 1 w t nbe 
k nd is. Paarl het nietemin zetocn 
d t a hull di da op hulle stuk c 
i., hull pan 1 lik di skrik 
op di lyf jaag. Pierre Louw 
tree weer vir hulle s hal r op, en 
het verl de S tenia die b< 1 r111m 
~koot net ov 1 gehak a Vo. By 
b hoort mor nie veel m 'li heid t 
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42/-, 45/-; 49/4, 52/6. 
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TELL NBOSCH. Bu ~1. 

l\UJSIEKPH 

1. Schumann: Carnaval des Animaux. 
2. C. l< ranck: Variation ympho 

nique, 
3. Schum nn : Kunsliedere - "Vroue 

lief en -Ieed." 
4. Chopin: (a) Ballade in A-Mol. 

(b) 11 de in -Mineur. 
5. Brahm : A ademies e e overtur . 
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