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Oor 

Luidens onderhoude van 'n verteenwoordiger van die Matile 
met koshuisbestuurders, matrones, kafee-eienaars, hotel base, halt 
kers en d~e rektor van die Universiteit, blyk dit dat die \gev,f}{elens 
betreff'ende die jongste brood- en meelregulasies wissel vanaf 
sonnige optimisme ien berusting tot angsvallige swaarmoedlgheid 
en verontwaardiging. 

001' die algemeen is almaal dit daarmee eens dat wie ook 
al vir die toestand verantwoordelik geh ou moet word, di t ge 
biedend noodsaaklik is dat verpligte besuin.iging toegepas moet 
word. Maar die wyse waarop tewerk gegaan is, lok 'in die 
meeste gevalle heftige kritiek uit. 

Nogtans heel'S daar geen panlekerigneld nie en word die ver 
"el{ering gegee dat loserende studente en skoolkinders ten minste 
nie honger gaan Iy nie, 

Gevra wat hy van die jongste 
verhod -maatreels dink, het Oubaas 
Haldenwang sy skouers opgehaal, sy 
hande uttgestrek en met 'n glhnlag 
gi wat getuig van 'n goeie humor 
Sin gese: "Dat weet ik selve niet!" 
en onmiddellik daarna vertel dat die 
broodtou voor sy winkel soveel man 
clik tot by die Gercformeerde Kerk 
staan en dat hy magteloos bly om in 
hulle behoeftes te voorslen. 

OPTIMISTIES 

dadigheidsorganisasie. Oenoemde 
liggaam kan dan r 01 om alle 001' 
tollige snytjies or skoon oorhlyfs Is 
by maaltye wat ve:rbruilc 1'8 kan 
spaar, te laat droog ell by 11 S n 
trale opslagplek te bewaar. Sul1w 
spaarbrood kan dan onder behoeftigo 
mense, vera! kleurlingklndera uitge 
deel word. Hy meen dat dit die pllg 
van" elke lid van die samolewlng is 
om toe te sten dat hy geen ekstra 
krummel sal geniet solank daar nog 
'n arheider of kind Bonder 'n stukkie 
brood moet ktaarkom nte. 

H. VILJOEN 

p, 

Frye ld. 

Aandag: 'n Naweek 
Kamp! 

Reelings word getref vir '0 
kamp van die O.B.-studente 
kommando's gedurende die lang 
naweek aan die einde van die 
maand. Die kamp sal plaasvind 
op die plans Blaauwkllp, onge 
veer drie my I van Stellenbo: cit, 
en sa) waar kynlik strel 001' 
die helle naweek, vanaf Woens 
dagmiddag tot Maandagoggend 
vroeg, 'n Baie aangename en 
Intercs ante program sal gereel 
word. 

Aile lede van die studente 
kommando's word daar verwag, 
en is baie hartlik welkom, 

Hou Die Mat i e en J en .. 
ntsgewingborde goed dop vir 
verdere aankondiging . 

VANAAND 'N I AMPVUUR! 
Die It wee studentekommando's 

hou vanaand om 7 uur 'n kamp 
VUUl' in di Uni -bo , agter (lile 
Jan Marai. -park, Brine bekers 
en reisdekens' saam I En 'n 3d. 
~ eb1icf! 
ALMAL HARTIJII W:lLI OM 

Die Soeklig Op Di 
Indierprobleem 

mdlen 11 vir u ele tntorn aste wil 
luist r na '11 w tenskaplike, n H 
Ues benad ring van 'n saak wat. op 
clkeen se lippe is, kom Iulst r no. 'n 
uiteensetting van die Indi 'rvraagstuk 
deur prof. dr. A. C. ailIi 1 s. 

Op 'n ope-vcrgadertng op Dond r 
dag, {) Mei, om 8 uur n.m, in die 
Annexe-saal tre prof. Cillicrs ond r 
b skermtng van die Bantoe-studle .. 
krtng 01'. 

Daar kan verwag word dnt di 
spreker interessante Jig sal w rp op 
die net lig posisie waartn blanlce 
Suid-Afrika horns If b vind, nie ,1 g, 
te midd van 'n oorrn g v n Afri- 
kaanse inboorlinge oolc 
teenoor '11 oorbevolkt wat 
Ieb nsraum so c. 

Stellenbo cit moet " y t m 
Iaat IhOOl~. Sit kr g by in 'hi rdl 
poging en woon s If .001 di ver 
gadering by. 

Pla.aslil 
blaaie en 
n. ok di 
g nooi, 

Kun wed tryd ei 
uwe Mylpaal 

Di lcomitec b las met die organl- kunswed tryd to vertocr en hand by 
sasie van die plaaslike kunswed tryd t sit. 
is alrccd 'n geruime tyd besig om die 
:nodige r clings -Ir hierdi aar se 
program te tret. Boos d arutt blyk, 
is d ar verb ertngs in v rg lyking 
met vorigc j r aang hring. Dam 
h taan nie all enlik be. ie meer 
klasse nte, maar elke nfdeling is 
nouk urig nag slen met die oog op 
die opknapping daarvan. Volksp le 
II m we r 'n er pl It in n die pro 
gram vir orr lmust k b staan uit. 
h~ lwat m r klnsae as voorheen. 

Ong k nde ge sdrl vir die kuns 
w dstryd word ondervind. Die kuns .. 
w dstrydkomite h t min moette 
g had om p rsone te belton om J let 
eli board lings b butpaaam t we. 
P rson wat plaaslik g uader is, h t 
hul b l' idwilli h id g toon om hul· 
scI groat opofferings t e ge1.ro09. 
Dan i daal' ook diegene wat in di 
v rlede gehelp h t, en tans elders 
woon. '0 groot is hul bclangst lHng 
nog dAt hulle bereid is om hier op 
Stellenboseh vir di duur van die 

Besoek DIE UITSPAN w r di tmo f r ru t· i. die b di ning b I 
die v n f 'n koppi koffi 
• kvol ntr 0 dkoop 

DIE UITSPAN i 

KOSHUISJD 

Die universiteits- en s)wolkoshuise 
volg ongeveer almal die beleld om 
die mlddag- en aandetes om to ruil. 
Ook hier besef die verantwoordellke 
persone dat die besparing vanwee 
die algehele broodkrtsta geregverdlg 
is maar kla 001' die wyse waarop 
d~ar bepcrkings op hul inwendig 
huishoudclike rcelings gele is. 'I'er 
wyl daar tog 'n broodkwota is, waar 
om het hulle nte die reg om hul 
brood to bedien na ele oedvindo nie? 

Soos die posisle nou is, brin dtt, 
elcstra uitgawes en l'beid m e. 

Die middag te moet aangcvul 
word want "wie lean d n nou werle 
of a~n sport deelneem op 'n snytji 
brood en 'n eier of vlelsgel'eg as die 
lang middag nog voorle?" Dus daal' 
moet groente of iet~ dcrgeliles byge- 

(Vervolg op bl. 4, leol. 1) 

Die volgende segsman, mnr. Neu 
rock, eienaar van die Masonic-hotel, 
Was meer optimtr tics. By meen dat 
hoe wei sy broodrantsoen met veer 
tig persent ingekort is, sy kllcnte 
feitlik geen ongerief sal ondervind 
nie. Hy het die aandetes en mlddag 
et s omgeruil en is van mening dat 
indien 'n verdere inkort.lng toegepas 
Word, hy nog in staat sal woes om 
die moeilikhede te oorbrug, III die 
Vorband waardeer hy die goeie gees 
Van toegewendheid, van tevreden 
held aan die kant van sy kllente be- 
Onder b Ie. 
Mnr. Neurock voel ogter jammer 

VIr sy badiend s wie se stapclvoedsel 
eWoonlik brood was en wat dit nou 

sal moet verbeur. 
Mnr. Nerock wil tewens die' be· 

skeie wenk aan die hand doen dat. 
daal' in Stellenbosch 'n broodspaar 
d6p~t opge1'ig behoort te word on- 

. der behcer van een 0 ander lief- 

• 

'n 
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Vir 
LEWENSASSURANSIE 

Raadpleeg 
W. S. MALHERBE 

SA LAM 
Kantoor: Dlrdstraat 18, !oon 486. 
Huis: De Waalstraat. FOOD 222. 

STELLENBOSOH. 

BESOEK - 

SUI ERR SSIE 
MEL SALO 

n kom geniet julle ledige 
uurtjies in ODS 

BILJAR1'SALON 

ONDERSTEUN 
DIE ALOMBEKENDE FIRMA 

R. MULLER 
B roemd vir 

DIENS EN KWALITEIT VAN 
BENODIGDHEDE. 

• 
On8 p i·U eer in Mu i kh ndel 
en m ak aan praak dn rop dat 
'On voorrade die grootste ver .. 
keldenheld hied, die volledig te 

en altyd di nuut t insluit. 

• 
'l'EORETIESE EN TEGNIESE 
BO}JKB WAT HA]!lDlJJL OOR 
ALLE VERTAKKINGS VAN 

DIE KUNS. 

• 
• MULLE 
(EIENS.) BEPK. 

I Instraat, ST LLENBOSCH 

Die Plaza 
FOOD OOJ8 

1'HE STRANGE A jFAIRS OF 
UNCLE lARnY 

George Saunders - Ella Raines 
Geraldine Fitzgel'ald 

Vryda n Sateydag, 3 en 4 Mei 
M TINEE S TERDAG 

Gesti 1850 

Foon 24 

T KE S 

JOERNING 
EN SEUN 
(E ENS.) llPK., 

Ho I an 
ird· It PI in traat, 
TEI-IJ..IENBOSCH 

DIE ltlATIE 
Alle korrespondensie aan: 

G. J. ROUX, 
Hoofredaltteur, 
pia Dr. Hoge, 

Rowanstraat, Stellenbosch. 

VRYDAG, 3 MEl 1946 

Verenge/sing 
p 

tellen osch 
"Eng'cls, Engels, alles Engels - 
Engels waar jy sien of boor." 

Dit I an met veiligheid beweer 
word dat jy op Stellenbosch on 
der die studente-gemeenskap 
MEER SUIWER ENGE,LS 
HOOR AS SUIWER AFRI 
I{AANS! Die paar persone 
wat wel Engels praat, besig ten 
minste 'n suiwer taal, terwyl 
die massa wat Afrikaans praat, 
hu'l taal deurspek met Engels 
bede van allerlei aard en om 
vang, 

Natuurltk salons bogenoemde be 
wering heftig weerspreek. Terneer 
omdat ons graag aanspraak maak 
op die gevleuelde benaming van (lie 
.,Meldtlt van die Afrikanerdom". En 
die platte land het deur die jare ga 
leer om op to s-ien na ate Stollen 
bo chao UniveTsitoit om, riuting on 
leiding in die Btryd 01)1. die belunu: 
van ons taal en ons idantitctt. En 
di~ eloof in Stellenbosch leef nog 
voort. Al sou die res van die land 
die knle bulg VOOl' die "beskawing" 
en die kultuur en die tnvloed van die 
oorheerser, sal Stellenbosch die ge 
sulwerde profeet bly w t dle heilig 
domm van die volkslel onberispeItk 
rein en sterk sal bewaar. 

Dit is wat die volk van ons dink 
en verwag. 

Maar uuu i8 dte "1vare toedrag van 
sake Laat ons 6Cn oomblik daardic 
grootse v rwagtlnge toets aan die 
huidlge spraaltwerklikhedc en die aI 
g mene gees w t di botoon veer. 
Laat ons 'n taalbesoek afM. 

Die kenntsgewtngbordo trek ec-stc 
die aandag. Maar wat gaan l1ier 
aan? "On ye olde village greene". 
1 es ons. Ja, dis 'n fondse-funltsie 
van 'n groot damcskoshuis. Afri 
kaans is te rmoedig om daal'die 
mooi id e te advcrteer; dit It an slegs 
Engels doen! 

"Cozy orner!" heot dit op 'n vol 
t; ndc plakltaat. Die plek Wil ook 
geldjies inaamel. Bo ryplik moet dit 
aantrcklilt voorg st 1 word. En hoe 
kan jy dft to in Afrikaans s~? 
Hier is weer die v l' ierde spys 

kaart van 'n manskoshuis se dinee 
funksie. Bo-aan staan .,Carnaval" 
en later "kuier dIe gaste in '11 "quad 
scene". J n, selfs die alotvel's op di 
rugkant van die kaart is 'n Engelse 
ged ggic. Nouja, ons i tog twee 
talig en g'rootmoedig en l1beraal. En 
daar is sulke mooi Engelse slng- 
PI' ulto 11 epigmmm en Engel e 
digjuweeltjies. Ma l' wat het ons 
nOll aintlilc in Afrilcaal1s? 

Luistcr 1)o?ylor na clie [J68elstartl 
van die 8tudentc. tiulle pib mekaal', 
sit 'n dute ann, call hy 'n nOOi, met 
of Bond r 'n visiting card, dra t il 
coats en ry jou wrintigwaal' nog 

steeds op 'n bicycle. By die sing 
songs vir intervarsity skree hulle 
net we want iemand en dan is die 
iemand daar, as hy nie van pure 
feeblegeit bunk nie. En as hulle 
honger word, smaak 'n meat pie 
sommer vorentoe as 'n man nie te 
broke is nie. 

So praat die ma8sa as hy praat on 
?lie }n speech nuuik: nie. 

En wat lees die mense? Vra maar 
wie het al "Gone with the wind" of 
"Rebecca" gelees? Nou dis tog goeie 
Engelse boeke. Natuurlik almal. 
Reg. Maar hoeveel het al "Die 
dleper reg" gelees of "Raka" of "Lo 
jale verset" of "Lewonsvorme" ? 
N ouja, dis mal mense en digters en 
B.A.-mense wat sulke goed lees! 

En con 'IJan (Ue dae is <lie Engelse 
koning solf hier, en dan salons hom 
toon hoe 'n Engelsman onthaal be 
hoort te word. Of hoc? 

Op pad Kufferland-toe I' Aikona! 
Op pad Engeland-toe, en dit met 
een van ons mooi Engelse liedjics in 
011S harte! 

"Musiek, Sang 
en 

Romanse" 
"Wanneer die wagter van die dag 

die mistige swart-grys sluler van sy 
skouers afskud, en glorieryk sy ver 
skyning op die gloeiendo oosterse 
gesigseinder maak, dan werp die 
tweetmg-ptejce hul lang skadus 001' 
een van die mooiste en vrugbaarste 
valleie in ons sonnige vaderland. En 
daar, in die boesem van die vallei, 
omring deur volmaak belynde berg 
massas en genestel in die weelderige 
green van eike en denne, M die skU 
deragtige en oudste dorp in Suid 
Afrika - Stellenbosch, die Eikestad. 
Maar dis nie alleen die stad van die 
eike nle, maar die stad van die jeug, 
en menige grysaard wat hter vertoer 
kan indcrdaad in die woord van 'n 
Langenhoven ultroep: "My bloed 
word sornm r weer rooter, daar kom 
weer vuur in my oog en olie in my 
knte," want daar in die skadu van 
die pieke vind ons die jeug met mu 
stek, sang en romanec.' 

So het mnr. William Fullard, die 
organlseerder van die program: u1n 
die skadu van die Pleke" wat verlede 
Maandagaand vanult die plaasliko 
teljee uitgesaai is, begin. Augusta 
van Rooyen het die program geopen 
met "Care Solve" in F Atalanta van 
Handel, begelet deur E. Pretortus, 

Bekellde jong l(unstenaars soos 
Makkie Grove, Eugene Pretorius, Fa 
nie du Toit, ,Willie Scrfontein, J. 
Smit; p, Jordaan en Louis Steyn llet 
puilt nommcrs gelewer. Veral een 
nommcr het, toe dit Vooraf hcrhaal 
is, by di aanwesiges Opspl'aalt ge .. 
wek, nl. die Kweeks}toollwor van on 
geveer 35 mans wat die "Onse Va 
dr" gesing het. Daar is onmiddellik 
besluit om 'n plaatopname van die 
1toor to maak. Hiel'dic koor wat op 
die oomblik nog deur dr. Cillie afge 
rig word gaan Juniemaand onder 
lei ding van dr. Cillie 'n Iandswye toer 
ondorneem om fondse i11 te samel vir 
'n pas-gestigte Kweeh:skooistudente 
fonds. Diegene wat hul nomme!' 
Maandagaand geniet het a1 bea 
moontIik weer di geleentheid h om 
~l'ens in die binlleland na hul te luis 
tel'. 'n Woord van hartlilte geluk 
wcnsing aan mnr. Fullard wat hier 
dio geno glike programraetjie gereEil 
het. Ons hoop dit sal 11ie die laaste 
wees nte. 

In Memoriam 
Ds. P. K. Alhertyn. t 

Op Sondag, 28 April, is te Stellen 
bosch tel' aarde bestel ds. P. K. AI 
bertyn, die alombekende "Oom P.K." 
van die kinders. Al was by nie meer 
in aktiewe diens van die kerk nie, 
is sy heengaan tog 'n groot verlies 
vir ons kerk en volk, en dit is seker 
gepas dat veral die jeug van ons 
volk sal kennis neem van die bete 
kenlsvolle lewe wat ons deur die 
dood ontval het, 
Ds, Albertyn is gebore in die jaar 

1872 in Kaapstad, waar hy ook later 
nan die ou Suid-Afrikaanse Kollege 
gestudeer het, alvorens hy sy oplei 
ding to Stellenbosch voltooi het m 
1899. Na 'n vrugbare bccUening to 
Darling, Graaff-Reinet, Brandfort en 
Swellendam word hy in 1930 aange 
stel as Sondagskoolsekretaris en in 
hierdie hoedanigheid het "Oom P.K." 
nie alleen alom bekend en bemind 
geword nie, maar het hy seker ook 
die vrugbaarste jare van sy lewc 
deurgebrlng. Sy werk as redakteur 
van "Die M6rellg'" en sy bekend 
"Handleiding vir Sondagskoolonder 
wysers toon sy inti erne kennis van 
die "kindernatuur" (soos hy dit 
graag genoem het) en ook sy warme 
belangstell1ng in die kinderlewe. Go 
durende die Iaaste paar jaar was ds. 
Al bertyn besig om lesings to gee aan 
studente van die departement van 
opvoeding te Stellenbosch oor "Gods 
diensonclerwys op Skool," 'n onder 
werp wat hy ook herhaaldelik met 
Kweekskoolstud(mte behandel het, en 
eersdaags sal uit die pel's kom 'n 
werk van sy hand oor "Die Lewe 
van Christus," waaraan hy veel tyd 
en feitlilt al sy kragte, miskten te 
veel van sy kragte, bestee het. Maar 
so eindig sy lewe tog op gepaste 
wyse in diens van die jongmense vir 
wle hy innig lief gehad het, en aan 
wic hy so baie keel' verte' het, op 
uitstaande bekwame wyse, van die 
Heide van Christus! 

Di Kaapse kerk kan hom verbly 
oor 'n ryke verskeidenheid van talon 
to onder sy leraars en ds. Albertyn 
is eon van ons ouere precUkante wat 
'n heerlike diens gelewer het, met 
die besondere talente wat die Here 
aan hom gegee het. Ons bring 'n 
dank bare hulde aan sy nagedagteniS 
ook namens duisende kmders van 
ons kerkl 

s. V.R.-Nuus 
Voor die laaste kort vakansic het 

die Studenteraad alhler breedvoerige 
samesprekings gehad met argevaar 
digdes van Universiteit Pretoria 
(mnre. Janson en Stofberg) en 
U.K.O.V.S. (mnre. Ackermann en 
Billlgan). 
Die slots om wnartoe die samcsprc' 

lungs gelei het was min of meer die 
volgende: 
Dat die Afl'iltaan e Univeraiteite 

daarop sal aandring dat, op aHe inter' 
univol'sitOre aangeleenthode waar' 
by hulle regstreeks betroltlto mag 
wecs, die segregasio-beleid konso' 
Itw nt deurgevoer en gehandhaaf 
word. Wat die interne beleid van die 
Engelssprekende Ul1iversiteite betrc! 
veroorloof Stellenbosch en die ander 
Afriltaanse Ul1iVerBiteit~ hulle egtor 
nie die reg om mee te spreelt oor die 
huishoudelike aangeleenthode van 
ander Universiteite nie. 

SOOS on thou sal word, het die Stu' 
dente-unie van Stellenbosch verled 
jaar op 'n monstcrvergadering for' 
meel met "WiLs" bctrckkinge ver 
breek, veral omdat In lnonstervef' 
gadering aldaar die Afrikaanse stu' 
denteblad, "Spore" in die ban gedoOJ'l 

ok Spri t 
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FASCISME. OF 
KOMMUN/SME.? 

Deur Dr. J. A. WIlD. 
Daar is vandag min mense, veral in die Angel-Saksiese wereld, 

'Vat nie ~do nie dat die mmtere vel'nietigin~, ~a!1 Hitler se _Duits 
land en Mussolini se Italie ook-die totale vernietiging van Nasionaal 
~osia1i8me en Fascisme is. Tot hierdie klein minderheid beho?rt 
\\ aarskynlik <tie 75-jal'ige Joodse miljoener en raadgewe~ van vIer 
Amerikaanse presidents, nl. Bernard Baruch. Voor die Amerl- 

C ittee" h t I" dl kaanse "House Banking and Currency . omml. e~ e Iller ie 
ervare en invloedryke ou Jood onlangs. uiters I~slggew~nde ver 
klarings gemaak. Hoewel hy sy verl~larl,ng~ yeral m~t ~le oog ~p 
Amerikaanse toestande gedoen het, IS dlt. JUIS om h!erdlle rede s~ 
interessante Dat Baruch as verteenwoordiger van die gr~~'t kapi 
taal en as gesaghebbende staatsma.n va.!' die r~kste, mag'tIgste, e~l 
mees "demokratiese" staat van die wereld- die ve~naamste '~OI 
wiunaarland van die Tweede Wereidoorlog, 'n dergelike verklaring 
kan doen, spreek boekdele. 

AMEIUKAANSE SORGE 
Baruch se verklaring gaan veral 

oor die kroniese stryd in Amerika 
tussen die voorstanders van vrye on 
derneming aan die een kant en die 
pleitbesorgers van geplande ekono 
rnte aan die ander kant. In hierdle 
stryd wat sy einde nog nle bereik 
het nle, is die woordkramery van die 
politici, volgens Baruch, maar net 
goudstof wat in die oc van die volk 
gestrooi word en verwarrend werk. 
Behalwe die ,ekonomiese toewenaars' 
wat tydelike mag daardeur verkry, 
Word niemand gebaat nie. As die 
Amerikaners hul koppe en hul sterk 
materiele kragte nie oordeelkundlg 
gebruik nie dan loop hulle gevaar 
om nie alleen hul leierskap in die 
W~reld te verloor nie, maar ook om 
die ,skip van dcmokraslc' in hierdie 
OScaan van verwarring te laat onder 
gaan. "Die hele Amerika," aldun 
BarUCh, "hou die oog op Amerlka en 
is verbaas 001' die vertoning van 'n 
reus wat homself nle eel's kan reg 
l'uk om selfs in sy eie bchoeftes te 
Voorsien nie." 

'N EKONOMIESE 
DIKTATUUU? 

Baruch is blykbaar erg bcsorg 001' 
die nywerheidskrisisse in Amerika 
met hulle epidemics van stakings en 
wrywlngs tussen werkgewers en 
werknemers. Vir hom is dit 'n dwaas 
heid om te verwag dat die staat meer 
moet uitbetaal, terwyl die belasbare 
profyte deur staktngs en Ioonsver 
hogings al kleiner en klelner gcdrult 
word. "Wie gaan enige voordeel 
behaal?" so vra hy, .Jndlen goedere 
nie vinniger geproduseer word nie 
as lone verhoog en geld gedruk 
word?" Teney elke man meer pro 
duseer as wat hy ontvang, sal daar 
vir hom en vir al die ander mindel' 
wees. Elkeen sal meer geld maar 
mindel' goed ontvang. Baruch slen 
in die voortdurende nywerheidsont 
wrigting die moontUkheid van meer 
en meer staatsinmenglng. Vir hom 
as kapitalis is staatslnmenging en 
die gevolglike byna algehele nastona 
lisering van Amerikaanse nywerhede 
iets uit die bose. So iets is vir hom 
'n elmnomiese en sosiale omwenteling 
van groter omvang as wat op die 
oombUk besef word. In hierdie 
staatsbehcerde toestand van sake sal 
die gewone burger geen stem of seg 
genskap he n1e en die dag, sal na~ 
breek, aIdus Baruch, dat dIe AmerI 
kaanse arbeidors dit net so veel as 
aUe Amorikaners sal berou, 

Ten einde hierdie "cuwels" te ver 
my wat eintlik by die Fascistiese en 
Kommunistiese stelsel tuishoort, wil 
die demokratiese kapitalis Baruch 
"voorlopig" 'n 800rt van ek.onomiesc 
dilttatuur handhaaf. Hierdw clemo 
kraat wil dus "voorlopig" van Fascis 
liese (of Kommunistiose) middol ge 
b1'l1ik maak of Fascisme of Kommu 
nismo te hevog. So moet die staat 
b.v. vir eon jaar sy buitengewonc 
mag wat hy gedurende die oorlog 
basit het, gebruik on geon prys- en 
}oonsverhoging mool sonder sy goed-. 
lteuring toogelaat word nie. Ook 
moet daar goen arbeidstakin~s ge 
durcnde hierdic tyd woes nie. By 
wi! die Amerikannse arbeider c1~S 'n 
reg ontneem wat hy (die arbCldcr) 
nog altyd as een van sy b langriltste 
regt heskotl het, n1. die reg om sy 
werlt te staak. nit is wanr dat Ba,~ 
ruch 'n "High Court of comm.erce 
wil instel, maar hoe word hl0:<11e 
hor: saamgestel en wat is sy proslCse 
bevoegdhede? . 
Nio alleon wil Baruch net soos Hlt- 

leI', Mussol1ni en Lenin van dUd.ato- 

WAT BARUCH AAN DIE 
HAND DOEN 

Hoewci sy aanbevelings niks nuuts 
bevat nie, het Baruch, soos min Ame 
rlkaners hom dit kan nadoen, sy kri 
tiek on voorstelle Itragtig en helder 
gestel. Vir hom was dit 'n cerste 
lloodsaaklikheid dat die produksie 
van die V.S.A. vc!rhoog moet word, 
nit is vir hom die Wet van die Pro 
fete, die hoel{steen waarop al sy an 
del' aanbevelings rus. Voorts eloon 
hy aan die hand dat daar opgehou 
moet word om die geldelil{e voor 
rade te vermeerder en die belastings 
te vcrminder totdat die begroting 
Idop, Ook moet die vollt nie om die 
tUin gelei wot:d nie met die bewering 
dat loonsvarhogings moontlik is son 
deI' om dIe lewenskoste te laat styg; 
Pl'Yse of' lone moet 'aIleen verhoog 
Word Wflar dit nodig is om produksie 
aun t.e moedig. Pryskontrole, onder 
Worpe aan ondergeskikte vernnde 
l'ings, moet nog vir cen jaar gehand 
huaf word. Profyte is loelaatbaar 
maar 111e profitel'ing nie, Begunsti 
glUg van die een of ander besondere 
groep moet .vermy word. Vir diegcne 
tussen die 111euistone - klerke, rege 
rings-werknemers, pensionarisse, ens. 
- lUoet daar gesorg word. Die stig 
ting en finansiering van klein sakew 

Olldernemings moet gestiml1leer 
Word. Geldleen moet oordeellnmdig 
en nie hlindweg geskied nie. Rege 
l'ingSuitgawes, insluitendo di6 van 
di redorale owel'heid, staats-, dis 
tl'ilts- en stadsregering moet ver 
l11inder word. Ane werkstaltings of 
llitsluitings ("lock-outs") moet vir 
'n jaar lank uilgeslmkel word. 'n 
"High Court or Commel'ce" moet in 
die lewe geroep word om 001' boge 
noema salte te bealis, 'n Ekonomlese 
dilttatuur in die vrye demoltratiese 
J\morilca immel'S moet vermy word. 
Ald\ls Bernard ;Baruch. 

R. W. VAN RIJN 
DRILM REB 

Bring u oog rt 0 voorslt:rlf 
n my. Groot verslce1denlleid in 
die mod rn to Drilrame, a 00)' 
raamloftc moclell • Sp stale f 
sla vir studente. 

GDE V JEPINO OROOTE 

Die Stryd om 
Die Manel 

Daar het al meermale en op meer 
plekke as Stell en bosch 'n stryd in 
kerkraad of Sinodo opgeflikker 001' 
die amptelike drag van kerkraads 
lede, en daar is soms meer stof op 
gejaag as nodig is. 

Teen die swaar, warm, deftigo en 
dure drag wat nou in swang is, het 
daar van 'n jonger en moderne ge 
slag, wat nte minder ernstig is nie, 
verset gekom, wat hulle dan deur 
ander kwalik geneem word as of 
hulle die goeie gewoontes van die 
vaders wil afskaf, asof hulle ligsin 
niger geword het en aan die waar 
digheid van die amp afbreuk wil 
doen. 

As ons nou egter net een geslag 
teruggaan, dan blyk dit dat die ma 
nelpak van kerkraadslede 'n moder 
ne deftigheid is, wet niemand minder 
as so 'n stoere ou Kalvlnts as dr. J, 
H. Necthling van Stellenbosch, oor 
lede 1904, nle aan sy kerkraad wou 
opdwing nie; hy wou hulle nie eons 
verplig om 'n swart pak aan te trek 
nie en het blykbaar genoee gene em 

.. met 'n grys of vaal pak, 
Voor dle Sinode van 1883 was daar 

klagte oor die gebruik in sommige 
kerkrade am "vale baadjies" en "ge 
kleurc1e onderbaadjies" te dra en toe 
is daar 'n voorstel ingcc1ien om kerk 
raadslede te verplig, nie om 'n manel 
pak te dra nle, maar om stemmig 
swart geldeed te kom, Hiert en het 
o.a. ouderllng Gle van Kaapstad be 
swaar gehad en, volgens De Zuicl 
Afrikaan van 20 Nov. 1883, "zeldc 
hy dat in de Kaapstad dit plan groo 
Len last zou gevon, want ieder die 
je tegenkwam als [e in 't zwart en 
met witte das gekleed was, zelde: 
What's the matter?" Ook nuder 
iing Herholdt (grootvader van prof. 
Keet) het daarteen gepl'aat en wou 
dlt nan Ute kerltraad so eie oord 01 
oorlaat. 

Ds. Neethllng van Stell nbosch 
hield het ervoor dat het voorstel 
l;uitendion strekken zou om somtyds 
minder gegoede Heden te dwingen 
zich boven hun middelen te kleeden." 
By 'n hoofdelike stemming 001' die 

VOOl'st I het 85 daarvoor gcstet)} om 
}terkraadslede te versoel{ om ste1>1- 
ntifJ .9wart geldeed te kom, 77 daat 
teen; maar daal' was geen sprakc 
Ta.n 'n mnnelpak uie, en hierdie be 
sluit staan vandag nog in ens J{erk 
wette en Bep linge. 

(Vervolg in volgende Itolom) 

dale middels en metodes gebruik 
maalt om na-oorlogse wantoestande 
on wanverhoudings to verwyd r ni , 
maar spreck hy die vrces uit dat. in 
dien daar nte volgens sy raadgewings 
gehandel word nle, lIons weldra one 
in di. moeras van verwarl'ing sal 
bevind wat ons tot Fasciame of Kom 
munisme sal bring." 

As iemand soos Bernard Baruch 
in die welvarende Amerika nl ltans 
sien om m t "demokratt se" middeYs 
wnt die stempel van die Angel-Salt 
sers dro, na-oorlogse siel tes to ge 
nt.cs, en die Fascistiese of I{ommunis 
tiese gevare' fl.f te 'we r ne, wat sal 
die posisie van die armoedigc Europa 
en AsH! w cs wat so swaar deur di 
oorlog gely het? Sal dit Fascisme 
or Kommunisme we a?'_' ; 

KERKGEBOU KAA.'PS'l'AD 

LADSY DRIm 

Wat nou by ons gebeur, is dat 
kerkraadsled vryheiJ wil he, nte am 
die s des van die vaders te verwerp 
nie, nie om aan die waardtgheid van 
die amp afbreuk te doen nte, maar 
om tot 'n besluit en 'n gebruik van 
onere vaders terug te keor n om die 
drag aan die amp verbond nle 'n 
beswaar vir lode to maak nie, Daar 
mee b vlnd hulle hul in die b ste ge 
selskap, nl, di6 van so 'n waardlge 
k rkvad r as wyle de . .1. H. Noeth 
ling van Btellenbosch. 

(vervotg van bl, 2, kol, 3) 
het. Mislden was daardie beslutt van 
Stellenbo eh 'n bietjie oorhaasttg. 
Byna onmiddellik is die besluit van 
die "Wits"-nlOnstervergadering deur 
hull, rektor ge-"veto" en "Spore" is 
in er herstel as offisit!le Afrllcaans, 
Studenteblad aldnar, 
Met die oog op hterdle veranderd 

houding van "Wits", asook die feit 
dat hulle onderneem om in alle int r 
untversiterc aangel nthed waaraan 
Afrilmallsc Unlversttett d eln em, 
ons b leid v n kleui apar III id te er 
biedig, is dlt nie all en billik nt maar 
ook utters wensllk dat hierdie stu 
dente-unie so gou moontlik botrek 
kinge met Untverstteit Witwatersrand 
hernu, 
E e r s d a a g s (heetwaarakynlik 

Woensdagmiddag om 4 uur i sal 'n 
monstervergac.lering in di C.S.V,· 
saal gehou word wat nie all on di 
aandag maar 001< die teenwoordtg 
held van alto atudente noodsaak, 
Daar sal, onder andere, ons stand 

punt in die algemeen gp.st.cl word; 
dat Stell nhosch graag b ,tl'eltking 
wil behou met alle Unlversltette wat 
in sake van int r-unlversit re aarrt 
waarby St 1] nboach r gstre Its b • 
trokke is, die beleid van kI ur part 
held eerbied b.v, op Intor-untversttere, 
sport", sosiale- of debatsaang le nt 
hede. 

M or besonder • 1 (.11 
unie g vra word om kennis t l1C .nl 
vall die verandor d mptelik hou 
ding van Univ rsltoiL Witwnt ,rsran 
ten op I l van dIe s k wat ' '11 de 
j r g lei het tot di . v .tbr killg v III 
bande om1 rUng, Ook . al daar dan 
voorg st 1 word dat ons onm1c1clellUt 
hetrekltinge he 1111 met Univcrsiteit 
Witwatersrand, 

G agto med Rtudente, 1110 t rti 
aIle, 01) die slcouel's vnn die S,V.H, 
pak nie maar Imm self d ,ul' 11 
teenwool'digheicl, belangst .1ling n 
b spreldng, op dl mOl1stcrvergad 
ring, om ona jntel-universlt ro v .1' 
houdings in die rein te l)ring, II op 
'n meer gesondc en logicso basis to 
grondves, 

D, J. DU P. MOOIJMAN. 
(Voorsiltcr, S.V.R.) 

IIENDRIKSZ 
&1 gter, pe i liseer in 
WORS en VLEIS 

vir 
BR AIVLEISAANDE, 

t 11 nb , 

di 

loon 94 
S nty e 
Bottelstoor 

En probeer on 
graot 
verskeidenheid 
Soetwyn 
en kellrige 
A fJ ty t, .. d ta n hi es. 



BLAD8 

DIE BROODPOS:(SIE 
(Vervolg van bl. 1., kol. 2) 

voeg word by die maaltyd wat ond r 
normale omstandlghcd 'n goele 
nand te g vorm net. .l!Jn omdat dlt 
wint r word en die jongspan saan 
'n dubbc1e etlus openbaar, moet die 
aandete rutmskoots vergoed vir die 
ugterstand van die middagdls. Ge 
volgtik moet die bediend slater werk 
en noer ver oeding verdi en. 

HOEKOM NOU EERS? 

Een hutsmoeder voel ontevrede dat 
die nuwc redlings so sldelik en so 
Iaat in werldng getree h t. As dit 
in die somer geslded het, sou di 
mervrugte rulmskoots kon vcrgoed 

vir die ander tekorte en ters lfder 
tyd BOU daar 0.1 v el meer brood be 
spaar gewees net. 

ADKOS EN UITS'l'APPIES 

Niemand skyn met sckerheld te 
kan ~ watter soort padkos daar vir 
vertrekkende students of skolier in 
dt kosmandjie gepla kan word 
ni. "Miskien 'n vtskoekle, 'n frik 
kadel of hardgekookte eiers; nee, ek 
het nog nie so 001' die aak edink 
nl ." 
Daarteenoor is di weld rlge to - 

broodjte-bllk van die bergklimmer of 
pieknlekgan r klaarblyldik ook iota 
van die verl de. Of sal die vindin - 
ryk hutsmoeders 'n plan kan maak? 

KOEK? 

N e, 001' die ve bod op fyn ebak 
is d 0.1' geen bltterheld nle, Die oet 
heid van b ru tendo elatenheid sal 
moontlik vir daardl verli kan ver- 
oed. 
Utt die onderhoud blyk v rvol 
ns dat benewens dle b kkers di 

karee' die swaarste etrer word. 
M v. Viljo n v n Die U1 pan h \. 

op nlilt rk n dat sy rad 100s staan 
voor di vr wat om un hu1 klan 
d i voor to it. Ge n vleispa t 1- 
tji nie; en ko k; geen botter 
broo ji nte. En wat van die r I - 
g r wat te n n e- of ti nuur iots 
te etc vra? Sonder di Bsen Itile 
broodbordjie leun jy dan b swaarlilt 
Ie voor it. 

M j. Pollic van Zijl v n Suiker 
bOB Ie voel b Ie jamm r vir haar tu 
dente wat tydlg en ontycUg om 'n 
v r t rktnkfe kom aunJdop het. 
H o.r daaglik om t h t onmid- 

d llilt met 50 per ent vermtnder 
rna l' daaroor Ida By nio; trouens In 
so'n krlsiBtyd moet almal opo f rln a 
do n, m 0.1 y het dit t n die ver 
bod om haal' brood - y vra. nie 
m r nle - to b dien op 'n tyd n 
I n WYlie dat y baar kl e die 
b t kan di n n b vr dIg. By v r 
tcl van 'n tud nt w t iater d 
v al van cUe hon r tog m.aar n t 
'n karst bJ;'ood Wou Itoop. :mn t r 
wyl y di brood het, moe y <11t 
w t r. "Ia dft nodig? I dft bilUk? 
1 dit v r ta.ndi 1" b t Y g vru. 

ONSEKERIlEID 

Mag 'n ko g n er BY middaget 
brood na sy k mer n m en aan 
daar geniet? 
Mag 'n mo d r VIln 'n (lolg and 

Jdnd di 0.0. lik e to broodjie vir dt 
p clpouse 80. mstuur? 
M hu igtin w t Ito ok- en b k- 

kun doseer BOO die Hut ou kunde· 
• akult It nog yngeb k maak? 

N I dIe antwoord is nog nl dui .. 
d Uk 111e. Wat weI dUldel1k 119, Is 

DlE MATIE, VRYDAG, 3 MEl 1946. 

STUDENTE SLAAN VOET 
Met dapper en stapper het verskeie students die af'gelope tien 

dae-vakansie hul ouerhuise honderde myle ven bereik en weer 
hetyd op Stellenbo cit teruggeke er, Ho doen Pa dit? Lees die 
antwoord hier onder. 

Nouja, die Aprilvakansie het ge 
kom en saam daarmee die gevoel 
om 'n slag die stof van Matieland 
van die voete te skud. Die vakansie 
was dus nog in aantog toe verskeie 

I Matiemanne reeds die Iandpale ver 
by g stryk het Karoo-to , Vrystaat 
toe, ja selfs Pretoria-toe. 
Reeds op Woensdag, 17 April, 0.1 

het Johannes Smit en Johannes 
Londt die akademiese kwellings ar 
geskud en koers gevat Ultenhage-, 
Oostehke Provinsie, toe. Op Vrydag, 
19 April, is die ouerhuise beretk, 
Alleen plu minus 13 myl van die 
afstand is te voet afgel en die on 
koste d araan verbonde errens min 
del' a 'n pennie per myl. 
Die terugrels was langsamer. Die 

rede htervoor was (soos in 'n pers 
gesprek meegedeel) dat die goeie ou 
Oom op Heidelberg 'n bate mooi dog 
tel' gehad het. 
Van die afstand van plus minus 

800 myl is alleen 30 t voet afgele. 

WAPENS EN EPPERMENTE 
Die volgende paar wat hut skrede 

no. die ouerhut gcwend net, was 
Daantjie Oosthulzen en WUlem van 
Zyl. Hierdie keer was die doelwit 
Graaff-Reinet. Die heenreis het ge 
gaan 1 ngs di roeto Oalcdon-Mossel 
baal-Knysna-Human dorp-Port Eli 
zab th-Graarr-Relnet. Op die terug 
r is is 0.0.. di Kango-grotte aange 
doen, 
Hiel'die reis h t gegaan 001' 'n ar- 

tand van 1,350 myl. Daarvan is 
ongeveer a6-40 my I te ¥oet algele 
terwyl hulle deur 29 verskillende mo 
toriste opgelaat is. 

T n g volg van 'n blou-oog wat 
hy opgedoen het, wou 'n prof ssor 
van die Kaap Daantjie nie oplaai 
voordnt hy hom verseker het dnt hy 
geen wapens besit nle. Die belang 
rilcstc voedael van hi l'die stappers 
was pepperment . 

KLOP BY POLISIE AAN 
Met die I{ango-grotte as mikpunt 

het ook Johan Taute en Frank Vivier 
cUe rugsak oor die skouer gegoo! en 
in dt pad geval. Die lang af tand 
van plus minu 800 my I is afg 10 
blnne vyf dae. Daarval1 i plus minus 
25 myl te voet g ry. 001' slaapplek 
het hulle hul nie beltommer nie, want 
ellee dorp het '11 polisie-stnsi en wat 
i nou maltlilter om d 0.1' te gaan 
vra wanr 'n gocio oom of tannle bly? 

"SESTIEN" 
"So tion," d ur Aimee en Philip 

Stuart. 'n ap 1 wat handel 001' die 
t oud rdonl wanncer byna aUe kin 
del'S probl mltind 1'8 word, en aUe 
OUOl' m rlt hoe hulle w lmenendstc 
dad hul soma tot probleem-ouers 
kan maak, word op 11 en 12 Junia 
deur mej. M. d Villi rs vall di 
Conservntorium, opgevo r. DIe spe 
Ier , waarvan dio meeste haar voor 
dragstudente Is, is die volgendc: 
Eath r du Tott, liuldah Strydom, 
m v. M y Lochner, mej. Anna Uys, 
Paddy d ViIliers, Jan de Villiers n 
Rob xt Mohr. 

t dat ,,'an brood aIleen al 
jy n1 1 w ni." 
Dan dink 'n mens met weemoed 

aan d v rh 1 van koningin M rIc 
Antoin tte w t di om-brood .. slef u .. 
ndo g peup 1 van Parys v rontwao.l' 
dii' aangespr ek het: "As julle nt 
brood bet nfe, waarom et jull dan 
nte kQok uio'(" 

NOORDWAARTS 

Kidson en Van Zyl het die oe ver 
der gerig - Noorde-toe. Waar 'n 
wil is, is 'n weg en die wag lei na 
Pretoria toe, tenspyte daarvan dat 
die afstand om en by die 2,000 my 1 
is. Die naslonale pad-rocte is ge 
volg. Reeds op die tweede dag van 
die rets is Dc Aar bereik. Die na 
week het hulle daar vertocf en Maan 
dag is hulle PCI' motor-geleentheid 
no. Nigel, 'n afstand van 54.0 my I 
wat binne 12 uur afgele is. Die vol 
gende dag was hulle in Pretoria. Die 
terugrels was vocrspoedtger en reeds 
op die eerste aand het hulle op 
Bloemfontein geslaap, Vandaar het 
die rels gegaan via Edenville, Philip 
polis, De Aar, Beaufort-Wes, Stel 
lenbosch. Hulle het alleen die lttte 
losgemaak 001' 'n afstand van onge 
veer 10 myl. 

V£JR GESTAP 

Ook die regsfakulteit is verteen 
woorclig op die staptoere en wel deur 
Eben de Klerk en Gert Stey!. Bloem 
rontetn-toe was die wagwoord. Na 
'n haastige besluit om te stap is die 
afstand van ongeveer 750 myl in 3 % 
dae afge18 om hul ouers aangonaam 
te verras. Ook hulle het die Nasio 
nale pad-roete gevolg. Die terugrets 
was minder voorspoedig aangesl n 
ongeveer 100 myl te voet afge18 is 
omdat hulle deur die Karoo (Aber 
deen, Beaufort-Wes) gegaan het. Nie 
n inder as 35 keel' is hulle opgelaai 
nte en een keer moes hulle selfs 'n 
mediese dokter so motor oor 'n ar 
stand van 150 my I bestuur terwyl hy 
agter in die motor l~ en slaap het. 

DANKlE, VRIENDE! 
{ 

Al die stapp rs lean getuig van die 
gasvryheld, getrou aan di Afrilca 
ner-tradisie, waarmee hulle deur die 
publick ontvang is. Feitlile almal van 
hulle h t Matie-kleurbaadjies aange 
had wat hul b ie goed te staan ge 
kom het. 
Namens die voetalaners en ook na .. 

mena al die and l' Maties wens '"Die 
Matie" sy hal'tllkc dank t betuig 
aan 0.1 die goeie vrlende wat aan hul 
mede-studento 'n hel'berg, 'n sitplek 
kie of iets derglilee goedgunBtigllk 
besorg het. 

G. E. HENDRIKSZ 
•• .I.wink I .i .. 

VARS GEBAK'!'g VIS, 
AARTAPPELREPI S 

SOUTVIS n KIPPERS. 

)flEET UP 
U w at .eke .. ho .w .... dit .om. i. 
om r.1dji.. t kry vir die ditji.. en 
datji •• ? 

Sori dat u toekoms nie, n6o'n uk. 
e volle Univcr iteitsloopba u, deur 
gcbrek n geldelike vermoS belem 
mer word nie. Jong professionele 
manne en vrouc weet d t hulle .a1 
miskien lank moet wag voord t hull 
'n win gewende betrekking sal tan 
opbou. Dokters of prokhreura moet 
'n pr ktyk of vennootskap koop. Di 
mlklikste en be8te manier om u 
planne te bewerk t-elliC i8 onl nou 
te spaar en u belparings in UNI _ 
LENING ERTIFIKATE te bel. 
Koop hull. deur midd.1 un N .r ... .,...1. S.,..... '~". of .ir o.taat. II, 
ail' •• Po,' 

Maak IOere 
ir erel 

O.B. Hou Elfde Kamp 
'n Aangename groep maats, 'n 

mooi kampterrein met tente diep on 
der die kastaiingbome in, lekker 
weer, lekker werk, Iekker kos, aan 
gename sang en skerts om die kamp 
vuur, net genocg O.B.-dissipline om 
die regte karakter en ordehkheid aan 
die kamp te verleen, 'n Vierkleu 
wat hoog 001' die kamp wapper en 
- 0.1 die bestanddele is daar om van 
die elfde O.B.-arbeidskamp 'n skit 
terende sukses te maak. 
Vrydagoggend, 19 April, net dte 

groep O . .13.-kampcerdcrs vertrek na 
die plaas La Provence, so ongeveer 
sewe my! hiervandaan op die Kaapse 
pad-Polkadraal, Nog vooruat annal 
uaar was, was almai ale beste vrien 
de, en toe die kamp opgeslaan IS, 
was alles in die haak VIr 'n aange 
name vakansie. En daardie groep 
bet 'n aangename vakansie geruet, 
nulle het beset dat daar maar e n 
goeie manter is, 'n onverbeternk 
manter, om '11 vakansie deur te brmg, 
kamp in die buitelug en werk met 
die nande no. die kopwerk van di 
kwartaal. Vroeg opstaan, vroeg gaan 
slaap, aUes doen soos dit moet ge 
doen word, die werk, die kampvuur, 
die vrollkheid, en geen wonder dat 
almal s me: vol ende keer kamp 
ons weer! En as daar gedurende 
daardie Uniedag-Iangnaweck 'n kamp 
plaasvlnd is ons natuurllk daar: 
Die oft"siere In bevel was Hennie 

Marais, J. N. Bell en Ria Bruwer .. 

STUDENTE, 
dit i N. theid wet t I 

Gebruik die stewige 
"SPRINGBAC1(" "LEGGER 

vir u aantekeninge. 9/3. 
• 

Die "DREADNOUGHT '.MEET. 
KUNDESTEL wat 2 Celluloide 
Tekc drichoeke (150 en 600) en 'n 
Cclluloide Gradcboog beY, t. 4/6. 

• STENCILS. • • • • •• . ••• 21-. 
HIGGINS INDIESE INK • • 1/9. 

VERSKAJo DEUR 

DIE C.S. V. BOEKHANDEL 
PLEINS1RAAT, SlELLENBOSCH 

E. MARSI{ se 

PAARL 
STOOMWASSERY 

tot u diens vir 
• WAS 
• DROOGSKOONMAAK 
• KLEUR 

Agentc: 
DE WET BROERS, Stcllcnbo ch 

KOTZE 
VAN n:AAPSTAD 

• 

Wat Tl"aak. 

• 
ADDERLE STRA'AT 134 


