
Jac, J. du Toil! 
Die studente kleremal er nooi 
u om die nuwe voorraad stof 
fasie te kom besigtig en u keus 

te doen. 
Studente ] lourbaadjies kan 

u hier kry. 
Op hoek van Vall Reyneveld 

straat en Pleinstraat. 

DI 

STELLENn()S~E STUI)ENTli:KOEnAl'1T. 
01'11 ru I. III ur I'ro 1':(1(') In-J)rukl.l'n on ultgl'gel' 

dcur dl A.N.~. l' I 'tf'lIf'nbllfl('h 

------~- --- _--~ 
f) I~ l~ L I, • TO. 

ILJ E 
. e f'lets rwinl el sal u fiet. , Teer 
repareer. Brin I' dit net. 
nWl'SE BN FIE1'SP AIl1'E 

NOU IN \i OORJ1AAD. 
Alles to 11 die billikst terme. 

Onthou 
Net lung Suikr-rbo sie. 

OIt(~AAN VAN A.N.S.-TAI 

VItYI>AG, ;) SEPT. 1911. 

STUDENTEWINKEL WORD IN 
VOORUITS/G GESTEL. 

Onvermoeide Ywer van Prof. S humann. 
Op 29 September, die opellingsd'ng V 11 die R ddin ada dw k, wor-d 

"On5 Eie Wink 1" moontlik reed geop n in die nuw C.S.V.-g bou, dank 
sy di onv rmo id ywer v n prof. dr. Schumann e.a, Hi rdie stud nte 
winkel s I in die b ho ftes v n die studente voorsien en terselfdertyd aan 
die g ern een kap die voordde v n sy eie koopkrag v rskaf. 

5~ % kumulatief PI' ferente aandele 
en £2,000 gewone aandele sal uit 
maak met 'n maksimum dividend van 
8%. Die helfte van die aandele sal 
aan die publiek verkoop word en 
omtrent 20 tot 50 aandele aan stu 
dente, wat daarvoor aanso k kan 
doen by prof. Schumann. 

. D. B drywig Op Stel enbosch . • 

Vir jare reeds is da r g spekuleer 
oor die moontlikheid van die oprig 
ting van 0 'n studentewinkel op Stel 
lenbosch. Die saak is onlangs deur 
verskill nde studente aanhangig ge 
maak by prof. dr. Schumann, wat 
toe 0.0.. op die skriftelike versoek 
van die Uitvoerende Komitee van die 
S.V.R. die saak ondersoek het. Dit 
is deur hom voorgele aan die Dir k 
sie van Federale Volksbeleggings wat 
op die saak ingegaan het. 

BESLUl1'P; VAN FEDERALE V.B. 

Hulle het besluit dat daar a1 oor~ 
gegaan word tot die oprigting van 'n 
studentewinkel vir mansklerasie en 
portbenodighedc. Dit sal 'n private 
maat kappy uitm ak met 'n nominale 
kapitaal van £5,000 en 'n ingeskrewe 
apitaal van .£3,000, w.aarvan £1,000, 

STUDENTEFONDS 

AIle winste bo 8 %, nadat voor 
siening gernaak Is vir 'n re rwefonds, 
sal oorged a word a n'n tudente 
fond. 001 di Iat r beh .er en he 
skikking van di tudent fond al 
in die toekoms besluit word. 

Die direkteure sal o.a. waarskynlik 
wees prof. Schumann, oom Pietie le 
Roux en prof. W. Pretorius. 
Vir die erste drie rnaande 1 aI- 

leen vir kontant en s amdra verkoop 

Grootste ermis in Jongste Tyd. 
Daar is min bewegings onder ons 

wat in 0 'n kort tydji nz hul tot 
standkom.ing sovee) daardwerklike 
ond rnemingsgees at n die dag gele 
het as eli Rcddingsdaadbond. 

'n Mens hoef .ook nie v"r te aan 
seek n voorbeelde nie, want Stel 
Ienbos h sel f sal binnekori die ton el 
wee v n n van die lewendigste n 
mees-uitaebretde gebcurt nisse wat 
ons land nog ge. ien het, - Reddin - 
daadweek - onder leiding van Oorn 
Pietie Ie Roux, prof. C. G. W. S hu 
mann en die pl aalike R.d.b.-bt"stuur, 
met prof. J. G. Meiring as hoof 
programleier. 

001' die hoe en die waai sal later 
me r bekend gemaak word, maar 
voorlopig is dit genoeg a"? teo se dat 
ons fond. e gaan insamel VIr die Red 
dinRsdaad en dat Matielander be 
Swaarlik die saak kan misloop! S6- 

S i rbossie 
Melk alon. 

HOO ·KWARTIER 
V n 

GESONDIIEID 

• 
Ligto g1('S, ~1 .Il dranko 
(warm en koud), 1 om I 

'I' ( en 1:;(' kl (~J' • 

Onder porsoonlike 10(' jg van 

OOM HUGO. 

wat het ons no nooit bel w ni 
'n week van optogte, uitvoerings, uit 
stallings, kuns- en blomm tentoonstel .. 
lings, opvoerings, konsert I volkspeIe, 
ens., ns., 'n fee .telikheid sond r 
weer a. 

EN WAT DAARVAN? 

Net dit: Duisendc b soek r s wo d 
van elders v rwag, nons wil 'n be 
roep doen op elke n en . lrnal om 
die eel' komende kort vakan ie op 
St llenbosch t bly n die a k t 
ondersteun. So 'n le nth id k m 
maar c nm I in 'n Ie ftyd I 

NODi 11 vriende, grniet die vuken 
sic OJ) Stell nbosch en onderst un 
die 

REDDINGSDAADWEJi .. K! 

Gebroeder D Wet 
(EIEN .) BPI . 

ALGEMENE HANI)EI.AARS, 
SPo T .U1TRUSTERS EN 
PRAKTIESE SNYERS 

met 'n bestaan van byna 50 [a r, 

• Ons sora vir al u b nodi rhode. 
Ons waarhorg 20/- in die ·e . e 
waar(hl nu-t p;orie b -handeling en 

voll orne tevredcnh i L 
• ()ntlwu, (lie (),11. Adt·cs. 

Gebrsl De Wet (Eiens.) Bpk. 
h/v. Kerlt- en Birdstrnat. 
ST Ll .. ENBOSCH. 

Po bus 21. Foon 20. 

word om onnodige onkoste n risi 
ko's te verrny, 
Hi r i uit indelik vir studente 'n 

eie wink 1, 'n tasbare vooruit ig, Laat 
ons met yw r ons koopkrag van die 
erste da af ingooi en 'n . ukses 
maak vr 11 on eie ondern min - 
"Ons Eie Winke1." 

Sf(·I1f"uhOI'!(·h Presteer op 
1 aapstadse Ei. tr-ddf'od 

Die Maties het op 30 Au ustus 
weer hul Alma Mater se naam hoog 
gehou. In di Ope Klas e vir Voor 
dr ag OJ die Kaap tadse Eisteddfod 
het die volgende per. on pryse weg 
geclra: 

Lieri s: Ie Prys, Marie Stegmann 
en Anna du Pr C};, 87~Q. 2e Prys, 
Mi mie de Bruyn, 86%. 

Dr m : 1 e Pry , Miemie d Bruyn, 
91 %. 2 Prys, Marie Stegm nn, 90%. 

3 Prys, Ria Botha, 88%. 
Byh I: l e Prys, M ric St m nn, 

82%. 2 Pry, Ann du Pre z, 80~Q. 
3 Prys, Miemie d Bruyn, 79°0. 

I.. a: 1 Pry I Miemie de Bruyn, 
8Su o ; 2 Prys, Mari St .m nn n 
Kon t nt de Vos, 84~o. 3(" Pry 1, 'E. 
van Ieerden, 82%. 
In die rdelin lIel 

Dr m en Byb 1 h t rnnr, h. vr n 
Heerden n Kon tant d Va al dl 
eerste n 2 pry e b 'h 1. 
Al hi rdi tudente i van iii Con- 

vir Mu i k. 
luk!1 

MATIES! 

Sluhili.. A~(l'ut ,. ap)~ «'"11 
nf·I.~~ging ' .. MUttt I UP1)Y 
Groote I erkg bou ;\11, 
Bus 1527, KAAPST o. 
T en die vol ntl prys 

D' ck rbl nch , pi • 
bo, rne, Jou I tat ... at, 

Die Fort Here 
Geskil. 

Waarom Stellenbosch 
Nog Swyg. 

"Soo~ ltyd sta n Stellenbcs h 
s m met dl Aft 1 ki:' n min lerhede 
an U.K. II Wits, en ons hoop In 

hierdi opt red hul o 1 winnin 1 
be po dig." 

On bied u de kun b di nin 
m di yue a • 
to r fi . Hande Deskundi 

1 rs, 

Ma k g'ebl11ik van Ons Vlugge 
Fotogr 1 . posdiens. 

Joerning en SeUD 
(El n .) Bp)c:., 

Ko k Bb'd n Pleinatraa.t, 
T LLENBOSOB. 



Ifred Blomma rt, 
(Foon 48 en 176) 

Kerkstraat, 
STELLENBOSOH. 

KP(lIIlEl TIEH::-)\V AltI~ 
- - YH'1'Im.WAH,E 

PI()I){;l('rg 

Die Winkel vir bill ike en 

spoedige 

DAMES 
Wat OIlS nie hot nie, 

kry 01 s. 
Wa l oris ] ic kan kry nie, 

mauk 11S. 

PlWBRIW 

TANT MITA 
so 

MOD WINKEL 

LUBBE 
S nuwe modorne 

SKOENHOSPITAAL 

waur alle l.orstolwerk 
natjies n gou codoon 

word. 

Van Reyneveldstraat, 
STELLENBOSCH. 

~~~~~~~ ... - .... -~ 
Mel 
PI 

i oed vir almal. 
u b tellin 
by di 

B It na elkery 
[lOON 123, 

f by di d pot 

Vi Eike Cafe 
of 

14 13irdstraat, 
FOON r as. 

Eienaar t DANI E JOUBERT. 

L 
Foon 0013. 

nlt~'lr 'E 
J) VI 

peel b ter j I in 
"THl'" OLD MAID'· 
in haat nuwe triom£ 

n nd., V ryd., Sat., 
11, 12 n 13 S pt. 

DIE l\L\TIE, YHYDAG, l) Hll~p'r. 1911. 

K()RnESJ>o~nENSIE 

Treffend, vol ryke suggestie, teken 
Potgieter die beeld van die ewige 
jeug in die seun wat hy op 'n wan 
deling in die duine onverwags ont 
moet, waar hy op die kop van 'n 
hoe sandheuwel Ie en uitkyk oor die 
se , "de blonde haren in den wind 
wuivende; de groote oogen op het 
verschi t gevestigd; een jongen, wien 
geen enkel voorwerp in de v rte be 
paald boeide, wiens blikken dreven 
zonder rust." Op sy vraag: "Wat 
doen jy?" is die openhartige ant 
woord: "Ek kyk oor die see!" "Hij 
ziet zijne to komst voor zich," dink 
Potgieter by homself; "hij wikt wat 
hij worden zal, zijn strijd begint." 

J Iier die boeiende tekening van die 
j ug geld vir alle tye, oue sowel as 
nuwe, en 5 1 geld .solank soos ons 
ou wereld met die jeug geseen sal 
wees. Dit geld vir die A.N.S., wat 
ont taan het as die reaksie en die 
antwoord van ons jeug op die libe 
ralistiese NUSAS; die A.N.S. wat, 
met die oe .01' die verskiet gevestig, 
gewik het wat hy sou word toe sy 
stryd begin h t en verlede jaar met 
sy Vryh idsmanites doelbewus begin 
werk het vir 'n nuwe orde in Suid 
Afrika. 
Dit g ld ook vir Hans van Rens 

bur , Er e Presid nt v n hi rdie [eug 
dige b wcging. A' 'n Afrikaner wat 
hom r cd op [eugdige leeftyd in 
die volksl we onderskei h t, en wie 
se stryd die stryd geword het van 
die A.N.S., was hy vanjaar die aan 
gewese man om as Ere-President van 
die Studentebond gekies te word en 
i hy r ds, VII hulle wat hom ken, 
die id ale 1 i r van Jong Suid-Afrika. 

Aan lie Universiteit van Stellen 
bosch het Han v n R n burg en as 
stud nt (M.A., LL.D.) en a mens 
'n uitstekend rekor d nag laat. Pa 
van (lie Universit it,' tree hy in die 
sta t rdi n jui in die tyd toe so bai I 
jong Afrikaner S op di springvlo d 
van nasionalisme binnekom. Na sy 
spoedige bevordering in die staats 
diens te oord 1, moet hy weI blyke 
van meer at. won aanleg en v r- 
di nst ge, het. Na'n kort diens 
tyd in eli kantoor van di Proku 
reur G neraal in PI etoria wor d hy 
Regsadvi eur van die R gering. In 
1930 tot Onder-Sekretaris van Jus 
tisi henoem, word hy in 1933 Sekr - 
taris van J u tisie en in 1936, op 38- 
jarige le ftyd, Administ ateur van 
die Vry it t. IIi rdi v r ntwoorde 
lik b trekking, We t hy op buit nge 
woon hekw m wyse beklee het, het 
hy aan di inde van 1940 neergele 
toe di roel st m tot hom kom om 
di hoof! ier knp van di O. 'ewa 
brandwag t aanvaar. 
Intuss n het hy o.ole op militere 

g hied b sond re pr ·ta ies beh al. 
In 1928 het hy a gewone soldaat 
by die Pretoria-regiment aangesluit 
en in enk Ie jare die rang deurloop 
om in 1935 tot Kolon 1 bevorder te 
word. In S ptember 1939 is hy om 
begryplike r d s op die reserwely' 
v n offisi rc ge1'laa·. 
Hoewcl Han v n Pensburg, net- 

0,0' dl1isend and r volksgenote, se 
dert sy Ipind rjare in die heersend 
ge lagtewcl eld van die Brits-Joocls 

DIE MATIE. 

. o. (). 
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ONS EI{E .. J>HESIB.ENT. 

Dr. J. P. J. van Rensburg, 

.,1f et dughet in bet oost.en, 
H et dagJlet ov eral-" 

o • prn 

Iiberalf m , kapitalisme en imperialis 
me opgevoed is, het die rocping tot 
volksdiens vroeg by hom ontbrand 
en het sy belangstelling en Hefde van 
self altyd uitgegaan na Jon Suid 
Afrika, w ar dit m t vryheidsideaal 
worstel en dit nastreef. 
Vandaar sy warme b langstelling 

en liefde vir die A.N.S., voor wde 
hy gr aag optree, veral hier op Stel 
lenbosch ; by A.N.S. voel hy hom tuis, 
"onder .y ei mense"; A.N.S. se 
Vryheidsmanifes is so reg na sy hart, 
want 8005 die seun op die duine kyk 
A.N.S. ver in die verskiet en is hy 
nie bang vir die nuwe wereld en 'n 
nuwe orde nie. 
"Nog 'n kind in die politiek," mag 

Hans an Rensburg deur manne van 
daardie beroep verwytend toegevoeg 
word waar hy die vryheidsideaal van 
sy volk propageer en die O.B. op die 
Pad van Suid-Afrika probeer lei. Is 
.sy sonde miskien dat hy nog nooit 
aan die party-politick deelgeneem het 
nie, en hom met geen party nog ge 
kompromitteer het nie? 
WeI het Hans van Rensburg hom 

gekomprorniteer met die A.N.S., met 
die O.B., n met Jong Suid-Afrika. 
Soos die seun op die duine, kyk hy 
ver in die verskiet; hy sien sy toe 
koms voor hom; sy stryd begin! 
Luctor et emergo! 

(Vervolg van kolom 4) 
chauvinistiese isolasie. Die O.B. er 
ken ontwikkeling, lewe. 
In die tweede instansie wil ek be 

weer dat hierdie artikel onbillik is 
teenoor dr. Malan self. Moenie laat 
ons onnodig valse verwagtings by dr. 
Malan opwek nie. Laat ons as in 
telligente mense besef dat die tydgees 
teen sulke leiding van dr. Malan is. 
Laat ons liewer reguit met hom wees, 
en openhartig verklaar aan hom dat 
sy leiding uit die ou do os is, sodat 
hy dit bctyds in ooreenstemming met 
die eise van one; tyd en die behoeftes 
van ons volk kan bring. 
Der dens, meen ek in hierdie artikel 

'n negasie van die hele A.N.S.-rigting 
te .ien - en dit nogal in 'n orgaan 
van die A.N.S. Die Ieidin van dr. 
Malan in hi r die angsvolle da is se 
ker lik nie in ooreen stemming met die 
ees van di A.N.S. 0:;005 dit spreek 

uit sy stet k Nasionaal Sosialisties 
gekleu d Vryheidsmanit es nie. Ek 
reken due; dat die geweldige aanpry 
sing van dr. Malan "ie 1eiding in die 
artikel onder bespreking, enersyds 
onbillik is teenoor die A.N.S. en an 
dersyds teenoor dr. Malan self. 

Baie dankie vir opname. 
W. R. Laubscher. 

[Tcr verduide}iking ken otis net 
s.f. dat genae mde urtikol oor Dr. 
M alan e ... kryw is op versoek van 
lede van die A.N.S.-bestuur, en dat 
die Voorsittel toegestem het dat dit 
sou .geskied as 'n blyk van hulde tum 
ons politr'<'ke leier van die H.N.P. 
Die srtikel is egtor nie bedoel as 'n 
aanduidl'ng dat die pleeslike A.N.S. 
tak in die huidig e krisis kant gekie s 
bet ten }, oste van die O.E. nie, 
Nag die Bestuur nag die Ietlev erge 
dering bet tot dusv or enige meniru; 
oor die seek uitgespreck, omdat dit, 
vir die huidiee sltuns, die. tandpunt 
van die A.N.S.-tak is dat die A.N.S. 
met sy VryhC'idsmaniies 'n ete bail' 
positit'we rigting ingeslann h;t, 11 
dlt vera} op e:rond daarvan me nOu 
ons taak IS om in iti rdie. krisis ten 
guns.to van I en van die bepaalde 
gl'oepe kant te kiC's nie. 
Dns kan aIleen ons Spyt uitspreek 

dat enocmde inleidin sartikel blyk 
baar 'n vcrkeeru indruk ge 1 ep het. 

Redakteur. "Die Matie."] 

Artikel oor Dr. Mtllull 

Geagte Redakteur, 
Ek sien in "Die Matie" van 29 

Augustus dat daar 'n inleidingsartikel 
verskyn wat dr. D. F. Malan eer, 
volle vertr oue in hom uistpreek, en 
'n vennootskap met hom aangaan. 
As daardie self de artikel in die vorm 
van 'n pamflet deur die R.N.P. v r 
sprei is, sou dit my nie verbaas het 
nie maar dat dit as inleidingsartikel 
in '"Die Matie," mondstuk van die 
hele Matieland, verskyn, kom my 
baie vreemd voor. 
Vergun my 'n paar woorde oor 

daardie artikel. 
In die eerste instansie dink ek 

dat dit onbilhk is teenoor die studen 
tegemeenskap van Stellenbosch.. As 
daar Maties is wat 'n vennootskap 
m t dr. Malan aangegaan h t, dan is 
daar baie Maties wat dit nie gedoen 
het nie, En die rede is voor die 
hand liggend. Ons Maties .is verteen 
woordigers van die jeug van Suid 
Afrika. Ons dra in ons om die le 
wenskiem van die ewige Afrikaner 
dom. Ons leef en ontwikkel, ons 
is nie steriel en stagnant nie, Ons 
ken die wer eld van ons tyd en ons 
hou rekening m t di eise van ons 
era. Ons liefde vir ons verlede wek 
nie by ons 'n kons rwatiewe vrees 
vir ontwikkeling in die h d ni. On 
Maties probeer nie die tyd terughou 
nie, want ons weet as ons dit probeer 
doen salons maar net ondergaan. 
En dit skyn vir my juis wat dr. 
Malan wil doen, en wat hy ons Ma 
ties gevra het .orn saam met h~m 
te do en. en wat soveel van ons weier 
om saam met hom te doen. dr. Malan 
wil he dat ons die Ossewabrandwag 
die rug moet keer, vanwee sy rig 
ting, en uitsluitlik die party (H.N.P.) 
moet aanhang. Maar juis hier die lei 
ding van dr. Malan getuig van hom 
dat hy 'n au man is wat nog in ons 
tyd leef, maar nil' v n on tyd is nie. 

S.olank as wat on", nog leef, onder 
die tans heersende, maar vinnig ver 
bygaar de, ou bedeling, solank het 
die party 'n Iunksie en 'n baie be 
langrike funksie om te vervul. Die 
party mo t n1. di str yd . van die 
Afrikan r waarn m an che parle 
m nter e of party politleke front. Maar 
as hierdie ou b deling ineenstort en 
die heersende stelsel van Britse p r 
lementarisme verdwyn, wat moet dan 
gebeur? Moet die volk dan nog maar 
steeds y redding by 'n politieke par 
ty gaan soek? Vanselfsnrekend, na 
tuurlik ni . Inteendeel, c ie volk moet 
hom omgord om die r-uwe bedeling, 
wat berus op volksorgani asle, in t 
g", n. Daarvoor is die 0 sewabrand 
wa, daar, Is dit ni dwaas om die 
O.B. te wil vaskoppel aan 'n politieke 
party, wat uit sy aard saam.m t die 
ou bedeling mo t vera wyi me? Kan 
die party tog bly v~ort?estaan In 
'n nuwe b dcling waarm die gemeen 
skap ad -organis e n_heid in 'n volks 
organisa ie saamgebmd wo d? 
Met die p rty staan ons tcmidde 

van di oue en die uitgediende en 
kvk ons t rug i.p.v. vooruit. Die 
O.B. • an die ander kant taan in 
di teken van die geestelike verjon 
ging wat vandag 5008 'n nuwe re 
nai .sance oor heel die wereld sprei, 
Die O.B. is die waarhorg van die 
seHstandigheid n leien;k p van die 
Afrikaner in di n IW b d lin wat 
kom, [a, alreed daar IS. Di O.B 
1S llie 'n vre mc1eJing in die wereld 
vnn sy tyd nie. Vie O.B. trag nie 
vrugteloos om die tyd t rug te hOll 
ni. Die O.B. mi ,k n die idee van 
stagna i, ber iltte. finaliteit, 'n af 
g ronde eincl - die hel id van 

(Vervolg in vo.orgaande kolom) 

Die Konservatorium begin al hoe 
meer onafhanklik van di.e Universi 
teit staan. Op die oomblik word 
daar ge-a it r vir eie ldellrc en 
wapen en da.t K~ns~rve student aI 
leen die Umver It tswapen sal dra 
in Ii n hul ldasse aan die Universi 
tcit loop, 

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

5. Die Staaat sal berus op 
Christ lik-Nasional grond lag, 
maar die begin el van vryhcid 
van godsdiens w.ord rken. 

ar 

Uit (lie Vryh~idsmanif~ 
all die A.N .S. 

tt • 
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Onder Onsies. 
Moreaand hou Harmonie weer een 

an haar befaamde Sigeuncraande. 
'1 Uitmuntende program sal aange 
lied word. Die dames word nie 
~eadvcrteer nie. 

* * * Woensdagaand saai mej, Lin AI- 
iertyn van Roz enhof uit. Sy sal 'n 
antal sangsolos lew r. 

II< * 
Vrydagaand het die Junior se non- 

lansfunksie plaasgevind op Coetzen 
rurg. Met mnr. Theo Pauw en mej. 
~arlo Retief as eregaste het alles 
iale goed afgeloop. 

* * * Mej. Marie Loening het haar hart- 
ike dank betuig jeens die persoon 
vat haar verwittig het dat haar kle 
lingstuk wat sedert geruime tyd 
'erlore gegaan is, veilig in Wilgen .. 
iof bewaar word. Na verneem word 
noet die uitlewering egter nog plaas- 
·ind. -, 

* * Onder die wat kort gelede hul 
nondigwording gevier het is ook 
nejj. Chri ie Barnard en M.ara Smit 
an H uia-ten-Bosch. 

* * 
Die Konservatorium se uitslae was 
esonder bevre.~igend hierdie jaar'j 
V. Coetzee, mejj. R. Nel, M. Myel', 
~ Basson, C. de Klerk en F. Sche 
arts het die Finale Orrel-eksamen, 
n mejj. M. Starke, K. Warnich en 
. van Schalkwyk het die Finale 
'"lavier-eksamen met goeie gevolge 
fgelS. 

* .j< * 
"Bolandse Noointjie" word vanaand 

:l die stadsaal op die planke ge 
rIng deur die bekende Afrikaanse 
::>neelspeelster, Wena Naude, 

* * * Die plaaslike Junior- Verenigdeparty- 
ik het verlede week hul verjaarsdag 
evier, Dit is werklik 'n geluk dat' 
ierdie jongeling nog leef. 

* * * Uit Huis-d - Villiers kom daar altyd 
its nuuts. N ou het mej. U. Smith 
1 nuw r ekor d geslaan ur v r 
'de we k haar vriende op 'n skemer 
artytjie te onthaal tel' viering van 
lar verjaarsdag. 

* :I: * 
Na herig word heers daar nog 
eed(j 'n toe .tand van spanning tus 
n die twce dame koshuise Har- 
toni en Monica. Die oorsaak van 
ie str yd i n.l. 'n k t, wat deur 
Ionica sou opgevoed n groot ge- 

I aak wees en op wie, m t haar kroos, 
au deur Harmonie beslag Ie is. 

Op 1 Sept. se monst rv rgad ring 
t P. A. Theron aIleen gest m t en 
voor tel dar die Munisipaliteit elk 
udent oor die pos van die verk rs 
els meet voorsien. Daarby w s hy 
'iekee-r 0 die been "op 'n punt van 
de." 

:I< .~ 

.Mnr. Jan Hurter, bekeride oud 
atie van Geor e, wa 10 die afge 
Pe paar dae Op'n akeb soek in 
Kaap, en is ook in St llenho ch 

, die bekende val ansieocrd "TO 
lE LOUW" aangetref. 

* * In osiale kringe in Suikerbossi is 
oeer in di week verneem dat M j, 
'jeda Buhl' 'n betrekking as ond r 
-l:ieres in Huishoudkunde aan die 
erskool van Parow gekry het 
ie g luk, Frieda; ons hoop dit 
jou (en Ina de Wet) beweeg om 

: redaksie te skiet vir 'n koppie 
in Suik rho ie, 

* 
Prof. Fiam r Was durende die 
'elope paar weke in lie Kaap i.v.m. 
~ afneem van die MUsiekek",amens. 
het ook na Bloemfontein afgereis 
Lisensian teksamcn aldaar af te 
Ill. 

:I: * II: 

)ie oors e eksamenator w t op 
oomblik in die Unie optr. , het 

't besondere lof gepl'aat \7 n die 
alte van die werk op St II nbo ch 

. di m nin uitgespre 1· d. t dit 
:vk taande is met die van Europa. 

ook 

U.S.-Wapen Verwerk. 
Aanbod van Afrikaanse 

Firma. 

'n Noukcurige verw rking van die 
Universiteitswapen is begin in 1932 
deur mnr. M. Kruger van Kaap tad 
in samewerking met prof. Blomma rt 
wat by daardie tyd al aan ienlik na 
vorsing i.v.m. die heraldies waarde 
van die universiteit gedoen h t. Na 
die oorlyde van dr. Blomrnaert bet 
mnr. Kruger die hulp van dr, Wil 
cocks geniet aan wie die tekenaar 
baie d. nk verskuldig is. 
Intusscn het die verspreiding dar r 

van oorgegaan in die hande van 'n 
pasgestigte Afrikaanse firma, n1. 
Stabilis Agentskappe en B leggings 
Maatskappy, wat onderneem het om 
'n tantima op die verkoop van di 
wapens af te .staan aan die Univer 
siteit vir die oprigting van die ing - 
nieursfakulteit. 

Die wapen in sy huidig vorm is 
aangeneem deur die Universiteits Raad 
as die enigste offisiele wapen van di 
Universiteit. Dit is toe assulks deur 
die rektor gcregi treer by die regis 
trat ur van Wap ns en KI ure, 

Met genoee kan 011S aankondig dat 
dr. Wilcock.s di cer tc wapen van 
hierdie nuwe kopic ekoop het en d t 
die wapen wat aan dr. Malan by die 
laaste vergadering aangebied is, 'n 
geskenk van Stabilis was. 

Mnr. Kruger het die alleenreg vir 
tien jaar vir die verkoop van die 
nuwe wapen wat deur Stabilis oor 
geneem is. 
Sien Stabilis se advertensie in "Die 

Matie." 

Dinsdagaand, 9 September om 8 uur 
sal pr-of. Eric. Grant van die Suid 
Afrikaanse Musieltkollege in die Con 
servatoriumsaal 'n lesing hou 001' 

klavicrmusiek. Hy sal by di ge 
leentheid self 'n paar werl uitvoer, 
en u word alm I vri ndelik uit enooi 
om dit by t woon. 
Die plateprogr m vir .k. Sondag 

aand sal wees:- 
1. Voorspel tot die opera "Die 

Zauberflote" - Mozart. 
2. 01 relkonsert No. 10 in D klein 

terts - Handel. 
3. Koo stukke uit Hand I s ora 

torium "Die M las." 
4. Simfonie No. 5 in C kl int rt 

- Beethov n. 

8untoP~1 udi"'!-I 

T oorgoloo f 
Mnr. Job, n Louw sal aan tar nde 

Maandagaand - 8 September - om 8 
uur in die Soc iologi kla kamer voor 
die Bantoestudi kring praat 001' 
,,'1"001 geloof van die Banto en w t .. 
gewing in v. rband daarme '." 

l nterdebnt met /)tJllll(l(lOrd 

Die J uniorgroep van di 
v r niging al aanstaand S t rd g 
aand, 14 S pt. kompeteer met die 
o ba tsver enig mg van D nneoord-Op 
leidingsl·ollege, oor di volgcnde on 
derwerp: "Volks enheid in Suid 
Afrika is nie moontlik in die hui 
dige posisie van 1 wee offisiele tale 
nie." As spr ker. sal .optre mnre. 
Gerjo v. d. M rwe en Piet van Ni _ 
kerk. 'n Int r s nte botsin word 
verwag. 

() pe IJtl/J(lI 
E rskom nde Sat rda aand om 

7.30 sal 'n ope vel' ad rin hou 
word, en 'n ond rwerp van dring nd 
aktuele be]ang s41 daar bespr k 
word nl. "Universiteit behoort hul 
op die huidige tydstip nie uit te 
spr.eek t.o.v. kontensieuse sake van 
politieke aard nie." 

Dr. J. C. d W t is aange. t 1 as 
professor in R gte nadat .die hetrek 
Hng va1t:ant was v, n f dl 
v n DI. Van Zyl Steyn in 

• r 

Gebrekkige Bebeer oor 
Landsuitgawes. 

Verduidelil ing un IInidi ye 
Stelsr-l deur nr. J)ongc8 
Voorv rlede Maandagaand het dr. 

Don es di lede van di Verenigin 
vir Ekonomie en Handel toeg preek 
oar die beh r van di landsultga 
wes. Hy h t daarop g wys dat die 
kontrolc van di Parlement oor 
staatsuitgawes op twe verskillende 
stadia uitg 0 fen word, n1. eerstens 
voorafgaanc1e magtiging d ur mid 
dIvan 'n be rotingswet; tw ed ns 
latere kcntrclering deur middel van 
die T sourie : die Ouditeur-Gene 
raal en die gekos.e komi tee op Open. 
bare Rekeninge. 

GEBREKE. 

Dr. Dong s het gewag g rnaak van 
die gebreke waaraan hierdie parl - 
rnenter beheer mank gaan. Die b - 
groting vir die jaar word nie in ... en 
gehe. 1 aan die parlement voorg Ie 
nie, In die loop van die jaar word 

woonlik vir bykomsti e verw t 
uitgawes, en later in die finansiele 
jaar vol dikwels'n Addisionele Be 
rotin. Hierdeur word akkurat 

skattin s van uit aw s ni n erno _ 
dig nie. Dikw Is word op sek re 
poste meer spandeer as waarto rna 
tiging verleen is, en hierdie OllW t 
tige uitgawes word dan ex post 
facto gewettig. 

VERSLAE AFGESKEEP. 

Daar word verder byna geen aan 
dag in die parlement aan die v rslag 
van die Gekose Komitee op Open 
bare Rek ninge, en die van di Ou 
dit ur-generaal eskenk nie. In 
stryd m t die begin el dat die uit 
gawes in die begroting onder ver .. 
skillende poste edetail er word, 
moes di parleme t by eleenth id 
van 'n vorige ittlng' 'n glob le 'om 
van 001' £28 mi ljo 11 ond r di po 
Veld diging o edl cur. 

110 I nop: 
In ons uitgawe van 19 Sept. a.s, 

sal 'n belangrike kennis win in. a 
ke Boere port v rskyn. 

Sga et e. 

'n Groot 
Besending Boe/~e 

oaf) 001 (e het 

SO Pas Aang kom 
Voor ,eskr we Boek : 
F n Ion: R ilw y Econorni 
Schatfer~ The P ychology of 
Adjustm nt. 

Rose: Fe ding th }-t rnily. 
Iar dy: 'I'h Trumpet Major. 
Ecker 'ley: England and th 

English. 

Algemen 80 k : 
Rlacki Conci h Dle- 

nom 1 y, 6/6. 

12 Ver kill nd T't Is in if" 
ri "ShOlt Bio raphie " 2/~ 
ul. 

3/6, 5/ en 6/-. 

c.s.v ... 80 kh ndel, 
St lIenbo h. 
PL ,INSTRAA T, 

bo 

DRI !, 

Die 'lug! r' wat tdlcnho cb 
van VLEI.. voor i .. 
ONDBUSTEUN HULLE. 

Ontbou- 

ANJ)IUNGASTUAAT. 

nOIJ BRO.~RS 
( 4Jicns. BI)k.) 

A TLA ~G ;JBOU, I AA STAD. 

Vall dig Man - en D me uitru tur 
en Kl r malt r . 

DENWANG! 

Oak hecrHke oek, t .... 1, 
brood, ])olletjie pa 1 Ie en 

afles wat manklik is, 

/leo; oek. ons 1vin,kel in 
PLEIN'TUAAT. 

FRIKANERS 
SLUIT AAN BY JULLE £1£ 

MO 0 K UB 
ONG ,'14WEN AI DE VOOR 
T 'IF£. KIIEID, VOORR 1.G ... 
r I lioN VOOI{}) Il.,LII. SONDER 
Gfi..1.Yl'I1.. VJR DIrl, hRJNOF. 
BIl..D AGG ne VAN £1 J AAR 

GELD. 

VOLI..lt B i,SONDl~RflF.Dg ~N 
A N OhKVORMS OP AAN 

V 

JdlC' i: 
G. OOT I K K G OU, 

Adderl y traat, 
KAAPSTAD. 

Foon 2 .. 8866. Po sbu 2043. 

SI dent ! 
\ ' (I] onom i .' en g 1 III 

It' (1'1. 

J. . C ETZEE 
u vol en i pak ld t maak. 

• 
AGENT vn IjANNUCCI 
DROOG S 0 NM K tRS. 

• 



DIg 

Netbalspumw reken af met 
JJ F ellington 

Bo/~s.llltert'a,.s;ty • 
Die jaarlikse Int rvar ity vind op 

10 .September om 8 n.m. in die plaas 
like stadsaal plaas. Sew.e g ve 'te 
en een vertoongev g g eel. Toe 
gang sal wees Is. en 2s. Die vol- 
ende boks rs sal U.S. verte.enwoor- 

dig: 
Swaar ewl : Jan de Kock. 
Li swat r : H. G. van Wyk. 
Middel: IC. Heunis (kaptein). 
Welter: S. Coetzee. 
Lig: M. van Tender. 
Veer: M. de Rock. 
Bantam: C. J. Boet Louw. 

Malics Presteer op dip Mat Matie-Sportmanne. Op Ons Sportvelde. 

1EUN 
DIE AI.#OMBEKENDE FIRMA 

•• MULLE 
... erste vi 

LAVIERE, D AADLOOSTOESTELLE EN ALLE ANDER 
sao TE MUSIEK .. INSTRUMENTE. 
Qro.otste voorr d MUSIEKBOEKE EN MUSIKALE BENO 
DIGD IEDE. 

Voeth J ipunne ecvier op 
(.roote chuur 

Saterdag het die II B-, III A- en 
O. 19 A-spanne teen Ikey g speeJ 
op Groote Schuur onder uiters on 
pl i rige w r toestand . N ogtan 
wa dit maar w r 'n g val van, 
Maties Bo! 
Die Derdes se pangees, af- 

rit in n b ter uitbuitin vall die 
Suidoo t r was 21-3 te veel vir 
U.K. se tweede pan. 'n Mens sou 
dink dat Ikeys al esout moet we s 
teen die Kaapse Dokter, maar dit 
lyk bra bale of hulle nog nie eers 
an hom voorgest 1 is nie, te oor 
deel na die wak ebruik wat hulle 
van hom emaak h t. J an Vi agie 
en iet van VVyk spo nou no oor 
die feit dat hulle aarn m t Mau 
ritz van den Berg ery h t in sy 
motor na Nuweland na die wedstryd 
n boedat hy nie wou to laat dat 
hulle vir hom 'n sigaret moet op 
t ek nie. Skaam jull seuns! 

Nit Michau het op bekwam wyse 
y span tot 'n 6-3 oorwinning elei 
n elf di oorwinning punte da r 
st 1 met 'n mooi strafdoel. 

Stadler en Ko., 
(Kiens. ) pk. 
DORP TRAAT. 

Di Winkel vir D1.,'I1· en 
waliteil, - III t "n glintIng. 

ruideniersware st r ware 
Dr I toed n Skryfb ho fte. 

Pyre en (; ~l ypte C;lu • 

Agellte vir 
OI.,IVEU PLOEk 

• 

In hulle wedstryd teen die Leer op 
Maandagaand, het die Stellenboschers 
geto.on tot watter hoogte die sto i 
sport alhier gevorder het, deur drie 
wedstryde teenoor ses van die Leer te 
wen en twee gelykop te stoei. 
Verskei van die Kaapse Stoeiken 

ners was aangenaam verras - en ver 
skeie van die opponerende sto iers 
lelik ontnugter - met ons ons verto 
ning teen 'n span wat een Suid-Afri 
kaanse en drie provinsiale karnpioene 
ingesluit het. Temeer daar daar net 
teen twe van ons kerels valle aan 
geteken is en die ander naelskraap 
.op punte verloor het. 

F. Niemand moes weens 'n oogbe 
sering die geveg staak, maar het ge 
toon dat 'n Kalahari-boer hom deur 
geen kampioen laat afskrik nie. A. C. 
Greeff, J. L. Jord.aan en A van der 
Merwe was, met drie uitstek nde v r 
tonings teen meer ervare stoeiers 
verantwoordelik vir ons oorwinnings. 
Van der Merwe het die verras ing 
van die aand gel ewer deur in twee 
rondtes met sy meer ervare opponent 
klaar te speel. 
J. A. Nel en A. C. van Niekerk 

het I resteer deur gelykop te stoei 
teen vooraanstaande matmanne ter 
wyl J. Brand en C. de Beer ook prag 
tig gestoei het. Laasgenoemde het 
naelskraap verloor teen die huidige 
W.P. kampioen wat nog op die koop 
toe, 10 pond swaarder is as hy. 

KLAAS N. W. DU BOIS, 
H.P .0.0., B.A. 

Nicolaas het al 'n inste11ing, of is 
dit nou 'n tradisie, geword op Stell en 
bosch. Geen wonder nie, want hy 
is mos al 'n veertiende-jaar. As hy 
cers Stellenbosch verlaat h t, sal hy 
sek r 'n leg ndariese figuur word. 
Hoe dit ook al sy ,hy kom na die 

Eikestad in 1929 en begin sy voet 
bal-loopbaan en eerbare rol as 
skrumskakel aan die Hoerskool hier 
ter plaatse. In 1935 begin hy sy 
akademiese loopbaan en speel reeds 
in 1938 vir die eerstespan as heel 
agter. Hy was blykbaar die spaar 
wiel van die klub, want dis eers van 
af vanjaar dat hy gereeld vir die 
eerstespan diens doen en weI agt r 
die oond. 
Verder spec! hy al die afgelope 

vier jaar eerstespan kriek t en was 
verlede seisoen onderkaptein van 
die klub. So af en toe swaai hy ook 
'n tennisraket. Daar kan boekdele 
geskryf word oor die dag to hy as 
vanger opgetree het vir die krieket 
klub in bulle wedstryd teen di.e Bof 
balklub. Is [ou regterhand nog seer 
Klaas? 
fly speel voetbal hoofsaaklik vir 

die bande van vriendskap wat daar 
uit ontstaan en stel temperament en 
selfvertroue as van die grootste ver 
eistes vir 'n voetbalspel r. 
Offisieel is hy ingeskrywe as 'n 

M.A.-student aan die Univeraiteit, 
maar dit nou daar gelaat. 
Jan Pienaar en hy is stellig Stel 

lenbosch se onmoontlike tweeting. 
G'n wonder dus die snaakste gesig 
wat hy kan herinner is Jan wat 'n 
merk gevang het in 'n lynstaan nie. 
Ongeerg is sy voornaam. Toe hy 
eendag 'n Robertson-speler krok, 
trap hy met vooruit-ge tote ors 
rend met die woord, "Dis my werk 
Perde." 
By b weer dat die ses Maties wat 

teen die Verdedigingspan opgctree 
het, aIleen ge peel het odat die 
wedstryd geen propagandistiese 
w.arde sal he nie. rder is 'n aan- 
vallende sp n beter as 'n verdedi- 
:> nde span, want laasgeno mde het 
'r. neerlaag ely op di Tuisfront 

Hy wys daarop da t sy vriend, Pie 
naar, wel vir W.P. vcetbal speel. 
By verklaar dit d ur spelling. Die 
W.P .-haltker se naam, naamlik, word 
deur die gewone mens Duvenage 
gespel. Akademies is dit Vos en 
ill sy eie spelling, Pi iaar, 

Die netbalspanne handhaaf nog 
steeds hulle reputasie, Voorverlede 
week het die tw de-span met suks s 
t en die Handelskool opgetree. 
V rlede Saterdag was daar 'n hel 

misverst nd toe die eerste- en twee 
de-spanne teen Wellington moes 
sp el. Die wedstryd sou om nege 
uur plaasvind, maar Denneoord, teen 
wie hulle die middag sou speel- het 
laat weet dat die weer te onaange 
naam is en die wedstryd liewer af 
gestel moet word. Nadat die Maties 
vir hulle gebel het om te kom, aan 
gesien ons gereed was, bet hulle toe 
om twaalfuur opgedaag. Ode span 
ni het espeel en almal die louere 
we edra. 
Woesdag, 10 Septemb r, speel die 

eerste en tweedespanne teen O.K.P. 
Ons verwag die ondersteuing van 
alle belangstellendes, omdat dit 
seker die belangrikste van die sei 
so n sal wees aangesien hulle, saam 
met ons, aanspraak maak op die 
beker. 

Sumes})el van Hokkiespan 
Baau Weg tot OOl'winning 

Vir die eerste keer vanjaar het die 
A-span Saterdag op 'n grasveld ge 
'peel en weI teen Valkenber. Ons 
opponente was tuis op hulle ei veld 
en die Maties moes lelik rondstaan 
vera! George Murray s keerwerk 
was m ester lik, maar tog kon hulle 
nie 'n do 1 verhoed nie. Na 'n kwar 
tier egter bet Stellenbosch hulle by 
omstandighede aangepas n eerlang 
het Rein Loubser die doelwagter ge 
pypkan, na 'n paar voorspelerstorm 
lope wat vanwee die glyerige en hob 
belrige veld misluk het. 
Verdere po ings van Valkenberg 

om bulle te laat geld het misluk by 
ons agt rspel rs. 'n Paar bet weI 
die sirkel bereik, maar Jaap Krige 
bet dan di bel na ons voorspeler 
t rug e kop. Di Maties s same 
p 1 11 t V lk nbe g koud g h d en 
H y n Van del' Westhllizen ws t 
mooi in die midd I g.e peel het, het 
elk nog '11 doel voor TU tyd aan e- 
teken. 
By die hervatting het die spel 

fIuks gevorc1er en Loubser het nog 
'n doel emaak. Toe egter het dit 
hard begin reen en die veld was gou- 

gou bai nat. Douggie Hey wat naby 
die sirkel geval het, het kop-aan-kop 
met 'n teenstander gebots toe hy op 
staan, sodat albei bly Ie het. Valken 
berg het 'n harde hou opgevoig en 
J aap Krige geflous, maar Van der 
Westhuizen het met 'n pragtige doe! 
geantwoord om die telling 5-2 te 
maak. Garlick wat puik hokkie ge 
lewer het, was ongelukkig om nie 'n 
doe! as beloning te verkry ni.e. 

Die II A-spanne van U.K. en 
U.S. het op Rondebosch in die mod 
der gespook en elk tweekeer di 
doel binnegedobber. Die I B-wed 
stryd het nie plaasgepind nie. 

KOllS()rvatori,UlldallS 
Die j arlil se dans van di Kon 

servatorium-studente sal die 1ge Sep 
tember in die Banketsaal gehou word. 
Name van diegene wat wil deelneem 
moet by mej, E. Basson van Grey 
lock ingehandig word. Die kaart 
jies sal ongeveer 10/- koso 

[Iramatiese VerNl;g;llg 
Die Dr, m tiese Ver ni ing het 

groot planne vir aanstaand kwartaal. 
'n Aand gaan g reel word wanneer 
me]. Han lorn "Die Laaste Aaand" 
van T....eipoldt en mnr. Johnman 'n 
eenbedryf "Paradise Anew" van 
James Birdie opvoer . 
'n Moontlikheid bestaan dat die 

Vereniging reeling's sal tre£ om die 
opvoering van "Sesti n" van Philip 
en Aimee Stuart, wat deur Leonie 
Pienaar vanaf di 18e September in 
Knapstad op die plank gebring word, 
t e besoek. 

EN PATRONE. 

Kwaliteit ep Tevr denheid - Tevredenheid - 
Rcputasie. 

Spe i .le fdelin vir b te 
WAPEN 

MULLER 
.INST AAT, 

(Eien .) DIE 
A 

PERELSE I ~ .............. .., .... ~~~ ... ~ .. ~ ............... ~ ......... ------__., l 
BO Nil,. U HUIS or SAND NIE. 
W nn r U U to komsplanne beraam 'al u noukeurig te werk 

aan. 
I~ew. nsv 'l' ('I erine is on twy: ,1<] die veiligst ell g(' 
rwfhl.:)t. middel om Olu'Hl(\ning to maal vir ldelike 
All r rtt 1t vir uself en U familie op H 0 1 da.:;, of vir 
u arhnllldit (" wum «('1' II te storwe kom. 

apitaal oortr f £80,000,000, 
V J' cl ('I' hy , , 

STOOMWASSERY 
om laat die Firma 

die beste dienste Iewer u 
bedien. 

wat 
oak 

Ie Ou Mutual 
I. J. K YNAUW, 

• 

Agent, r: Mnr. w. M r h. Ei n PI instraat. 
~~~-- •• ~~ ••••••••• --~~_ ••••• I •• ~ 


