I

DIE EIKE KAFEE
(Eienaar:

van

IL

der Wes.)

. e Iietswinl el
repareer.

STUDENTE:
Korn na die Eike vir vars
vrugte, sjokolade en tabak.
Ons waardeer

U

nmg en verseker u van
dienste.

FU/l'HB

EN I·'IBTSP AH'I'I~
~ ·OU IN VOOIUtAAD.
Alles L en die billikste term

ondersteuOilS

Onthou~ et JuufJ;s HI ikr-rhossie,

bcste

STI~LLENn()SSE STUBENTEKOEHANT.
J)

---~.- --~ --

l~~ l~~ 1.. I, . ~ o. K

A.N.S.- Tak Onsydig in

Stryd.

Huidige

Die plaaslik A.N.S.-tak bet op 'n
Iedevergad ring,
verlede Dinsdagaand, b sluit om hom op die huidige
tydstip nie uit te spreek ten opsigte
van die stryd tussen die O.B. n
H.N.P. nie,
Hierdie besluit het voortgevloei uit
'n voorstel wat die plaaslike bestuur
gemaak het ,met die oog op die Hoofbestuursvergadering wat vandag in
Kaapstad plaa vind.
'n Voorstel van die bestuur, n1.
dat die Ho.ofbestuur vervoel word
om die plaaslike tak toe te laat om
sy bestuur volgens die ou beginsels
te kies, is na 'n lewendige bespreking
aangeneem.
Op 'n vraag van mnr. Pansegrouw
het die VOOl s, verduidelik dat die
beleid van "Die Matic" i.v.m. die
huidige stryd, as g volg van die besluit van die verga dering, nog die van
volkome afsydigheid sal we s.

ONTHO(J:
Boeresport-oefening vanmiddag 4 uur op Coetzenburg. G'n
inskrywingsfooie vanmiddag aI,
dog as u solank wil inskrywe
vir 3 Okt; dan kan u dit doen
op di veld n.m. Kom sommer
met jou span en al, nf m t [ou
teenst nder. Uitda .ings al ook
'n beurt kry,
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Vanaand in die nuwe C.S.V... Hoof ;ebou vind daar 'n gesellig.
beid plans p;e eel dour die Klubbestuur, en terselfdertyd Is daar
in die C.S.V.-saal In rolprent vertoning deur R. .R.O. en die
Klubbestuur gesamentlik gereel, Hiermee neem dan die verrigtings
i.v.m. die inwyding van die nuwe Hoofgebou In aanvang·.
Baterdagoggend om ]0.30 vind daar 'n kermis plaas in die
C.S.V.-saal waar goedere van allerlei 800rt verkoop sal word.
Die vernaamste verrigting is- egter die van Saterdngmiddag
om 2.30, wanneer die amptelike inwyding van die p;ebou sal plaasvind, terwyl 'n uitstekende Musiekkonsert vir Saterdagaand in
die vooruitsig gestel word.
Sondag se program sal bestaan uit byeenkomste as vola: 9.30
v.m., biduur; 3 n.m. konferensie; 8.15 n.m., toewydingsbyeenkoms,
Almal word baie hartlik uitgenooi na al die verrignngs.
It.A.H.O.

Vel'toning Vanaund

As kind van on ruime verlede,
vrye hoogland en ewige berge, sal
ons waardeer of leer waardeer wat
ons eie is. Dit sal VIr ons tienmaal
meer werd wee om let' ui t i 110 ..
d m t sien a iet kunstig
m
g finn uit; die huit 1 nd. 'n I':nk le
1 amcelboom, rnooi fgenecm, J~tl 1.1.1
die woude van Amerika in die skadu
stel, omdat die karneclboom ons ei
is. Leer ken en bemm jou ei. Sal
RA.R.O. 11 help met sy v rtoning.s?

I

R.A.R.O. sal u vanaand ons blou
lu laat kli f op In sw efvlug van, f
'n h uwel digby di E\lcestad, dit
sal die Ka pse Skiereiland aan II
vo te Ie; sal u ne m na die plek
wa r die vo "ls hui -toe kom, by 'n
ware voelp r dys In N t J; sal di
blom-liefhebb rs dent' 'n kl urryke
wildeblommetuin
I~ em.
U de 1 die

Wyk

001

"001"

01' Juniorda i ten minste in e 11
opsig g skiedenis gem ak, nl. deur ..
dat die totno toe onwi ikbare Kw ekskool tot sy kniee g .bring is w t He
ontbinding van klas e betref.
Presies om 9.11 v.m. het 'n twaalftal swaar-vermomd
JUl1ior~(?) di
ewyd grond binn getree met li
sing van 'n aan-Caruso-onb kend
verwcrkin van "Santa Lucia":
"Hier is die Juniors weer,
mo 1 kker weer,
En on gee nog 'n ke r val
die hand.
Laat alle boeke 1 ui J laat
agterbly,
Vive 'Ia Juniordag (bis)".
[Dank aan
}1.

want

Iis

n ie

.

It

serge
dr. Con.

t

rste aan eli

valle sien In kl ur-nie
di" wat
deur Trichardt 20 j ar voor Living
stone ontdek is nic, maar Aughrabiesl
D, arna sal die veldkind 1 Of! vir sy

Ds,

S k.

('"I ,..1

Juniors, (?)

Verrigtings begin Vanaand.

NO(;l~ENS DIE "jlfNIOn·'

Die Redaksie van die "Junior" wil
hi crm
y innig e en diepgevoelde
spyt b tuig 001' di , nadelige uitwerking v n hul pornografiese blad op
die Konserwati<;me, Kalvinisme en
ander uiters b langrike "ismes" van
hi rdie r tsoenJik.e kultuursentrum
van ons yolk. Dnt die blad by die
rn este studente hyv 1 gevind bet,
besef hul is van minder helang ; na
rype oorweging betr ur hul dit self's.
Die ware groot geeste onder die
stuljent gemeenskap wat hul bed p
het vocrwaar volkom
gelyk: ons
het voorwaar gesondig.
Mag die
trane van berou die misdaad van die
verled uitwis.

gce

A.

F.

I

Voor.
mi ai .

OUW,

Boukom

i 1 kry in 'n nuwe oort V r keld 11heid ifilrn
in veerti
v rslrillende
r eks tonele n olprentstudi w t
'n bont
kou g
van die prt g n
bel' ngwekkendheid v n 01 s land.
Mot kien i da r vir u 'n b kencle
plekkie v rfilm. On s look in eerhi don.
hoofde bui
hy di terrdebestelling van dr. Kestell,
sal voel asof u
If d ar w s.
Ons ei, [a sel f d ur ons eie
Afrika. nse arnat urs afg n m. d ur
Afrika. nse am. teurs v rtoon, Op
hierdie eerste prent k n natuurlik
nog b ie verbeter word. M t die
tyd bel' iI R.A.P.O. m er vt l'dig~
hid. dus s, I hul het r prent , anhied.
n t u i bespre k
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WAAIUIEK

van die

No.8.

A.N.S.?

Met reg kan die A.N.S. vandag
weer daarop aanspraak maak dat hy
PAARL.
die bewcging is wat die denk nde
d el van die reggesinde Afrikaanse
ltaodpli {'[J on~ '1."i1'
jeu vcrteenwoordig
In die afgelope jare het hy van hierdie fcit be.l\J \N:--;VLEIUJ
wys gel ewer deur altyd op die regte
asook
oomblik sy stern klaar en duic1elik te
laat hoor in volksvraagstukke wat
gnig'(' "OO1't Hport
hy steeds met die idealisme maar
bcnodi Ir}J ede wat die
ook met die dud van die jeug proSC'lIJ1 of' man
nodig
beer aanpak het. En wat Stell enbosch hetref, kan daar ook in hierdie
het.
tyd van die A.N.S. verwag
uunu /)IE.v~ 1 O[WEI ONS.' kritieke
word dat hy deur sy plaaslike tak,
as die kern wat gedurig hier die
leiding geneem het as Stellenbosch
sy stern moes laat hoor, nie sal
skroom om namens ons studerende
jeug leiding te gee terwyl twis en
tweedrag bcsig is om die Afrikanerdom opnuut uitrnekaar te skeur nie.
En dit is juis hier waar daar aan
die A.N.S. nogmaals '11 guIde geleentWat ons Hie hot nie,
heid ebied word, nie slegs om op
kl'Y 011. '.
politieke gebied leiding te neem nie,
maar vera! om ten enemale te be'Vat ons Hie 1 all kry nie,
wys wat die gees is waarin ons as
maak on s,
studerende j.eug in die toekoms
volksvraagstukke wil en gaan beNiOBEEU
nader. In 'n politieke lewe wat in
meer as een opsig verpes is deur die
g.ebreke wat 'n ingevoerde stelsel
deur Ian e jare meegebr ing het,
staan die A.N.S. vandag voor 'n baie
spesifieke vraag: Gaan hy as stu30
c1entcbewe ing help om in Suid-Afrika s poHtieke lewe 'n nuwe gees
van v rtroue en idealisrne tot stand
te bring, waarin daar vir al die kleinIik twis van die huidige stryd geen
plek meer sal wees nie?
Met hie die vraag voor oe moet
die A.N.S. veral ten opsigte vs n die
huic1ige kr i is in 011S volkslewe weer
sy koers duidelik stel. Ons glo
Ei neer : Paul Ackermann,
werklik ook, met die oog op die
g es en rigting wat in (he jongste
W n hiermee die Stellenboschse
tyd geblyk bet uit die strewe van
publi k in kennis te stel dat hy weer die A N.S., dat daar vir bom net
een weg oop sal wees.
besi is in di ou winkel in AndrinKenmerkend
van die A.N.S. e optr de wa nog Ityd d thy, terwyl
gastraa t, en we r y volle a. ndag
hy in
Ike opsig aan ver ski l lende
aan u fiet repara ies n benodighede
Afril anerorganisasies sy steun verleen het, in sy verder optrede on1 an ge .
fhanklik en selfstandig die standpunt van die [eug gestel het. So het
hy ook verlede jaar met heelwat
dud 'n Vryheidsmanifes uitgcvaardie w arin hy in bree trekke 'n toekornsordening vir ons staat gesldlder
het.
Dit was baanbrekerswerldie eerst
op-skrif-ge telde nuwe
orde vir Suid-Afrika.
('1 'l'nBl~~1~1'( l r,.IWU,
Met hierdie daad het die A.N.S.
sekere gedagtes gekristaliseer wat die
Pleinstraa t,
kern vorm van die Afrikaner se
strewe na 'n Christelik-nasionale ReSTELLENBOSCH.
publiek.
Maar hy bet dit gedoen
onafhanklik van enige pilitieke organisasie, en hom voorgeneem om
Vir at 11 M edisyn ,
daardie beleid uit te werl en te
propageer as die s lfstandige bydrae
Toilet en I, otog ·ufie e
van die studerende [eug tot ons politieke s ryd. Hierdie taak is op die
hellodiglu~de-.
jongste Kongr es weer gestel toe di
A.N.S. opnuut besluit het om die
beleid van "positiewe nasionalisme
op Chr.c Nasicnale grondslag" uit
te leef en te propage r, terwyl hy
y volmondige steun t.oese aan die
A frikanereenbeid ·beweging.
Foan 0013.
Dlt was veral met hierdi optrede
dat die A.N.S. 'n baie positiewe rigting ingeslaan het. Om aan hi rdie
rigting getrou te bly en die g es van
die jong te twe
kongresse uit te
leef .is die eerste plig van elke
Midd gv tonin S t rd g,
A.N.S."lid ook in die huidig.e krisis.
Daa am is on daar oortuig van dat
om 3 our n.m,
die Bond hom rninder raan bemoei
m l die in baie opsigte uiters klein"
Bke stryd wat ons politieke lewe
Oramati se vertroeb 1 en die volk wi) skeur;
In 'n Sp nn nd
dat hy <lit nie as sy erst
taak aan
V rh I van di Ver nlgde St t
beskou om eenvouc1ig maar kant te
kie vir een van die seksies ni I
Lugba e.
rna, r liewer deur self voortdurenrl
m er po itief op te .tree en sy ie
!'igtin duid lik aan te t oon, ook y
verhoudin
tot
nder politi ke en
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Donderdag, Vrydag, Saterdag,
26, 26, 27 September.
1{obert CCaylor

"FLIGHT COMMAND"

ook

volksor anisasies vanself sal vind.
Ons vertrou dat dit in hierdie gees
was dat die plaaslike A.N .S.-tak Dinsdag geweier bet om kant te kies in
die geskil tus en die H.N.P. en die
O.B. Hoe beskeie ookal sy bydrae,
wag daar bepaald vir die A.N.S. 'n
groter taak as om in hierdie .onsekere toestande en te midde van soveel onduidelikheid by te dra tot die
skeuring van die Afrikanerdom, terwyl by oor die oortuiging van 'n
eie strewe en rigting beskik.
Dit is [uis in hierdie toestande
dat die beskeie bydrae van 'n studentebeweging wat soos die A.N.S. oor
moed en jeugdige idealisme beskik,
tog besondere waarde kan he. Getrou aan sy tradisie en onder die
besieling wat uitgaan van 'n ErePresident wat self nog die idealisme
van die jeug deel, sal die A.N.S. ook
in hierdie vraagstuk die gees uitlewe
wat hy in 'n nuwe bedeling in SuidAfrika graag wil sien.

Tohie neem Afskeid
Reeds enkele weke gelede het mnr.
Tobie Louw aan die A.N.S.-bestuur
bekendgemaak dat hy weens drukke
akaderniese werk nie veel langer op
die Bestuur en op die Redaksie van
"Die Matie" sou kon dien nie. Met die
oog op die naderende eksamens moes
Tobie hom tot ons spyt hierdie week
onttrek aan ger eelde medewerking
en sy bedanking as lid van die Redaksie inhandig, Dit is vir die Redaksie nie maklik om van Tobie
afskeid te neem nie- In 'n kring wat
vanaf die begin hartelik saamgewerk
het, was hy ste.eds een van die betroubaarste, wakkerste en bekwaarnste lede, en sy bedanking is dan oak
vir Die MatJe 'n baie groat verlies.
Maar dit is vir ons veral om die
rede 'n verlies dat Tobie een van die
twee of drie baanbrekers was wat
ten spyte van baie moeilikhede daarin gcslaag het om aan ons studenteunie sy ie kocrant te g .e,
Vir altes wat jy gedoen het, Tobie,
bedank ons jou baie hartelik; en vir
die toekoms wens ons jou aIle sukses toe.
(V rv.olg van kolom 4)
saamheid allesins ge-ewenaar. En
dat dit in sommigc gevalle kom van
verantwoordelike
persone in die
studente-unie is jammer. Terme soos
die "welvocglikheidspeil" van die
studente is relatiewe begrippe en
mens wonder of mnr. Moller verwys na die bestaande toestand of
na die gewensde toestand, want daar
bestaan 'n versldl. In iedcr gevaJ
help dit nie om neigings wat daar
wel deeglik be taan voortdurend te
ond rdruk ni e, maar skyn dit soms
raad aam te wees om mense te dwing
tot skynheiligheid deur hul 'n "pose"
van preutsheid op te Ie nie. Dit is
mi. kien reeds .. kynheiligheid en onverdraagsaamheid wat die Juniors
genoop het tot die gewraaktc reaksi e.
En dit dan ook in hierdie verband
wat ek e.en fout te vind het met die
andersins nugtere beoordeling van
die Rcdakteur van "Die Stellenboschse Student," en dit weI t.o.v, sy interpretasie van die gesindheid van
sommige stukke in di blad as synde uaanvalle op bepaalde sake wat
vir sommige persone heilig Is.'
So
'n ge indheid sou kwalik verskoon ..
baa I' wees. Aanval1e op ugodsdie~~
e.a. dergelike sake" mo t egter me
gesoek word in 'n satiries stuk wat
dit m.i. eerder het teen verskyn.sel&
soos di skynheili heid van ekere
persone, in hierdi
eval. re.g of verkeerd die tokkelokke. Is die gronde
vir die houding van die Juniors nie
rlalk dieperliggend as blote nonchalance nie, meneer die Redakteur? Is
dlt nie dalIt reaksie teen die onverdraagsaamheid en dogmatisme van
die gesatiriseerde persone nie? Ek
meen eerlik dat die gewraakte houding met hewuste en gepoogde h< Ifwa,s~intel1ektualisme werklik weinlg
te make bet.
Baie dankie vir opname,
Die uwe,
N. J. de W. Pansegr.ouw.

(;edrag van. Studente
Geagte Redakteur,
Hiermee wil ek graag 'n paar feite
onder die aandag bring van eerstejaar B.Ed. Ph. en B.Ss. studente,
en 'n beroep doen vir verbetering van
omstandighede.
'n Tydjie gelede was dit nodig
g.ewees vir 'n lektor om sy Chemie-klas te verlaat deurdat 'n student,
wat nie anders as 'n papbroek bestempel kan word, steuringe veroorsaak het en toe geweier het om na
vore te kom op aanvraag van die
dosent.
In 'n Soologiese-klas was dit nodig gewees vir 'n lektor om 'n hele
klas daarvan te beskuldig dat hulle
nie die gees openbaar wat daar behoort te wees tUR en studente en
lektor nie. Die rede was dat twee
studente nie die manlikheid en selfrespek gehad het om, nadat hulle
steuringe veroorsaak bet, te gaan rapporteer op versoek van die Iektor
nie,

Ek is seker dat geen lektor 'n
pittige aanmerking van 'n student
sal afkeur nie, so os alreeds bewys
is. Maar ons moet erken dat die
kommentare en aanmerkings wa~rmee sekere studente in die laaste
tyd voor die dag korn, verregaande
is en die lektore baie steur in hulle
lesings en ook die studente wat hulle
werk ernstig opneem.
Laat ons daardie gees van moeilikheid ondersoek en onsrnaaklike aanmerkings help uitroei, Laat ons die
regte gees aan die dag IS, spdat dit
vir beide lektor en student 'n plesier
sal wees om die 'kIas by te woon.
Dankie vir opname,
J. C. de Wet Steyn.
Stellenbosch,

Die "Junior"
Die Redakteur,
Die Matic.
Waarde Heer,
Ek wil graag 'n poging aanwend
om olie op vertroebelde waters te
gooi.
Elkeen wat vanjaar se uitgawe van
uDie Junior" gclees het, kon wel
verwag dat all lesers nie met die
inhoud daarvan in die geheel genoee
sou neem nie. Daarom stem ek saarn
met prof. Wilcocks se uitspraak
ten effekte dat dit jammer is dat daar
nie meer sensorskap tc egcpas is nie.
Waar die blad eg ter verskyn het
so os dit is, pas dit ons nie om die
saak oppervlakkig
e beskou soos
sommige van die beoordelaars in u
blad nie. En eli t staan tenminstc
soos 'n paal bo water dat die gewraakte afwykinge van gevestigde
Stellcnboschse norme, alboewel m.i.
nie so ernstig as wat voorgcgee word
nie, ewe we] kan spruit uit diepgevoelde reaksie t~en sekere ongunstige verskynsels op Stellenbosch as
dan weI uit blote "gebrek aan oordeel en diskriminasievermoe."
En
'n odanige reaksie, komende van die
jonger en mees Iewenskragtige deel
van die studente-gemeenskap,
al
waarskynlik skaars gestuit word deur
onsimpatieke, 1.>eIedigende en neerhalende vaderlike vermanings.
Die hele kwessie is waarskynlik een
van onverdraagsaamheid.
Maar as
die Juniors se houding enigsins onverdraag aamh id openbaar het, dan
bet somrnige van die uitlatings in u
vorige uitgawe daardie onverdraag(Vervolg in kolom 3)
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ViI. die Vrylleid mauifes

van die A.N.S.
6. Ons uitgangspunt is dat
Suid-Afrika ons enigste vaderland is, en ons beskou diegene
wat hierdie stantlpunt nie huldi
nie as vreemdeling
in
hierdie land. By die bepaling
van status binne di.e Staat, onderskei ons tussen burgers, onderdane n besoekers.
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Onder Onsies.

Die

~L\'l'IE, VBYIL\O.

W. P. - Toer.
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Wessels,

Vrydagaand het Cecilia
die bekende Afrikaanse drarnatiese
opraan, 'n uiters geslaagde uitvoering in die plaasLike stadsaal gehou.
Mej. Dodo de Beer, die ballet-danseres het saam opgetree. Hierdie
kunstenaars het egter nie die lee
saal verdien nie.
:I:

r.

'"

Die berig is ontvang dat mej.
Marina Roos, tans van die redaksie
van "Die Transvaler," haar verloof
het.
Op die mond,igswordingpartytjie te
Suikerbossie van mej. Marie Srnit
van Huis-de- Villiers verlede week,
het mnr. Reid, burgemeester van
Swellendam, die heildronk ingestel in
die te nwoordigheid van mnr. en rnev.
Smit en talle vriende soos mejj. Le
Kant, Wessels en mnr e. B. Lombaard en B. Leuvenink.
11<

II<

rio

Die S.V.R. was Saterclagaand voltallig by 'n besorider aangename dinee wat op "GleneagJes" gehou is.
Later in die aand kon 'n kworum
nie gekry word nie.

*

*

II<

Dieselfde aand het die P .S.O.-dans
in die stadsaal plaasgevind. Ook
hier Is mnr. Eddie Botha opgemerk.
mej, Marie Loenig het haar hande
volgehad.

* '"

II:

Stellenbosch het een van sy populerste pianiste verloor deur die vertrek van mej. Alta Ortlepp na Jonannesburg, alwaar sy 'n onderwysbetrekking gaan beklee.
."

II<

.'

Nog twee Maties het 'n .. onde:skeiding te beurt geval n1. mejj. Mane
Stegman en M. de Bruyn albei van
R.ozenhof, wat die enigste persone
was om op die onlangs-gehoue
Kaapse Kunswedstryd 'n silver en
brons medalje onderskeidelik, te
verwerf.

*

:f'

'"

Woensdag het Dr. Gawie Cillie,
Snr., hoof van die Fakulteit van op
voedkunde, die voorreg gehad om ,y
geboortedag te herdenk en met s_Y
studente te vier - veral agter die
klavier,
:II

jl

*

Verlede week en Saterdag is daar
weereen 'n sang- en orreluitvo ring
gehou in die Nuwe Kerk. Verskeie
kore h t deelgeneem aan die geslaagde program, o.a. die Universiteitskoor. Gedurende die loop van die
dag is die Kerkbasaar gehou.
If!

*

II:

Uit baie betroubare bron word
rneeged el dat daar op d~e oombli~
23~ kyse bestaan in Monica. Is dit
driekwart of drie kwarte.
II:

.)4

*

Mcj. Marie Wium van ~.onop h t
Sat rda etlike van haar vnend.e onthaal ten tyde van haar mondigwordings-viering. Onthou sal :vord dat
rnej, Wium met die pla~shlte kunswedstryd vroeer in die jaar, besonder r;mksesvol was deur 100% te
behaal vir 'n tekening.

*

tic

*

Verlede week is 'n besonder interessante uitsta lling van Skilder- en
.
n
:l.nder kUllswerlte van mev.. v~
Schalkwyk van Graaff-Reinct, m die
Carnegiesaal geopen.

* *

II<

Mnr, Ernst van Heerden het nog
neer sukses behaal op die Ka~pIandie Kunswedstryd toe 'n .gedlg van
nom met 'n prys b kroon IS.

*

III

Ook twe. oud-Maties, me]. I E.
Br mer (Bep) n mnr. Dirk Eh ers
let pryse verow r vir 'n radiodrama
~n 'n kortverhaal onderskeidelik.

. .
...

'n Welbekende Huis_ten_Boscher,
hej. Marsch Schoeman, het ook in
lie afgelope week haar mondigwOrill gevier.

Steflenhosch ~e Aandeel
Hierdie artikel het na verskeie
wedervarings en teleurstellings tog
eindel ik ter perse gegaan. Verskoon
ons dus asseblief as dit hietji na
mosterd na di maal klink,
Stellenbosch het vyf van die
sewentien spelers wat die W.P.-toerspan na Transvaal uit emaak het,
voorsien -'n
duidelike bewys dat
die Eikestad op die gebied van ons
nasionale speI ook die bakermat is.
'n Kenmerk van die toer, afgesien
van die puik rugby wat gelewer is,
was die uitstekende gees van kam raadskap. Elke speIer het besef dat
hy hom aIleen op die beste wyse
van sy taak moet kwyt. Om die
rede kon die jong en onervare W.P.span die 'I'ransvalers wys dat die
stanc1aard van rugby alhier nie gedaal het nie.
MA TIES PRE STEER.
Ons verteenwoordigers het uitstekend vertoon. Lornbaard veral, het
in die wedstryd op Ellis Park, waar
die lug dunner is as 'n Dagbreker
se maag op 'n wintersaand, getoon
dat geen span onveilig hoef te voel,
waar hy die laaste vesting verdedig
nie. Hannes de Villiers (.,Blondie"),
die jongste in die span en gunsteling
van die toeskouers, het weer ondervind dat 13 sy ongeluksnommer is,
want tien minute na die aanvang van
die wedstryd is hy beseer en moes
die veld verlaat. Laat het toe gaan
vleuel speel en bewys dat hy ook op
'n voetbalveld haastig is en sy man
kan vasvat. Sy soetste herinnerings
van die toer is - snaaks genoegjuis hieraan verbonde en wel omdat
hy toe geleentheid gekry het om
Otto van Niekerk, Transvaal se , vaarlike v1 uel, af t stoot, nad t
Iaasgeno md hom kort revere met
'n armvol varslug laat staan en peins
het.
Peet het y hande vol gehad met
Tony Harris, maar hewys dat Matie
en Springbok naastenby sinoniem is.
Veel word nog van hom verwag.
Van Niekerk Joubert kon nie e an
hierdie wedstryd deelneem nie, daar
hy al die Oud-Mat ies om di veld
moes onthaa1.
T en Noord 'fran ~
vaal het hy vI uel ge peel teenoor
Billy Anderson, 'n Oud-Matie,
n
hom goed dopgehou, of. koon alb i
maar min van die bal te sien gekry
het.
Hannes, P et n Laat kon we ns
beserings nie aan di wedstryd d elneem nie, hoewel Laat beweer het
dat die wereld hom v ronreg toe hy
hoor die wedstryd word verfilm en
hy - die mooiste man in di spani3 ni e beskikbaar nie.
Volgende week-Petaljes
op Toer.

Oproep aan Komponlste

.

Die lente i weer hier, en d ar is
rnusiek in die lug. Elk en ing,
speel, fluit, improviseer of lomponeer. Die studentelewe in at
y
vorms vind uiting in musiekklanke.
Laat die enigste universiteltsorkes,
die Komesn-Studente-Bteasorkos, dit
vir julIe speel. Al wat julle moet
doen, is om die melodictjies in sol faof balkskrif te skryf n te besorg
aan S: C. Pi enaar, jr., wat dit sal
orkestreer en in samewerking met
die ork s uitvoer.
Komaan Matielesers( sse), help
mee om die eerste promenaadkonsert 'n tipiese studentekonsert te
maak. Die drie be ·te bydraes voor
20 Okt. sal spesiale beloning verwerf.

van Fotogrnf'iese-Kluh
Gisler het die .i arfikse t entconstelling van die Foto rafie e Klub
in die Carnegiesnal 'n aanvang ge11 em. Soos gewoonlik het die pl aslike Klub weer gekompet eer met di
Fotografi se Verenigin
van U.K.
Vanjaar het ons e t 1 neerI ag ely
deurdat U.K. uit die es kl: ss 4
erste pryse verow r het t noor
twee van Stellenbos~h.
Wat plaaslike deeln mrs. betref
is mnr. Nico v. d. Merw dIe kampiocn terwyl mnr. Coligny Murra.y
die tweedc en mnr. A. S. Roux (he
der<le pryse verow r het.
Oor die algemeen was die kompe-

Die Slagters wat Stellenbo cit
van VLEIS vonrsien.
ONDEHSTEUN HULLE.
Ol1thou-

ANIlRINGASTRAAT.

noux nuonns

C.S.J '.-} (Imp op Bainskloo]

(Eiens, BpI .)

Die C.S.V. nooi weer alle stu lent
(mans n dames) van die Universiteite en Opleidingskolleges van die
Westelik
Provinsie, wat voel dat
hul1e rUB en ontspanning noelig bet,
weg van hul we komgewing, voordat
hulle hul volle gewig ingooi vir die
laaste skof van die [aar, uit na hul
kamp op Bainskloof g dur nde die
e.k. vakan i .
Aan rus en ontspannin SJJ dit nie
ontbre k ni , want ell. artoe bied di
stilte en prag van die berge die
beste geleentheid; maar ook 'al
voor iening g maak word vir die
wat wil studeer, terwyI aaans geleentheid gebied sal word vir g estel ike verkwikking deur gesarnentlike Bybelstudie.
Die kamp word gehou vanaf die
26 ·te September tot die 1Ide Oktober onder Ieiding van mej. J. McLachlan, sekretaresse Van die C.S.V.
vir Univer .. iteite en Kolleg ,en vir
die doel is 'n ruim huis verkry.
Die koste is besonder billik, n1.
£1-12-6 vir die hele vakan i,
n dit
sluit in di busko te van Wellington
na Bainskloof; of vir di We t ni
vii' die hele v kansi kan kom ni
21 p rd.
V rd r is a r wat nodig
is, g wone knmpuitruatlng.

KAAPSTAD.

ATLAS-GEBOU,

Volledi re Mans- en Damcsl.litrustur
en Klerernakers.

HA
Bak

her-rfik«

Jock,

tort,
brood, holh-tjies, pasteie en
ulles wat smaukltl i.

Bes ioel: ons 'winlwl in
PLEI STHAAT.

J

Name van persone wat wit gaan,
moet voor Maandag, die 22ste gestuur word aan mej. J. MeL chlan,
Bus 25, SteJIenbo ch,
am met 2/6
in krywing ifooi,

VOORGESKREWE

BOEKE

1942

{Belangrike
fiankondiging ! !

FRI AN R
SLUIT AAN BY JULLE EIE

o KLUB

MO

ONGEitWENAARDI~
VOORTRE1~Ln{In!lD,
VOO RltaT!l. EN VOORDhU; SOND t,
GhLY cr. . VIr mE GEHINGE .
BJ!.ORAGGIh VAN £1 JAI\R~
GEL.

VOL ~E BESONngR IfJ.DE Ji.N
AANSOEKVORMS

Aan Studente na hul der ..
d ja r an die Universi ..
teit.

Juarlik~~ TelltooJ1"'teHin~

tisie onder letle bai h gloed en die
werk is van 'n ho" ge ate.
Die t ntQonstelling bly oop tot
e k Dinsdag. Mannda middag o~
Die Jan Pierewieters tre vanaand 4' ~ur sal daar g leent~ei 1. wees. vir
reer in Kaapstad op, op die Prysbelangstellend s om (he In endmgs
' nner -konsert van di
Kaapse
k
:~l·s~t~ed~f~o~d:.
----------------~g~e:s:am:·~e~n~tl_ik--t-e_b_e_s_p_r_e:e~.
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Is bereid om
U Voorgeskrewe boek vir

Jdl'l s :

GROOTE KERK GE OU,
Addcl'leystrnnt.
KAAP
TAD
Foon 2-8866.
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Slgarette.

"RYDAG,

vncn

~()GEEN~

pOns Sportvelde.
Ilie [aarlihs o Stellenbosch
Ten,,;. toernooi

St,(JllellboschS(J Krieketspan
toer Oosteliko Prooinsie

Die jaar likse toernooi vind plaas
op 18 Oktob r en daar word weer
op 24 bane gespeel.
In krywings kan edoen word by
die koshuise, Darters, of die sekretaris, mnr. Marais (Bibliotheek) tot
14 Oktober en die lyste met name
en baan nommers sal die 17de opgesit word by die bibliotheek, Darters
en die C.S.V.. Die inskrywingsfooi bedra, Studente 2/6; Publiek
3/6.
More-verversings word vry verskaf tot 11.30 v.m. terwyl die middagmaal by Dagbreek onder die
borne van twaalf tot een bedien word
teen 1/6.

Or 25 September v rtrek die krieketspan op 'n uitgebreide toer deu
di Oostelike Provinsie. W dstr yde
i. g reel teen Grey, St. Aidens, St.
Andrews, Kingswood,
Rhodes en
Oudtshoorn.
Die Matie eerstespan .is vanjaar
b send r sterk en onder einald Hofmeyer se b kwi me leiding behoort
hy goeie seggenskap van hornself te
e.
Kolwers soos Hofmeyer, Jan
Lonw, McDermid, Roux en Klaas du
Bois is in taat om die beste boulwerk te moker en dit word vcrwag
dat d Jager en Vat Morkel sommer
baie paaltjies gaan plattrek.
Die klub is baie gelukkig om 001'
die dienst van mnr. Hans Sohn e
as "spelende-bestuurder." Hy kan
~ elf die kol£ uitstekend hanteer. Rein
Loubs r is sy plek werd aIleen omrede sy klavier peel. - By slaan
darem 'n geweldi e hou ook as hy
die keer raak moker. Daar sal gewi
baie
ejol w.ord, want het Klaas
dan nie
elf
e nie, "Ek neem
persoonlik tw e aandpakke aam.

Stadler en

REEDS 'N INSTELLING.
Die eerste toernooi is gehou op
6 November 1920 met 374 inskrywings en m t uitsondering van een
jaar is dit sedertdien nog elke jaar
afge speel. Die grootste getal inskrywings was 494 in 1922. Die wenners daardie jaar was mev. P. Roos
en mnr. J. de la Rey du Toit, 'n oudWilgenhoffer. By het in 1939 weer
deelgeneem. Mej. M. le .Roux, 'n
vorige lektrice in geskiec1enis, was
in tien jaar se tyd, dr iernaal lid van
die wennende paar, n1. in '25, '27
en '30.
Professor Edgar, wat nog aan ons
Universiteit verbonde is, was vir ongeveer twaalf jaar voorsitter van
die toernooi, die sukses waarvan afhang van die tudente se ondersteu
ning. Veral die sa mew rking van die
mans word dringend versoekDie
bestuur doen baie moeit om u van
'n be ondere aangename dag te vers ker.
Daar word 16 pryse uitgeloof, o.a.
vier ersteklas rakette. Iedereen het
'n goeie kans om een te wen.

0 ..

(Rie s.) pk.
DORPSTI AAT.
Hie Winl el , Ir
Kwuliteit - met

)i ns en
'11 glimlugo

\' -uid niersw re Y. terwnre
B' ekgo d n H l'yCl)(~hocf

J' etbal
0

Om gevo len te p ar 'wyg ons
die e r tespan wedstryd.
eli vrnr g: "Tuine wat het Stellenbosch makeer?"
Die vierd span roem daarop dat
hulle Tokai die eerste neerlaag van
die seisoen toe edien het, nl. 3 - O.
Die O.19A en B het ook rede om
pl si rig te voel.
ocr

yre " en (;('~lypte (~la.

0

A ente vir
OLIVEU Pl,O Jjl.
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DERS1EU

DIE ALOMBEKENDE
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FIRMA

._ . ~. ~.~y.~~~-~~~.~_~~~I
BOU NI . U I lUIS OP SAND NIE.
Wanneer u u toekom planne beraam sal u noukeurig te werk
gaan.
J.Jewell~vcl·. l .. <>l'ing is ongetwyfek] die veiligste en geri(lilikst midrlol om voorsienlng te maak vir gcldelike
s I urit it vir II el f n 11 Iarnilio OJ> u ou-dng, 01 vir
A a 'hunllil
· wanncer u 1(\ sterwe kom.
Kapitn 1 oortr f £35,000,000.
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Evelyn Young, MoSco

Woensdagaand moes u.s. die knie
5 - 2 buig voor U.K. in 'n bokswedstryd :n die plaaslike Stadsaal.
Twee vertoongevegde is ook gereel.
Die uitslag van die een tussen Van
Zyl (U.K.) en Rabie (U.S.) was
so gelykop dat die skeidregters se
beslissing was, "Albei het gewen."
Heunis het 'n mooi vertoning gelewer en gewen met 'n Tegniese uitklophou. Hy, saarn met Arrie van
Wyk, wie se koes-skaniere so uitstekend is, dat hy af en toe sy opponent taamlik onsag op die ken
moes tik om hom te laat besef dat
hy, Arne, nog in die kryt is, was
verantwoordelik vir ons oorwinnings.
Piet IOU vriend, .oppas vir daai broer
van jou, hy is 'n gevaarlike kalant
om mee skoor te soek.
Tinie van Tonder het met twee
pragtige
agtervoorbolmakisie-slane
uit die kryt voor die dag gekom en
miskien om die rede, sy geveg ver100r. Jy weet plankvloer is maar
bra hard, Treppie.
Te o.ordeel na sy vertoning, moet
Jan de Kock b skou word as die
Stellenboschse
Max
Baer - goed,
maar genee tot gekskeer.
Dis jammer dat sommige van die
minder ervare boksers nog te veel
met die oop hand slaan en gevaar
loop om gediskwalifise r te word.

Mej. Young het or HottentotsHolland skoolgegaan en daar baie
deelgeneem aan sport, soos Netbal,
Hokkie en Tennis. Eel's in Matriek
het sy regtig begin belangstel in
hardloop en daardie jaar ook die
beste vertoon in hulle skoolsport.
Drie jaar lank het sy diens gedoen
in die Maties se eerste hokkiespan
op die vleuel- tweekeer as vicekaptein - en in 1937 hal f -kleure verwerf.
Op die atletiekbaan het sy ook
heelwat presteer. In 1940 het mej.
Young die eerste plek verower in
die 100 en 220 tree en in laasgenoemde nommer Eve Tribelhorn se
rekord geewenaar terwyl sy by dieselfde geleentheid 'n nuwe hekkiesrekord daargestel het met 12.1 sekondes. Dis te verstane dat in die jaar
halfkleur vir atletiek ook aan haar
toegeken is.
In die 1941-seisoen was Evelyn
mindel' suksesvol, maar het nogtans
goed gevaar deur 2de te kom in die
220 tree en cerste in die 100 tree en
hekkies. Ongelukkig het haar gesondheid ingegee en word sy nie
meer toegelaat om te hardloop nie.
Ons is baie hoogmoedig daarop dat
sy, as Matie, in 1938 die W.P.-kampioene was in die hekkiesnommer.

ManshokJdespan Verloor
teen. I keys

Stoei
Ons matmanne was Saterdagaand
taamlik ongelukldg om die onoffisiele stoei-intervarsity teen U.K., 5
-3 te verloor. Minstens een neerlaag kan aan oorgerustheid toegeskrywe word. De Beer (U.S.) was
weer verantwoordelik vir die soort
vuurwerk wat amateurstoei inter essant maak en het sy teenstander binne
twee rondtes skoon van die mat at
gestoei. A. du TlJit het ook baie
aggressief gestoei en was ongelukkig
om weens . y aanva lende optrede 'n
v 1 t en hom te kry. A van dCI
M rw w
weer v rantwoord lik vir
'n mooi vertoning en weI teen B. r
nard, wr t die finaal ber eik het in
die W.P.-kampioen kappe . J. Boonzaaier het 'n oordeelkundige vertoning gel ewer en op punte gewen.
Die geveg tussen Greeff, die nuwe
W.P.-lig waar-karnpioen en Ie Riche,
(U.K. se kapt in) wat sy teenstander in die finale kampioenskapgev g
was, het gelykop g eindig sender dat
'n nkele punt aangeteken is.
Dondcrdagaand (25 Sept.) stoei
ons manne teen die S.D.B. op Polls-

N uwe H()oJ ord

Eerste vir:
KLA VIERE, D AADLOOSTOESTELLE EN ALI... E ANDER
SOORTE MUSJEK·INSTRUMENTE.
Grootate voorr • d MUSIEKBOEKE EN MUSIKA LE BENODIGDHlt.Db.
Kwaliteit 1 ep Tevredenheid - Tevredenheid Reputasie.
Sp i le afdeling vir beste
WAPRNS EN PAT ONE.
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In ~Eprl'. 1911.

Mnr. Piet van Ni kerk (Piet oggendprogram) maak aanspraak op die
tydr kord vir telefoongesprekke. Na
verneem word was by Sondagaand
vir 'n uur en 'n kwart in telefoniese
verbinding met Huis-de- Villiers.

Die lA- en 1 B-spanne het op Rondebosch gaan kuier en oop spel van
hoe gehalte gelewer. Aan die begin
het dit gelyk of I-A die Ikey verdediging gaan mo g peel, maar Ikeys
bet met strooptog
na strooptog
geantwoord.
Hulle moes sonder
Cheetham klaarkom en het toe a lle
hoop gevestig op hulle staatmaker
regtervleuel, Spike Smith. Ikeys het
'n beweging vanaf 'n l y la n begin,
wat na h elwat wedervarings by Japie
Krige v rbyg lip het vir di enigste do 1 van d, wed tryd. Hierop
het die Maries, met Hey, Garlick en
Roelofse aan die spits, kwaai maar
teve geefs aangeval. Die Mati s het
t veel die bal na Garlick, wat altyd
gevaarlik was op die regtervleuel,
uitgegee terwyl Ikeys dit weer meer
rondg slinger het en na rustyd op
die wyse meer van die spel gehad
het.
IB SPEEL GELYOP
Vroeg in die IB se wedstryd het
Jan Louw vir oris 'n doel geslaan.
Die spel het van sirkel tot sirkel
gewoed tot Ikeys kort voor rustyd
dit gelykop gemaak het. 'n Tydelik
verslapping het na rustyd ingetree
maar weldra is daar weer h rd gespeel. Wium en Jack Viss r het uitgeblink op die vel'dediging. Die Mati s kon nie met sukses gebruik maak
v n 'n strafskerm teen die Ikey doelwagter kort voor die einde nie en
di wedstryd het een elk geeindig,

DJ
PE ELSE
STOOMWASSERY
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Kom laat die Firma wat
die beste dienste lewer u ook

bedien.
Ei n

r:

Mnr. W. Mar h.

