
DIE EIK~ KAFEE 
(Eienaar : vnn der W .) 

STUDENTE: 
Kom n die Eike vir vars 

vrugte, sjokolade en tabak. 
Ons waardeer u onderstcu 

mng en verseker u van OIlS b ste 
dienste. 
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All s teen die billikste terme. 
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N et Iangs ~. uikerhossie. 
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cs OOT REDDINGSDAADFEES 

Besoekers Stroom Hierheen 

Skitterend Program 
Van alle dele van ons land bet besoekers gestroom na die Red 

dingsdaadftCesviering in die afgelope vakansie. Motors van al die 
omliggende plekke, asook van meer veraf'gelee plekke soos George, 
Calvinia en selfs van Suid-Wes, is in die strate opgemerk, 

Meer as 500 mense het ingeskrywe vir die kursus in volkspele. 
D.ie ongekende vakansie-bedrywig- 

hede h t op Maandag die 2ge Sept. 
'n aanvang geneem toe die besoekers 
o.a. Dagbreek en ander belangrike 
geboue besoek het. Die aand het 
die offisiele opening plaasgevind in 
die stadsaal waar dr. Diederichs, 
Hoofleier van die RD.B. die ope 
ningsr de gehou het. 

Vir twee uur elke oggend het die 
kursus gangers onderrig ontvang en 
di volkspel en volksang beoefen on 
der leiding van dr. G. G. eillie, jnr., 
mej. Hester Morri on en mnr. W. 
van IIuyssteen. Na die teepouse is 
kort vertoning, geg e op Co tzen 
bur. 0 WEI> d at" v rtonin s deur 

MAANDAGAAND 
om 7.30 in die C.J.V. saal. 

A.N.S.- VERGADERING. 

Belangrike b sprekings en 
voorstell . 

Toespraak: Dr, I. Perold 
oor 

LEIERSKAP. 

die Noodhulpliga, die Voortrekker 
en Koos M yer ,wat weer komrnen 
tator w • hy 'n donkieresies. 

'n Baie g slaagde Lentedagvierin 
onder leiding van mejj. Retief, H yns 
en Le Rich i op Dinsdagmiddag 
g hou. Donderdr midda is afge 
staan vir outydse Bo resport. On 
der leiding van dr. Moolman i 
d monstrasies geg e in allerhan 
de minderbekende Boer port corte. 
Heelwat mededingers h t dee} neem 
aan die wat o.op was vir komp tisie. 

KONSERTE 

konserte 

S I erbos i 
M Ik alon. 

• 
HOOFKWA RTIER 

van 
. GESONDHEID . 

• 
L'g1;e [~tes, M ll'-draBlo 
(war-m en koud), 1 om , 

Tee en Lekkers. 

Onder porsoouliko to sig van 

OOM HUGO. 

Gebroeder De Wet APT 
(EI N .) BP • --------- 

ALGEM NE HAND~L AR~ On 
SPORT·UITRUSTERS EN 
PRAKTIESE SNYERS 

• Iaar • 
g t vir al di Univ fli. 
tit. Kleur . 

Huidige Student wap ns 7/6. 
Oudstud nt W p n .. 10/6 • 

Kleurbaadji gema k n m at ·4 
kontant. 

BcstcZ dadeUk, uoorradc word min. 
Gebrs. tle Wet (Hi ns.) Bpk. 

h/v. Kerk- n Birdstrnn.t. 
ST LLENBOSOH. 

Posbu 21. loon 20 

Van ons Org. Sek. 
Van Adv. J. F. W. Haak. 

Dud- Voorsitter van ons Stu 
denterand en tans Orgnniseren 
de Sekretnris van die A:N.S .. 
het die plaaslike tak van die 
A.N.S. die volgerule boodskap 
ontvang:- 

"Ek is oortuig d t die on 
v rvalsd id Iisme op Chris- 
telik-Naaionnl gronds) g w t 
di It J 

en opvoerin in die st ad aal, So 
was d ar 'n uitstekende mu i kl on 
sert deur G ladys Hugo en Will m 
Eggink, uitvoerings d ur di J n 
Pier wietgeselskap en die Bo ror 
lees, opvoerings van "Die Arr ta 
ie" en "Dieper Reg," and r leiding 
van mcj. T. Hanekom, en van "Kt 
trin " d U1' die G ricke- van Wyl- 
Voordr 1 001. 

n ar w v rd r 'n v rsi rde op- 
tog, outydse Brulof ro p-kompetie 
si en'n kerrnis, wat alrnal wat dit 
bygewoon het nog lank sal thou. 

o.i e i y v n eli dui nd of m er 
de lnemers aan voll p le 0)1 Co t 
zenbur v rlede Mannd look nie 
maklik ver eet word nie ; om nie 
e ns te praat van di indrukwel- 
1 nde Fakk lopto n daarna di e 
skiedkundi e T bl ux onder leidin 
van mej. M. Z. Murray en mev. A. 
Dreyer nie, 

Die week het werklik g "indir. met 
'n hoogt punt. 

Die Stellenbosse 
Vrouens 

Jf! at II flUe Doell Fir 
Reddingsdaad 

Geski d nis is gemaak in di Eike 
stad, As hierdi geskiedeni van die 
eerste R dding d. adw ek op Stell n 
bosch e kry£ word, 1 die name 
vs n die vrouen van St 11 nbo ch 
sek r nie die laaste op di lys taan 
nie. Die mans mag nou we] volgens 
die Ieierskapbeginsel die plan v n 
aksie optrek, dog die suksesvoll af 
loop it; aan die organi iasi tal nt, 
geesdrif en geduldige hardwerkend 
heid van die vrouen toe te ·kry£. 

VERVERSINGS 

Om te 

Maak gebruik van Ons VIu 
oto aft a Po d· ens. 

Joerning en S un 
( in.) plc:" 

Ho 1t Bird. en PI burt; at, 
TELL OSOB. 

A.N .• VAN U.K. D(}(i.JN 
UIT~PHAAK 

Die A.N.S.-tak van U. Kaapst, d 
het Dinsdagaand op 'n ledever 
gadering eenparig hul afkeuring 
uitgespreek oor die optredc van 
die seksie van die vorige A.N.S. 
tak van Stellcnboscb wat hul nie 
by die Grondwet; wou neerle nie ; 
bulle het verder hul volle steun 
toegese aan die Hoofbe tuur in 
die beleid wat hy in hierdie saak 
gevolg bet, en opnuut hul vcr .. 
troue uitgespr ek in dic Erepl e 
sident van die A.N.S. 

tepunt op di tentoonst llin die 
bruik van growwe meel wa . 

OUTYDSE BRUILOFTE. 

V ral helangwekk nd -vir m n e 
wat. di imptome van lentekoors 
openbaar, wa die outyds bruil.of- 
kornp tisie, As h 00 delaar h t 
Dirk Mo tert, mevv. Lout ell n 
Drey r op etr ee. Hi rdl komp ti: i 
is <leur mej, Kath Krige m. 

ko tt urns 

PRAGTIGE OPTOG. 

ROI r nROEUS; 
(hint. 8), .) 

ATLAS-O 1...80U, ;KAAPSTAD. 

Volledig 

MATIE ! 

m • Wood* 
SleJ)fmbolcb. 



HIE MATlE. "EX LIBRIS" 

o bu 233. -oon 791. 
DIE SPORT HUIS 

van die 
PAARL. 

HaadpZ(c[I OilS oir 
MANsr Lgng 

asook 
Ell ige soort ~pOl't 
h nodighede vat die 
seun OL man nodig 

het, 
DEUR J)lENB OBOEl ONSJ 

"Die V·t pa 
Kom Span Uit en Rus, en 
Ceni t U V rversings en 

Etes by 

"DIE UJTSPAN." 
Ons rpcrsoneel is tot 1 J 

Viens. 

Ons Terme is Billik. 

Ei nenr : Paul Ackermann, 

Wens hierrne di Stellenboschse 
pubUek in kenni te stel dat hy weer 
be ig is in di ou winkel in Andrin 
ea tr at, n weer sy volle aandag 
aan 11 fiet r pt rasie en benodighede 
kan 

Hot» 1/"0( r ilegllit lla- 

L 
ccrr IJBLI '1 i hBOU, 

leinstraat, 
STELLENBOSCH. 

Vir al II Me£1isYllc, 
Toil t II f'otografiese 

h ncdighede. 

PLAZA 
Foon 0013. 

Donderdag, Vrydag, aterdag, 
16, t7, 18 Oktober. 

Midd gv rtoning t rdag, 
om 3 uur D.m 

Wallace Beery 
In y 1.1 01 wind odo Sp 1 Sed rt 
IT,)',,'rl1 ~ I,AD M N F BRIMTONE" 

.va • 

,,20 MULE TAM" 
Briewcblts 
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Die A.N .S.-Idee 
Op Stellenbosch is daar in die 

Iaaste paar jaar selde soveel spon 
tane geesdrif by vergaderings open 
baar as by die stigtingsvergadering 
van die huidige A.N.S.-tak. 'n Me.er 
sprekende bewys van geesdrif vir 
die idee, waarvoor A.N.S. neg altyd 
estaan het, en die rigtin wat 

A.N.S. in die af'gelope jar.e ingeslaan 
het, kan nouliks verwag word. 
En tog word daar dikw Is g vra, 

waarom daar 'n aparte studenteorga 
nisasie moet bestaan met dieselfde 
str we a die vall ons groot volks 
organisasi s. Di antwoord is dui 
delik; die studentegemeenskap van 
'n land vorm 'n groep wat weliswaar 
dieselfd ideale koester as die res 
van die gemeenskap, maar wat tog 
tot 'n groot mate apart van die ge 
me nskap staan. Die student het 'n 
ond.erlin e groepsgevoel bo en be 
halwe die groepsgevoel wat hulle 
teenoor die gemeenskap het, en besit 
as groep ook sekere .eienskappe wat 
hulle ond rskei van die res van die 
gemeenskap. Die groep is meer 
homogeen, aangesien dit bestaan uit 
jong mense van min of meer die 
selfc1e ouderdom en met min of meer 
die elfde akademiese agtergrond en 
belange. Juis hierom is die studen 
te as roep meer idealisties, meer 
vurig en m.eer rewolusioner as die 
res van on gemeenskap. 

By die Afrtkanerstudent is daar 
dus 'n behoefte om 'n organisasie 
wat al die Afrikanerstudente sou 
insluit en waarin bulle die geleent 
h id sou kry om hulle ten volle uit 
t leef wat hulle kulturele, politieke 
.en na ionale ideale betref. Vir 
hierdie strewe van die Afrikanerstu 
dent was daar nie plek in die enigste 
studenteorganisasie van destyds nie 
en die A.N.S. is gestig. 

W.n r A.N.S. in hi rdi d finiLi we 
h he ft wil vo or-alen lean dit nie 
bloot '. organis "I w a ni , m 
dit "n 'b w g in m t di s lfd 

1 pp V n di stud nt 
hi rbo no m ia. 
Dit is ook om hierdie redes dat 

die A.N.S. in die verlede so dikwels 
die voortou geneem het in allerhande 
ondernernings van nasionale belang. 

Vand g word daar orals in ons 
land kursusse in voll sp le gehou. 
Hierdie behoefte is reed [are gelede 
dcur die A.N.S. gevoel en deur ons 
plaaslike tak is die Jan Pierewiet-ge 
sclskt p opgerig om die volkspele 
deur ons land te propageer. 
Hierdie was die eerste helnngrikc 

stap in die beweging om die Afri 
kaner bewus te maak van die waar 
de van y ele kultuur op die gebied 
vun spel tjies en gesellige v erkeer. 
Di plaaslik A.N .SAak gaan hier 
mee voort en sal prob er om oos 
in die verlede 'n toer te reel in die 
volgende vakansie. 

Ook op nasionale gebied h t die 
A.N.S. vorm g.egee aan die ideale 
van die Afrikanerstudent. Oat ons 
huidige liberaal demokrati se rege 
rill tel 1 uitgedien i , is ni 'n id e 
wat onl n s posgev t bet onder die 
stud nte nie, maar 'n v st oortui- 
in van jare. Die A.N .S. 11 t hom 

do lbewu beywer vir 'n verandering 
in hi rdie at 1 J en in sy Vryh ids 
manife baie duidelik aang to on 
waa voor ons trewe, nog voordat 
daar al die geskrywe en g praat wa 
van 'n "nuwe orde", ns. Hierdeur 
bet die A.N.S. reds standpunt in 
genccm teenoor die uitgediende lib .. 
ral idees van die regte van die 
indiwidu en die re van prot S - of 
1i w r die reg v n prate - waar .. 
(1 ur di vryheid van lie indiwidu 
bcklemtoon is tenkoste van die ge 
meen kap. 

ook t renoor [ou v olk-s-on verent 
woordelikheid teenoor jou volk. 

Die A.N.S. het verder gegaan en 
nie net by woorde gebly nie. Van 
jaar is op die kongres besluit om die 
hele A.N.S. organisasie in te rig vol 
gens die beginsels wat propageer 
word in die Vryheidsmanifes, n1. 
volgens die verantwoordelike leier 
skapbeginsel. 
Hierdi strewe en beginsels van 

die beweging wat g.eesdriftig gehuI 
dig word deur aIle lede van A.N.S., 
sal deur die plaaslike tak met ywer 
propageer word, met behulp van aUe 
middels tot hul beskikking. Hier 
voor is die dienste van elke lid nodig. 

Laat ons as lede van 'n unieke 
studentebeweging, met 'n definitiewe 
doel en tr we, al ons kragte ingooi 
om d rdie ideale verwensentlik te 
ien. 

Wat Gaan Ons Doell? 
Terwyl ons op Stellenbosch met 

mekaar twis, is ons geneig om te 
vergeet dat daar in ons land, en meer 
spesifiek aan ander Universiteite, 'n 
baie ern stiger stryd aan die gang 
is. Dit is 'n stryd wat ons nie direk 
voel nie, omdat ons per slot van 
sake nog steeds 'n homogene ge 
meenskap, met min of meer dieself 
de Ideale, is. T,og kan ons, ons nie 
daarvan afsydig wil hou nie - dit 
gaan immers omtrent die ldeale wat 
alle nasionaalvoelende Afrikaners 
nog altyd huldig. 

As studente is ons belangstelling. 
in die eerste plek by die Universi 
teit waar die Afrikaner nog steeds 
moet veg vir ,sy bestaansreg. Waar 
dit vandag die geval is aan die Univ. 
van Kaap tad ,is dit ons plig om 
ons medestudente wat dieselfde he 
ginsels huldig as ens ,daadwerklik te 
ondersteun. 
'n Beleid van segregasie is nood 

saaklik vir die voortbestaan van ons 
v.olk. Hieroor stem almal saam. Dit 

Llit die Vryheidsmanijes 
van die A.N.S. 

8. Ons optred ten opsigte 
v n di kleurIingvraagstuk word 
as volg b paaI:- 
(a) Inheemse nie-blankes al 

onder voogdyskap van die Staat 
staan. Deur middel van 'n dif 
f erensiasiebeleid sal paralelle 
ontwikkeling volgens eie tradi 
sionele kultuuropvatting en 
gelykheid deur apartheid vir 
hulle moontlik gemaak word. 
(b) Al hele woonbuurtse 

grega ie s I in stedelike gebiede 
deurg voer word. 
(c) Repatriasie van Asiate 

sal aangemoedig word. 

help egter nie om slegs ons standpunt 
te stel niej. dit moet daadwcrklil 
toegepas word. Aan die Univ. van 
Kaapstad is weI onlangs met 'n stem 
bus besluit dat Ii ort Hare nie nou 
al uitgenooi sal word om by 
N.U.S.AS. aan t sluit nie, m ar daar 
is met 'n groot meerderheid besluit 
dat dit in di toekoms gedoen moet 
Wiard. Wat meer i , daar is 'n eksie 
wat in die praktyk nou al reeds nie 
egrega ie handhaaf nie. 
Dit i egter nie 1 nie. "Die 

Spantou," d.i offisi"} nuusblad wat 
die Afrikanerstandpunt gestel h t, 
en die "Tattle" is onlang beveeI 
om hulle uitgawes te taak, om plek 
te maak vir een twe talige nuush1ad. 
Hierdie nuushIad sal natuurlik "rig .. 
tingloo" wees, met die gevol dat 
aIles bchalwe die Afrikaner tand. 
punt daarin g stel sal word. 
Hier<lie gebeurtenisse aan die Uni 

versit it van Kaapstad is 'n bewys 
van die evo 1, wat die m rd rheid 
van B ud nte te noor die Afr,ikaner 
en sy beginseIs het, en kan on nie 
koud l~at nie. Die standpunt v n 
A.N.S. ItV.m. segre asie is goed be 
kend .en dit is .ook die standpunt 
van dIe groot meerclerhtid van ons 

ar bo • 
I 

Ds. T. N. Henekom, 

Bid en Werk! 
Neh. 2: 5: "En ek het die God 

van die hemel gebid en vir die 
koning gese " 

Ons het verlede keer gesien dat 
N ehemia die treurige toestand van 
sy volk diep t.er harte geneem het. 
Daarom sleep hy die verbroke mure 
en die verbrande poorte saarn met 
hom tot binne in sy bidvertrek. Hy 
het gebid om die vr.ede van J erusa 
Iem. Maar hy het ook gewerk. Ora 
et labora, bid en werk, dit was sy 
leuse. Daarom gaan hy, onmiddellik 
na sy gebed, te werk met sy planne 
en verkry die re om na S'V .. nd te 
gaan om die mure en die poorte van 
Jerusalem weer op te bou. Op sy 
gebed volg so sy daad, en die daad 
was net so heilig as die gebed. 
So leer N ehemia vir ons om ons 

gebed en ons werk, ons godsdiens en 
ons dagprogram nie te skeie nie. In 
die eerste plek staan hy teenoor die 
ongeloof van die libersllsme wat 
Gods esag v rw rp in die praktyk 
van die daagliks lewe. Die liberalis 
is 'n praktiese ateis. Hy Ioen nie 
die bestaan van God met soveel 
woorde nie, maar ver'loen Hom met 
sy dade. Hy se nie juis dat daar geen 
God is nie, maar maak asof daar 
God is nie; hy leef sonder God; hy 
w.erk sonder om te bid. Hy wiI ont 
slae wees van God as hy werk en 
in sy werk. Hy wiI nie gehinder 
wees nie, selfs nie deur God nie. 
Hy wiI vry wees om te rnaak so os 
hy wil, se wat hy wiI en doen wat 
hy wiI. Hy is sy eie baas! Hy ver 
klaar sy eie selfstandigheid, sy self .. 
genoegsaamheid en sy eie soewerei 
niteit tot lewen ·beginsel. Hy is sy 
eie wet. Sy vryheid is sy reg en nie 
'n roeping ni e l Hy verwerp alle ge 
sa , ook die gesag van God, as 
vreemde mag, 'n diktator van boo 
Di vryheid is sy vr'i end, veral die 
soort wat hom toelaat om te do en 
wat hy wiI. 

Maar N ehemia hid. Hy vra na die 
wit van God en oek om hoer lig 
en hoer leiding. By het behoefte 
daaraan. Da r i 'n taak om te ver 
rig. Hy staan onder bevel. Die vry 
heid is nie sy speelbal nie, Die 
vryheid is sy Koning! Daatom bid 
hy. 

Maar ook werk "iy, En hierin 
staan hy teenoor dIe ander soort 
otigeloo], wat net w I bid maar nooit 
wil werk nie. Hy weet so goed dat 
die godsdiens nie net vir die binne 
kamer bedoel is nie. Dit het ook sy 
boodskap vir die w rker in sy dag 
taak. Op elke terrein van die lewe 
moet God gedien word. Di predi 
kant op sy kansel is 'n di nskneg van 
God. Ja, maar oak die regter op 
sy re bank, die klerk in sy kantoor 
en die straatveer met sy besern, moet 
wees di nskn gte van die AlIcrhoo _ 
ste, Daar is geen duimbr ed van 
ons menselewe waarvan die Here 
nie met reg kan se, dit is Syne nie. 
Daarom die wat glo moet ook doen 
die wat bid tnoet ~ok werk. "Ni~ 
d~e wa t se, Here, Here...... maar 
die wat doen di.e wi! van my 
Vad r .... 't, so het die groot Pro 
feet aan die mense geleer. In God 
is die woord en die daad een. "In 
di b gin het God ge kep .... " (Gen. 
t : 1) en "in die begin wa daar die 
Woord" (Joh. 1:). Voor God i 
odie woord en die daad saam ge 
heiligd, n wat God saamgevoeg het, 
mag g en mens sk.ei nie. So ook 
hoort 011S ebed. en ons werk byrne 
kaar. God i 'n hoorder van <lie ge 
bed n God h t die daad lief! 

studenteunie. Die tyd het nge- 
bl eeJc dat ons moet wys dat on 
beg~n el nie n t in ons edagte 
en mons Woorde be taan nie, maar 
in werklikheid, en dat ons danrvoor 
sal veg sonder om kompromi"' n 
te a n. On mo t die Afrikaner 
~an die Univ. van Kaapstad met aile 
10 IOns vermoe steull in hulle stryd. 

t • 



Onder Onsies 
Nog meer oud-Maties het gedu 

rende die afgelope week en veral 
Maandag, hut verskyning gemaak. 
Opgernerk is Mejj. Justa Kriel, Rita 
Pauw, Rina Hofmeyr, M. Potgieter, 
S. Pauw, Mnre. Arnie Gonin, A. F. 
Faul, Wi1Ieman v. d. Merwe, Badie 
Badenhorst, Charlie v. d. Merwe, 
David de Villiers, Koch de Jager en 
mnr, en mev. Willem Barnard (mej. 
Annatjie Louw). 

* * * 
Mnr. Banie Barnard, Rektor van 

'0 Eenmanskool, het ons meegedeel 
dat hy eenparig besluit het om in 
die toekoms die sillabus van sy skool 
uit . brei deur volkspele in te sluit. 
Hyself sal as instrukteur optree. 

.. 11= '11< 

Die oud-Monicaner, mej. Marie 
'Chen van Rhyn, van Bloemfontein, 
het haar verloof aan mnr. Thys 
Naude, ook van Bloemfontein. 

* I« II< 

Ook die ver'lowing van mej. Philna 
van Rooyen, tans studente aan die 
Mediese Fakulteit van Wits, en mnr. 
Pieter Fischer van "Klein Bette 
Iary, is bekend gemaak. 

* II< 111 
Mnr. Hubert du Plessis wat ge 

durende die afgelope weke vir 'n 
mangeloperasie in die hospitaal ver 
keel' het is weer tcrug in die tuig. 

I« II< 

Vanaand (Vrydagaand) kry almal 
Weereens die kans om die puik op 
veering van "Die Dieper Reg" onder 
regie van mej, Twinkle Hanekorn, 
te gaan sien. Di t vorm deel van die 
verrigtinge i.v.rn, die viering van 
Heldedag. Almal wat die geleent 
held gehad het om dit gedurende die 
Reddingsdaadweek te sien, sal dit 
nie lig vergeet nie. 

II< * * 
Gedurende die vakan ie h t mej, 

Ellse iCcetz e van Harmonic, haar 
mondi wording g sellig gevi r in 
"Wattles." 'n Groot aantal vrien 
dinne was teenwoordig o.a, rnejj. M. 
ell A. Badenhorst, T. Smuts, B. Re 
tief, S. Albeit en mnr. Frikkie de 
Jager. 

I« * * 
Tan word in die Carnegiesaal, on- 

der toe ig van di bibliotekaris, mnr. 
George Marais, 'n be and r interes 
sante uitatalliug gehou van Afrikaan 
se geskicdkundige en /lef t rkundige 
dokumente, boeke, geskrifte, prente 
en so mer. Dit is aIles di be. it 
tings van die universiteitsbiblioteek. 
Die uitstalling bly oop vir d i 
publiek tot Saterdag, 11 Oktober. 

* * * 
Vanaf Dinsdag, 14 Oktober, wo~d 

in di selfd lokaal sldlderwerke uit 
gestal v n die Hollands~Ierse dam , 
mev. Dy art Sloss van Muizenberg. 

JO}i~nNALISTE 

Die redaksie nool die versldllende 
wYke (of se maar v.oorstede) van 
ons stad uit om elk 'n onoffisiele 
"persman" (of dame!) te kies. So 
i mand moet behae daarin kep om 
die nuus van die voorst d te ver 
Borg m.a.w. hy (of sy) . mo t 'n 
nuu n us he en dit aantreklik ?p tel. 
Daar vind so bale wetensw~ardl~h~d 
plaas in .l)orpstraat wat Univ ~sltelts .. 
cord graag ou wou weet, of 010 Dag 
breek wat Mostersdrift sou kielie. 
Nouja, di kweekskool bet reed b~. 
gin en ons hoop om binnekort die 
name van die verteenwoordigers te 
plaas sod at almal wat d.aar woon 
kan weet wie s aandag hulle op 
enige gebeure kan vestig. 
Ons gee aan die hand dat in elk 

Van di gro,ot 10 i shul e 'n verteen· 
WOOrdiger sal wees. Verder een elk 
vlir die volgend: Mo tertsdrift, 
l)orpstraat, Sentraal, met C.S.V. go 
ball as middelpunt, Univer iteits- 
00 d, Die Braak, Pappegaaisberg n 
))ie Park! 

ook 

SATERDAG, 18 OKTO E , 
• 

Die Stellenbosse Tennistoernooi 
Winste aan Saalfonds 

Op Saterdag. 18 Okt., vind Stel 
Ienbosch se groat [eerlikse Tennis 
toernool pleas. 
By hierdie geleentheid kom Matie 

en oud-Matie, en trouens .elkeen wat 
'n raket enigsins kan hanteer, aan 'n 
sportbyeenkoms deelneem wat reeds 
die nfgelope 20 jaar bek nd staan 
as een van die geselligste en inte 
rcssantste van die aard. 
Die toernooi verdien verder die 

ondersteuning van elke Matie wat 
'n tennisspaan kan hante r, omdat 
dit 'n ondememing is van die Vroue 
komitee van die Universiteit, wat in 
die verlede die oprigting van die 
Huishoudkundegebou moontlik ge 
maak het deur op dergelike wyse 
£10,000 in te sa mel, en verder 'n 
fends opgebou het vir studiebeurse 
vir Stellenbosse studente; en veral 
v ordien dit ons ondersteuning omdat 
die Vrouekomitee onder voorsitter 
SkaT) van mev. dr. G. C. N eJ besluit 
het om vanjaar se winste te stort 
in 'n fonds vir 'n studonteseel, So 

....: 
is lie Komite van plan om voort 
aan alle wins b8 £100 in die saal .. 
fonds t stort. (Die £100 gaan na 
die b ursfond van di Komitee). 
Hierdie skitterende w rk verdi n 

werklik die onderst uning van die 
stud nt-ook van die nie-spelers, wat 
di ka£ees by Dagbreek en Wilgen 
hof kan besoek om verversin s (en 
musiek I) t eniet, (Daar i. 'n e 
rug dat die dames vanjt ar rno t 
skiet I). 
Hierdie afdelin van die Toernool 

word deur die Vrouekomitee behar 
tig. Die komitee wat belas is met 
die organisasie op di bane bestaan 
uit dr. Stcenkamp, prof. W. Preto 
rius, rnnr. Geor e Marais en dr. P. 
S. du Toit. 
lnskrywing geskied by Darter's, of 

by die sekr taris, mnr. Geor 
Marais (Biblioteek). Di fooie is: 
Studente 2/6; Publi k 3/6. Da r 
word 16 pryse uitgeloof, waaronder 
vier eersteklas rakette. 

DAMESTI~NNIS 

Die lste span het ongelukkig ver 
lede jaar, twee van hul beste speel 
sters verloor, n1. Rina Wessels en 
Elsa Brink. Rina was tweede en 
kelspeelster. Elsa Brink het saam 
met Anna Venter dubbels gespeel, 
en was ook sekretar sse van die klub. 
Van die span wat oorgebly her, is 

daar Barlo Retief, Louise Pauw, 
Anna Venter nIna Michau. On 
gelukkig hinder BarIo se knie haar 
weer OJ) die oomblik; nogtans hoop 
oris vir He b st , want sy is een 
van ons taatrn ke S. 

EERSTESPAN. 

Die Iste span is nog nie definitief 
vasgestel Vir hierdie [aar ni , maar 
daar is 'n paar goeie speelsters WL t 
aanspraak maak, soo I .olde N 1 n 
Naties Steyn. 
On elukki het dit no nie moont 

lil g word om in te kryf vir di 
Stad s Kompetisies nie- ove 
word daar nog net (an die )1 tt - 
lrndse kompetisi s deel eneern. 

Ons het nou weI nie erlede j. ar 
daarin eslaag om te wen nie, m ar 
nogt ns was elke wed .tryd wat 
specl is, 'n taai eveg, wnt af eh n 
het van 'n be. lissend tel. 

TWEEDESPAN. 

Die 2de pan bet ook ni te 0 d 
gevaar nie, rna. r hulle n rlne kan 
gi ot nd Is toegesl ryf w rd aan di 
tr a bywoning vall 0 f nin 

Ons hoop dr t da r hi relie j ar '11 
definitiewe verbetering sa] wee, en 
dat die 2de pan, sook die lste, al 
hulle wedstryd g, n wen. 

Junior Hedenaur kompeti 

Di reden arskompetisi van di 
Junior roep WOl d ehou op S t r .. 
da ,aand, 11. Oktob r, om 7.30 in di 
Hui houdkundes a1. Die onderwerpe 
met die sprek rs i volg: 

( 1) Verhouding tu sen man en 
H SIb 1" dame. is ongesond op te len OSC,l, 

ing lei deur rnej. B. Gericl n teen- 
g sta n deur mnr. S. P. Botha. 

(23 "Dit is wen Uk dat die rege 
ring die boere ub ideer," inleidster: 
me]. N. Grobb laar, en mnr, P. 
van Niekerk, t enst nder. 
(3) "N ionalisme wcrk r mm nd 

op die Christendom," inlei r: mnr. 
Gerjo v. d. Merwe, teenstander: mnr, 
W. B. de Villiers. 

B oordelaal's: 

Plateprogram vir ~ ondng 
nand, ) 2 ou., 8.30 11.m. 

Simfoni' No. 9 in C. gr,oott ts 
Schub rt 

Dringende Oproep 
om Grootmoedigbeid 

• en 
R 

I 
E 

Die Slagters wat ~t~n~nbo h 
van VI...IEIS voorsle 1. 
ONDERS'fEUN HULl,E. 

Ontholl- 

ANDRINGASTRAA T. 

Van Prod us nt a n dl 
V rbruik rs . 

FORRER BROERS 
360 Hoofstr t. 

NOODER PAARL. 
Vrs om on 

B sf /lings n v n 
dl Unie. 

Wy , Brand wyn e Lik un 
B st I by ons vir u volg nd 
huisfunksi 1 dans of p rtytJI 

Matie - 
Kersfees - 
KAARTJIES 

M t dl 
NUWE 

Univ rsit its W p n 
in 5 KI ure 

4 V rskill nd b woording 
v n 

Prof. E. C. Pien r. 
Prof. F. E. J. M I rbe, 
Mnr. Ernst v n H rd n 

BINNEKORT 
VERKRYGBAAR 

T n 4/ p r do 

PLAAS LI BESTELLING 
NOU. 

c.s.v -Bcekhandel, 
Plein traat, 
Stellenbosch. 
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