
Die Eilce tadwinkel, 
{Edm&. Bpk,) 

is verlede jaar opgerig d.eur 
Maties vir die gerief en w 1- 
vaart van Mati s. Kom raad 
pleeg ons in verband met al 

u benodighede en u sal 
BESPAAH! 

Ons hen;naar en herstel 
Rakette. 

• Ons h teen van die be te 
droogskoonmaak - ag nt 
skappe in die land. 

Oedrul( de"r Pro Beclesln-Dnlldl.ery en ultgegee 
dl'llr die A.N."l.-rl'nk Stelll'nbolich 
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., 

dTl~LLENn()~ 'SE . 'TUI I~NTEK()EH .\rVI · 
On(;AAN VAN A .. So·TAI. 

ln~I~I 11, ."0.2. 

ns O.B.- .N.S.-S DE 
, 

Waarborg van Eenheidsoptrede 
Hie t'ol,gendl) verklaring word deur Cen. 1 r, S. J. 

Protorius en die A.N.S .• takl(.)il.>r, Mnr. n··. A . .1011bl!rt., gesa- 
mentlik llitgert.~il·:- 

Die studente van die Universiteit van Ste11enbosch sal van 
jaar 'n stap nader vorder aan die verwesenliking v 'n verenigde 
Christelik Nasionale jeug'front wanneer die kragte wat opgesluit 
Ie binne die studente O.B.-organisasie en die .N.S. tot algehele 
samewerking ing'espan sal word. 

Waar lede van die studente-O.B. 
en die A.N.S. in die verlede apart 
ingeskryf het vir hierdie twee orga 
nisasies sal daar nou een gesament 
like inskrywingsfooi van 5/- gehef 
word. Hiervoor ontvang elke lid 
die lidmaatskapsvoordele van die 
A.N.S. en die O.B., vier uitgawes van 
Wap n kou - die amptelike 1 war 
taalblad van A.N.S. - en die O.B. 
blad (elke 3 persone). Afgesien van 
al di and r verwagte vocrdele wat 
uit die samewerking sal voortvloel, 
is die fin nsiele VOOl dele vir die 
tudentc wat by ltwee or'g ni sies 
sou a ngesluit het nook op die 
twee amptelike organe ou ing teken 
het, rnaklik te bereken. Dieg ne wat 
voornemens was om net by die een 
of die ander van die tw e organisasies 
aan te sluit - ,organisasies met pre 
si s die elf de strewe en a£keer - 
sal vir ongev er 1/-; ekstra met v el 
groter n doeltreff nder kragin pan 
ning 1 an meedoen nan 'n taak wat 
beid die bestaan n die voortbe- 
taan van die Afrikanervolk ten 
noust raak. , 
PLAASLIK 1. STUD b:NTEFRONT 
Die skern van samewerkin is 

van bloot plaaslike aard. Die 
elfstandigh id v 11 geene n van die 
organisasi 5 word aan tas nie, 
Hulle b stuursvorm bly onveran 
derd en onafhanklik van mekaar be 
halw dat 'n saarnskak ling plaasvind 
deurdat die plaa like 1 i r van di 
A.N.S. en die Hoofltomm nd nt van 
die studente-komrnando's n en die 
selfde p rsoon sal w es. 

Die v rnaamste oorw ging vir di 
voorgenome s c rnskak ling 1S dat die 
reggesinde Afrikanerstud nt op Stel 
lenbosch in sy strvd teen di ver 
derflike liberalisme binne en buite 
die universiteit nie duplikasie en ver- 

o snippering van kra tc mo t to laat 
·nie. Ters'elfdertyd sal Stellenbosch 
sy stem baie sterker kan Iaat hoor 
binne die uniale A.N.S.-o ganisasie 

APTEKERS 
On bied u deskundi e b die .. 
nin n betroubare medisyne 
aan, Deskundige Foto rafiese 

H ndelaars. 

lVIaak gebruik van ons 
Vlugge Fotograftese 

Posdiens. 

JORRNING N SEUN 
(Eien ) Bpk 

Hoek Bird- en Pleinstraat, 
STELLENBO CH. 

• •••••• ~~.I.a r __ ~~~ 

a hy 'n sterk, lewenskragtige plaas 
like A.N .S.-tak het- D arm' v r 
dwyn d~e nom lie d t die rootste 
Afrikllneruniv 1 nd 1- 
leen me,t di 
b ie klein p nt. i 
dente-unic optre. in sake w r on 
1 iding b Jhool't te g an ons· mede- 
Afrikaan e univ r it ite. ... .. 

WEDERSYDSE AANVULUNG 
Wat die huishoudelike posisle op 

Stellenbosch betrcf, behoort die 
voo genome saamskakeling beid die 
A.N.S. n die O.B. t 0 de t kom. 
En rsyds sal die A N.S. wen ann 'n 
meer 10 iese d urvoering van die 
lei rskapsbegin el, sowel a aan m er 
uiterlike dissipline. Hierdeur sal die I 
liberalistiese uitbarstings wat ons 
~erlede jaar gehad het, iets van die 
verlede wees. Ande syds sal die stu 
dente-O.B. op 'n meer do ltreff nde 
wyse die idee van 'n beleidsfront kan 
uitleef, want hy word nou g st un 
en verryk deur die ondervindmg en 
die hele strekking van A.N.S., wat 
reeds in die af elope dekad die stryd 
op die akademiese front a ngebind 
het t en die volksvyande van die 
Afrikanervolk, en v ndag di ktiewe 
medewerking van Afdka nse do nte 
en gesaghebbendes 001' di h le lana 
geniet in publiltasie soos W p riskou, 
en by die gele ntheid van di j ar 
likse kon resse, e.d.m. 
In 'n tyd S005 hierdie, wanneer 

die 1 nd deur noodr gula ies reg er 
word, het die O.B., behalwe r ed 
houdin , geen belangriker t k s om 
hom met alle 1 ra te in di i.d 010 i 6 • 

tryd in te werp nie. Dr. Van Rens- 
burg, die Komm ndant-G n rr al van 
di O.B. en Ere-president van A.N .S .. 
het onlan s te Majub verkla r dat 
die O.B. dte leidin in Suid-Afrika 
op konstitusionele bied te n wil 
en dank moet a nvaar, waaruit v n 
selfspr kend volg dat op elk lid 
v~n die O.B. en die A.N.S. w t enig 
ems die eleentheid het om hom 
vir deelname in di leidin t be 
kw m - m.a.w. op die tudent 
'n v rpli tin ru wat hy nie m 
ontduik ni . 

TE 
o eningsvergade ill 

en Inskrywing 
Volledige informasie i.v.rn. 

die openingsvergad ring wat in 
di loop van aan t< ande week 
plaasvind n h pelik d ur Dr. 
van en burg toe espre k 1 
word, versl yn e r idaag op 
kennis win sbord . 

N.B. - In krywin s 1 a 
volg geskied:- 

Di name van die tudente 
wat verantwoordelik i vir m 
skrywing, vel' kyn op bls. 3. 
Bulle sal vandag, Vrydag, 6 
Maart, van na aand te tot 8· 
uur op hul kamers we vir 
daardie doel en ook op ander 
ure soos deur hulsel£ d.m.v. 
It nnisgewings op hul karner 
deure bekend .emaak. 
Studente war v erlede [aer 

lid was van cen van di Orga 
nistisies gee net hul name in 
tesame met di led gelde v n 
5/-. Lede wat r ed nan die 
O.B. b hoort het moet 001 die 
naam van hul kommandc n hul 
rang meld. 

Nuw« led» moet beide die 
lidmnat"kapvorms van die O.B. 
en die A.N.S. invul, en tegely 
It rtyd hul lede elde b taal. 
Inslu',wing sal voorlopig 

sluit e n dag na die ope 
ning'sver adering, 

• (I. iodien " 
(ttl 

iUy God, My J'olk, My Land 
~llid .. Ajrika. 

Laat Bori Y 

H artlil: Welkom!! Maties! 
Vra vir U lys van Voorgeskr we Bo ke 

en 'n Gratis Kalender. 

C.S. V.-BOEKHANDEL 
l1e.,bo cl, 

Ons het die GROOTSTE v rsk idenheid VULP NN 
St llenbo 01 • 

D PONE U BOER G LD. 
14 Vra B sonderh d . 
~~~_. __ •••• --~ -.ad .- •••• -.~~ .... ~ 

VILJc:>E 
R 

FIETSWINKEL 
he nl di nuwe Jltudente o- 
w 1 a die 0 '., 1 ni ha tli 

Jr'EIJ/(OM! 
11'i(' I H(' (11 ll'i t spurt (' ill 

V errand. 
Onthou: Net lang 

Suikerbossie. 

\ 

PltYR ld. 

Gen. Hertzog spreek tot 
die Jeu 

V rd U: I 1 die 1)f'll101 mtie '(' 
P rty 1{~18f"1 

Met die DOg 0[> dip grootse bot a p 
wat Gen. H (lrtzog in tlie afgeJope 
week 01' y v oll gedoC'll h t, is dlt 
seker passend dat ons non met die 
verlo! van die skryw('r publike i 
v erleen aan 'n briei war Ily v rteae 
i at 1I n mnr. D. G. Fr. nzsen, R 
dukt« ur van A.N.S. Sf; bind. "Wap n 
skou," gt.'fiR li t in ntwoord 0[1 
III s eno mae s ver 0 '1 om '11 
nrtik 1 oor die PlIrtypoJiti k nit die 
pen van on,s, groatst Ai rik; an t~ 

staatsmlln. 

1 41. 
Weledele lIe r n 

--- ------ - .. 

op nt\~ , 
., I 

. "Die .. Uitspan"l 

"Di Ult pan" 
1 e t 11 . t 11 tl t h rtl i 

kom op St llenbo ell! 

Kon eni ,t ,er'o koppie 
v n on 

Sp Riale "Uitspan.Q sond- 
id r t" • 

te , 



) I r: I rl 

Die oorlog in die Verre 00 te, 
nders a in Rusland en N oord 
Afrik , bly no maar altyd uiters 
bewee like Die voortmars van di 
Japanners kan nog ste d nie e tuit 
word nie. Sin apoer, di v.eel ge 
roemde oninneembare Gibraltar van 
die Verre Oeste, saam met root 
Brits trydmagte en wa rdevoll 
oorlog tut • is in Japanes hande. Di 
een Ned rland eiland n die ander 
word deur die Japann r in eneem 
en self die ryk Java, die kitte 
r ndste juwe 1 in die iollandse 
koloniale ryk, is binnegeval. Sal 
J va se verd diging slaa w r Sin- 

ier. DIE OORLOG 
Botha. 

II. -Die Verre Ooste r 

"De Waereld eschiedni i 't 
Wncrcldg('richt. 

V rgeldln , de wet d r JI,'s,toTl'e." 
- Ten Kat. 

verspreid oor 'n bai groot ebied 
en m t baie v n y be te old t 

nder dele van di w r 1 • voe - 
r e n emaklike ta k wee om 
Japanner die hoof te bied nie. 

Au tralie e stede bet reeds kennis 
met J ap n e bomme emaak. 

'n Twe de moontlikheid Is d t di 
Japanner hul na di rdi e Oseann 
al wend. Die beheer oor hierdie 
oseaan, wat voor di val van Sin - 
poer feitlik 'n soort van Brit e 
"m re clau urn" wa , i van die 1- 
lergrootste belan vir Brittanje. 
Deur hierdie os n loop die ver- 
keer- en handelsro te n die Mid 
d 1-00 te, Indie en Au tr tie. Dit 
i hi rdi os an wat di ku te van 
Indie. die rykste be itting van Brit 
tanje, bepaal. V ral belangrik i 
hierdi 0 eaan vir Brittanj noudat 

m nI{ ons. 

Op di vooraand van on vrywor 
ding i da r vand g "en ver kyn 1 
in ,,,n" voll lewe w t 11 s oorskadu 
n in el e Afrikanerhart droefheid 

PRO BEER 

rant :Mila 
e I 

J 
~------------------------ 
:A1odewinkel 
LESSE word g gee in die 

HUISKUNSSKOOL, 
yn v ld traat, Stellenbo ch 

(L n, Gebr. Dart T) • 
deur S H DU TOIT Veur Prof. j. A. Wiid 

apoed efaal h t? Dit lyk onwaar 
skynlik - want dan ou di bevel 
voerende Britse ener al, Wavell, 
nie y hoofkw rtiere van Java na 
Indie verplaa het ni . 

die Middellandse e ni langer vir 
deurva rt be kikb ar nie, 

REAKSIE VAN OOSTERLINGE 

DIE SINKENDE SKIP. 

isoleer word, die 
-toevoer uit Ir k 

v rbin 
di 

In 
Ja- 

c. J. du' Toit & Kie. 

om van 
S I Illl eeue-oud 

koloniale 
lyk voor- 

JAPAN SE PLANNE. 

I (JIlt II li 
kola 1, 'J) 

1I or <I(} 1( II 
Hill' (II 'l'l', ,1 ('I' U van on 
h • u- ) i '11 i r. 

w r- 
01 he f 

roep. 

lud. ni 

om my 
ed k ie 
vir die 

. M. Hertzog. 

G 



om ~ I rrHj, VRYDAU, () ------~----------------- 
Inskrywing Boodskap van A.N.S.-Hoofleier 

.Dns Glo Onomwonde aan Volksorganisasie" 
Gea te M de-A.N.S. 1 d t 

Die jaar 1 42 het b gin 
beurtenl se v n W 1 b t 
ook no sy uitW~l kin 
r ika al 1 at voeL Maar afgesi n 
daarvan, verkeer ons volk vandag 
ook in 'n uiter tra i se to stand. 
Dit moet elke r geainde Afrikaner 
pynlik aando n d t die tryd vanda 
nie meer in hoofsaak teen di vyand 
geri is nie, maar teen eie bleed 
broers. Veral tref dit ook di stu 
de rend j ug wat vol yw r is om t 
v g vir die voortb staan I van y 
volk, w nt hierdie verd ldheid werk 
verlammend in op aIle po in . En 
omda t hierdie stry'(i t en ons eie 
blo dbro r gaan, is on nie b reid 
om saam te ve nie, 

All nlil w nn r d r groot b • 
ins I. op.eli ap Ii, mo t d ar 

n in di 
voorH 

I 

Uni le Leier. 
Potchef troom, 

19 Feb. 1942. 

ft 

Die vol ende per one i n e tel 
am . in 1 rywin vir die A.N.S. n 
die O.B. te ontvan. (N.B.: i n 
bls. 1):- 

, Seksie 2, 

No lle Grobbel r, lui -de- 

'e 
ttel t or 

4.) 

Wyn, Brand yn 11 le 
ltyd b ikb 

Onthou groot voor ltd ko 1- 
d at k ltyd op 11 ld . 

1 

r u vol nd art ji. 

tudente l 
konomie n n v r- 
i ti t w rk. 

L 

ndringa traat, 

n hilli It 

Matte 1 • 
D rib i 

c. e 
A m 

13 

I 

Welkom 1 
II rtli w 11 om, 1 m n h 

tu nt by di 

o I 



C.S.J/ •• Boekluuulel se 
M oeilikh. ede 

JI ir Ntnoo [oar 

Die C.S.V. Boekh nd I hot ten spyt. 
van mociliko nrnstnndighedo wat weens 
eli huidig oorlog hoer tOf' duarm g - 
In g om eli groot to (Ted H(' vn n d if' 
voorgosl rC'V(' bo k· vir hierdio [aar in 
to leI') Hoelwat 1':n1'('1 ho 1 [' hOI 
('f(U r in herdrul of t> If., nit druk we 11"1 
rli vPfnietiginp; van 'n pan I' ran die 
J(~nr; lse uitgawes. f4ommiV'{' hoeko h t, 
ltO~'" nit, inrr korn nie, maar alho wol 
hulle die bod ul meor ali sowe rna ndo 
golode hostel het, V(lrwnp; hull dat. dit 
nog sal inkom. 

Hull voorrnad kryfh hooftr i { gro 
IN n ('uigp vorigo [aur. Ook ZoOlo· 
rio (.' appnrnat, 1 kc nplanke, token- 

11 ko 011 • het hull in voldoendr ... oor 
rnnd. 

Dit jell£> mo ite w rd OIn hiordio 
[anr .0 "L) van v(Jorg(' krr \V Bool 0" 
van eli Bookhanrlel t ·i n; voorop hot. 
dit 'n gekleurd afdrul van die nuw 
IT niv raitr-itswapen II binn in foto's 
van dip CoR. T. floof., hou. 

Monstervergadering 

Monstervergadering vanmiddag 
(Vrydag) om 3.30 in die Reo. 

Agenda. Voorsi ttersverslag. 
Tesouriersverslag. 
Kiesing' van Ouditeur. 
Nominasies vir S.V.R.· 
verldesing. 

Uit die Vryheidsmanifes 
van die A.N.S. 

10. Die Staat sal sor dat 
die v rdeling van die na ionale 
inkom tussen (a) besighelde- 
cepe, (b) verdi.enende en (c) 

bele gende groepe al pl 
vlnd ond r die uitbuiting v n 
enig ro p. 

Stadler en 
(Eiens Bpk.) 
DOl PSTUAAT. 

i Winl~) vir J)ien8 PI 

I wnHlf it - met "n glimlll • 

1 ruid niersware - sterware 
Breekgo d (1 n 81 ryfb hoerte. 

Ag nt vito 
OLI U PLO.~ t. 

o. , 

nm .. L\'I'm, VRYT>AU, G lA \I{'P 1942. 

DAM SDOOP SKANDAAL 

Vroulike Fynheid op Soek 
Andermaal is dames wat as nuwelinge na Stellenbosoh 

kom om opgeneem te word in ons akademiese atmosfeer besig om 
die strate te betree met uitspattige drag wat nie. allee~ 'n uite:s 
ongunstige indruk maak nie, maar ook lynreg m~nll~ tee~ die 
gees van die doopreels. Hierdie toestand van sake IS niks minder 
as 'n skreiende skande nie. 

Enkele jare gelede is daar protes 
aangetek n teen sekere dinge aan 
gaande die doop. Soos altyd is daar 
geskop en geredekaw 1, maar die 
b sef dat sake 'n wending moes 
neem het geseevier, en 'n tel nuwe 
r Is is opgetrek as teewi vir 'n 
saak wat b sig was om t ontaard- 

Een van die weinige bepalinge wat 
die algemene 'goedkeuring weggedra 
het was aan aande die drag van 
dames tydens die dooptyd. 

Op di o.omblik is dames alweer 
be ig om hierdie reel te oortree, op 
uiters uitspattige wyse. Nuweling 
dames met hand do eke om hul kop 
en leie voor hul bor of komberse 
oor hul arms is nie snaaks om na 
te kyk nie. Die feit dat doopk.omitces 
hierdie dinge laat plaasvind is sl gs 
'n teken van uiterste onoorspronk 
likheid, en wanneer m nse nie op 
'n suksesvolle wyse kan skerts nie 
kan dit nie anders gesien word as die 
uitvloeisel van geestelike degenera ie 
of intellektuele armblankedom nie. 

BESPOTTING 

En 'n onskuldige vertoning van 
minderwa r digheid is nog nie so erg 
dat dit mense na die pen laat ryp 
nie, rna r wanneer die situa ie dui 
delik kokkend word kan dit nie 
nagelaat word nie. Dit is 'n feit dat 
kleurlinge alreeds openlik die jonge 
dame b gin uitlag ,en sover gaan 
om aanmerkings te maak wat hulle 
nie altyd by die drag alleen b paal 
ni. Da 1 by i twe dame m t 
kornber S oor di rms na D br ek 
g stuur om .. PIOPO Is" te vra. Self 
die on kuldig Dagbr l rs moes i ts 
meer as gesonde skert hierin op 
merk. En w nn r die 
lin .<1 m a in di openb r ng las 
word d ur toedo n v n die a nior 

DIE 
STELLENBOSSE 

Stell nbosch is al lank besig om te 
ont ard in 'n r gister vir ongesl ikte 
gr ppe. • n as hi rdi din e pr kti se 
vorm rno t anneem in die openbaar 
en voor kl urlinge kan ons ni 
and rs as om di dames-doopkomi 
t cs toe te TO p: SKAAM JULLE! 

Van dar Stel Fietswerke 
(Eien er, PAUL ACKERMAN) 

Sludenie! 
Ond .rst un [ul ou Fietsdokt r. 

Alle :werk geuxun borg. 

TOOMWASSERY 
.:11.1 r on jill tywe H md , Boordji 11 it 81'0 

.~rede iheid Gew881 borg. 

l)rilll; nd(> Be tellin uiord. die, elide dag uitgtwoer 
en aflrcl noer, 

ag. ta ie • oon 3 Merrintanlaan • 

e 

Bofbij/ 

'n Geslaagde 'I'oer 

Mnr. Theo Wink, toerkaptein van 
die Hofbalspan, is danig in sy nop 
pies na afioop van die onlangse bof 
baltoer . Die wedstryd teen 'n gekorn 
bineerde span van Worcester het uit 
stekende spel opgelewer en die Ma 
ties het die veld verlaat as oorwin 
naars, 24-2. Die volgende middag 
is 'n vertoonwedstryd gespeel met 
di doel om die spel by die skoolkin 
ders aan te wakker. 

Op P.R, teen die Oostelike Pro 
vinsie het die Maties weereens die 
botoon gevoer en met sprankelen 
de spel voor die dag gekom. Die 
uitslag was 7-5 in Stell en bosch se 
guns. Self di spelers van die Oos 
telike Pr ovinsie WM verbaas oor die 

MULLEU en MAARTENS 
PUESTEEH 

Die Matie wil graag vir 
Christof Muller n Daan Maar 
tens gelukwens m t die pr sta 
si wat hulle behaal het deur 
die finale van die mansdubbel 
spel in die onlangs - gehoue 
W.P. - Kampioenskappe te be. 
reik. In die finaal moes hier 
die uitbaler Matie-paar die 
onder pi t delf teen so 'n • terk 
paar soos Alan Milne en Pat 
Hu h s. 
Sover on weet is dit die 

eerste keer edert 1897 dat Ma 
ti.e-tennisspelers aan die eind 
ronde in 'n kampioenskap van 
die W.P. deelneem. In daar 
die jaar het Andrew Rowan en 
J. M. Hofmeyr die kampioen- 
skap van die W.P. gebuit. • 

II 

LANDSDIENS 

Die Redakteur, 
Die Matie. 

Waarde Beer, 
Met belangstelling het ek in ver 

lede week se "Matie" verneem van 
die landsdiensplan van A.N.S. vir 
hierdie jaar. 
Lank reeds het ek gevoel dat die 

Suid-Afrikaanse student in die alge 
meen nog nie die waarde en nood 
saaklikheid van hande-werk bese£ 
nie. 
Ek wil geen betoog hou cor die 

waarde van Iandsdiens ni, ek wil 
aileen 'n praktiese voorbeeldjie aan 
haal. By die begin van die afgelope 
vakansie het ses van ons 2 weke 
op 'n plaas in die Robertscn-distrik 
gaan werk. 

Ons het nie onder besk rming van 
een of ander liggaam gegaan nie, en 
die poging was maar klein, maar 
die idee is groot. Die gees wat daar 
geheers het, het nog meer onder die 
besef gebring dat ons as Afrikaners 
nie bymekaar gebring sal wo deur 
toesprake en kongresse nie, m r dat 
ons ee s 'n basis moet kry waarop 
ons kan saamwerk; dat ons eers ietc 
moet kry .om saam te doen. En bier 
het ons daardie geleentheid, n van 
daardie kan e is daar baie in ons 
land, en vir ons, veral op Stell en 
bosch. 
Laat ons eers saamwerk en dan 

salons saamvoel- 
Dankie. 

Die uwe, 
Gerjo v. d. Merwe. 

Dagbreek. 

Krieket 

Vooruit igte nie Hooskleunig 

'n Onderhoud met die krieketkap 
tein, mnr. Reinald Hofrneyr, het aan 
die lig gebring dat die 1 rieket klub 
gevo lig etref idem (lie vertrek 
van Jim McDermid (vise-kapt.), 
Klaa du B.ois, die staatmaker en 
veteraan van 1935, sowel as mnr. Vat 
Morkel en J. Theron, die kranige 
linkerhand bouler van die klub, 

Nuwe tal nt i blyl baar maar 
skraal dog veel word verwag van 
Kron wat verlede jaar di ns gedoen 
het in H.J.S., Rondebo r h I e elf tal. 
No 'n nuweling , Horn al moontlik 
aanspraak maak op in iluiting in die 
Eerstespan. 
Vol ens mnr. Hofmeyr word die 

klub o.ok indirek getref d ur di 
rantsoenering van petrol deurdat be 
soekende panne nou verhinder word 
om per motorkar bier te kom sp el. 
Wedstryde teen W llington, Van d r 
Stel, Somerset-We en 'n ander span 
van St llenbosch i reeds in die voor 
uitsig gestel. 

wenn nde spel wat die Maties ge 
sp el het. Uitblinkers was The~on, 
H. de Villier , T. Steyn en T. Wmk. 
Die klub het groot planne vir· die 
toekoms n is van plan orn 'n toer 
na Transvaal te reel in September. 

Die vooruitsigte vir die Bofbal In 
tervarsity oor drie weke is b sonder 
roosklcurig en met ou staatmakers 
soos Piere de Wet behoort die Ma 
tie'S weer hul sukses van verlede jaar 
te handhaaf. 
'n Hele antal nuwelinge het hul 

reeds aangem Id vir die spel en met 

die gr oeiende ledetal wil die klub 
vanjaar vyf 'spanne in die veld stoot. 
V,ol ens rnnr. Wink het die klub 'n 
groot toekoms. 

........ ------.--.-.-.~ ~-.-.-.-.-.--.-.-.----.~-~~~ 

STOOMW A SERY 
Kom laat die Firma 
die Beste 'di nste Ie er u 

bedien. 
r: 

wat 
oak 

Mnr. w. M r h. 
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