
Di Eilc:e t dwink 1, 
(Edm • Bpk.) 

i v r1 de jaar opgerig deur 
Mati vir die gerief en wel 
vaart van Maties. Kom raad 
pleeg ons in verband m t al 

u b nodighede en u sal 
BF~ 'PAA r : 

• On hersnaar en h r tel 
Rak tte. 

• Ons het n vr n die b 
droogskoonmaak - agent 
skappe in di land. 

a dru d ur Pro I<;('clt'sl -J)nll,kery tin utt C 
cteur dl A.. .-'1' k st Ilenbo ell 

D 
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Weg "met die Partystei 
A. N. s. MOET LEIDING GEE OP 

IDEOLOGIESE GEBIED 

O.B. Staan Vir Nuwe Bedeling 
"Dit is die taak van die studente om die nuwe staatsidee te 

ondersoek,en leiding op die gebied te gee. Om die rede is dit goed 
dat die studente georganiseer is in die A.N.S., maar die studente 
moet ook in noue kontak wees met die res van die volk en om 
hierdie rede is dit goed dat hulle saamgeskakel is met die O.B.", 
het Dr. van Rensburg, Kommandant-G.eneraal van die O.B. en ere 
President van die A.N.S., voor 'n volgepakte stadsaal verklaar, 
by geleentheid van die openingsvergadering van die O.B.-A.N.S. 
studente front. 

Di Stellenbosse stadsaal het nog 
nooit so 'n luisterryke vertoning ge 
maak 500S S t rdagaand nie. Di 

t 1 wa van k ·nt tot kant beh n 
met O.B.-vI e II b ni r , terwyl 'n 
root A.N.S. wapen i rlil pryk h t 

teen di ter r ond van die swart 
Ierw I ordyne op die verhoog. To 
di kleure op indrukwekkende wys 
die saal binnegedra is, het die inge 
toe sdrif 'n atmosf er van be- 
onder spanning g k p. 

ANTI-LIBERALIST ESE I~ RONT 

Welhom 
HartH w lkom, d me en h re 

tud nt , by die 

SUIKE BOSSIE 
en die Univer iteit van Stellen 
bo ch. Lank rna julle lewe 

er 1 oppi.e koffi m 
n ni t 

R D 

V 

dr. van Rensburg v rklaar, ,,'n Nuw 
boo kd el in die wei Idg kiecleni 
word eskrywe, ook in Suid-Afrika. 
~.n in Suid-Afrik a n dit oor di 
clerde R publiek. Di e r te apitt 1 
hi rv n al we. ,i O. '." Di 
ou tel. el ak in dui oor di hel 
wer ld; orals word die nuw b d - 
lin gesien. In Italie h t hierdi 
verjonging a simbool die fasces. in 
Duitsland die hakekruis, in Spanj 
is daar die F langit te, en in Suid 
Afrika die Ossewahr ndw . Die 
O.B., a 'n v ter vir di nuwe b - 
deling, i ni Naai-i ti s 
dit is eker nie anti-Duit 

O.B.- IGTING 

el 
.D'it moet 'n republiek w w ar- 

in dl volk wa r. et!« vry is. Dit 
mo t 'n stu t w . w t in di vol- 
te in van die woord Chri telik 
N ions I is. D ar m g gef'n oor 
h rsin v n die volk wei dour di 
geldm We t v nd g Suld-Airik 
uitsuig nie. Dl rykdom v n di 
land moet vlo ; oor die bred kl: r 
van die v olk lewe en ni in die s k 
van 'n klompi k pitslist ni. Di 
euw Is van die huidi e p rty-poll 
tiek stel el moei verwyder word J 
Die yolk en nie 'n klompi pluto r • 
ti sa drtuultrekk rs ni, moet di 
ge ag voer:" (Uit di toespras k van 
wyl dr. N. J. vt n der Merw voor 
die root volk vergad ring om 'n 
republiek ti, te Blo mfontein ; 
00. d ur "Di Bur er" v n 22 Julie 
1940 er pporteer.) 

Plate-program 

.. ondagaand om 8.30 

00 persone wat no 
plan is om by di O .. 
t luit, word ver 0 k 
teenwoordig te wees, 

Di 
dl 
"M, ti " i I n1.: 

n y "Oberon" Overture 
(C. M. 

lIS hI fende J 

-----'-------------------------- 
Goei aad l 

Til' .L etji Drill wr 11 ~ n 
ndr r Rkryfb htot'ft • 

D so It 

DOW. ON 
On 'tar tot I i IHi. 

ILJ 

heet 
wel 

He 
FIETSWI L 
I die nuwe tuclent 0- 
eli oue 'n baie h rtlike 
U'ELKOM! 

11 1·'j('1·} Hl'1,< in 
roorrnad. 

Onthou: N t 1 ng 
Suik rbossie. 

Eer te V ollen eprent 
J ro Ul 

OG AM 

l DEJ, TIUJ ONS BL I 

h n 
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Stellenbosch as 
Afrikaner - Universiteit 
Te n die huidi e ontwikkelingstem 

po van die Universiteit v n Stell n 
bosch i dit gladni uitg sluit dat 
dit nog die grootst universitcit in 
ons land kan word nie. Hierdi ont 
wikkeling kan veral v rwag word 
indien St 11 nbosch horn daarop toe 
IS om leerg nge wat nader staan 
aan die praktie bero pslewc, 5005 
ingenieurswe e, en h nd Iswetenskap 
pe ,tot di volst mat te eksploiteer. 
'n Noodwendig korollaat van bo 

I t ande tend n i natuurlik dat die 
g sr en aan i n waarme die uni 
versit i,t se optrede na buite ge 
moeid is, grotelik sal uitbrei. Om 
di' rede is dit nodig d tons enkele 
punt wat met hierdie to stand van 
k in verb nd ta n, dee lik onder 

Stellenbo ch se root 

n 

o 

Die 00rl09 
IV. --Rusland. 

"De Weereldgeschiedenis is 't 
Waer ldgericht, 

Vergelding, de wet der Historic:' 
-Ten Ka.te. 

RUSLAND 

Van die Russiese front kom daa 
nog altyd roo.skl urige berigte 0,0 
die suksesvolle offensief van die Ro 
leers. oor ongenoemde plekkc wa 
deur die Russe h rower ou wee 
oor groot getalle gesneuweldes va 
die Spil, ens. Die Russe beskik 00 
korter verbindings- en toevoerlinie 
en bekendheid met die terr in en kl 
maat. Ook het die land agter di 
Russi se linies b paald nie so vee 
deur die oorlog gely, n is dus meer 
bruikbaar vir die oorlogsvoering, a 
die verwo ste gebi dater die Duits 
linies nie. Dit aUes is groot voordel 
en volgens die Russiese berigte 5.0 
dit dan ook met die Duitsers maa 
le gaan en sou di sogenaamd 
lente-off nsief van die Spil maar ne 
grootprater y van die Duitsers wee' 
Dit is egter n ks d t die Rus ies 

Na die Japanse oorwinning in die 
sl g van Java n die b setting van 
Rangoon, het daar in die Verre 
Oeste gedurende die afgelope week 
g en sensasionele oorlogsgebeurtenis 
se plaasgevind nie. Dit moet waar 
skynlik toegeskry£ word aan 'n be 
hoefte by die Japanners om eers 
hulle posisie in die nuwe stelling 
te konsolid r en te verst rk voor 
'n nuwe sprong gewaag word. Ook 
van Anglo-Amerikaanse kant laat 'n 
grootskaalse te noff nsief, waaroor 
daar so baie gepraat word, nog altyd 
op hom wag. Intussen kan daar van 
stilstand in die oorlogsvoering ge n 
sprakc w es nie. Japanse landings in 
Nb Guinee is 'n regstreeks bedrei- 

D ur Prof. J. A. Wiid 
berigt omtrent nooit melding van 
Duitse gevangenes en gewonde. 
rna k nie. Ook het on nog alty 
nie verneem dat die sleut lpunte va 
die Duit e winterlinie vana£ Schlus 
elburg in die noorde tot by Tagan 
ro n die Krim in die suide re ds 
deur di Russ herower i ni. Die 
j ar 1942 al waarskynlik 'n beslis 
send wending aan die oorlog in Rus 
land brin . Dit sal b wys moet wor 
dat 'n Rus ies veldtog vir 'n Adolf 
Hitler soortgelyk resultate as vir 
'n Napoleon sal lewer .Intussen sal 
dit ver tandig wees om ook ag t 

an di woorde van Russi s 
80.0 St .. lin n Litvinov wan 

n er hul by hulle bond enot aan 
dring op die stigting van nuwe cor 
log front teen die Dult ers. Miskien 
sal Amerika en Brittanje ook eers- 
daa by uland andrin op die 
keppin v n 'n nuw front teen 
J p 

ging vir Australis en die Japanners 
IS vordering in Birma vergroot nie 
di veiligh id van Indie nie. Dit word 
deur die Anglo-Amerikaans bond 
g note wId e hk besef. Vandaar 
di landing van Amerikaanse stryd 
m gte in Australie, die benoeming 
van die Amerika nse gener al, Mac 
Arthur, as bevelvoerd r in Austr lie, 
en di s ndin na Indie van Cripp , 
die man wa in Engeland vandag 
meer publisiteit as sel£s die Eerste 
minister geniet. Die toekoms .sal 
moet bewys of Amerikaanse hulp 
verlening groot enoeg is om Au - 
tr lie te bcv ilig en of Cripp daarin 

1 In. om die m ssa v n Indie 
stdri£ti vir die oorlog teen Japan 
maak. 

Dit 

ANDER OORLOGSFRONTE 

A n di ander fronte h t daar ge 
c1ur nde die af lope w k nie veel 
nuut voor kom nie. In Noord 
Afrik is di oorlogsvo ring tot v r- 
1 nningsb drywighec1e en luga nv lie 
b perk. Die Brits I teunpunt Malta 
word nog steeds heftig uit die lug 
bestook . Die duikbootoorlog is er 
b drywig, veral langs die oost like 
kus van Amerika, n dit sal onve - 
standi wees om die evaar van die 
duikboot vir die Brits-Amerikaan e 
keepvaart t onder k t. 

'N TWEEDE FRONT 

be'invloeding i vooraf re d 
Dit verklaar dan die 

terl t m w arme hierdie inri - 
tin s hull in die volk lewe 1 at hoor- 

LAAT 

Op spe iale v rsoek 
rolprent wat v n die 

hi r 

pzm - 
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"Ex lioris" Verk/~ring van A.K.G. Onder Onsies 
Ds. T. N. Hllnekom. Strewe na Volk eenhcid taa N 'n uiters ge lac d musi kkon 

Isert, het Niedziel 1 i v rlede Donder 
d and, G ylock vere , deur m 
m t die Con rvatorium st f d r 
te drink, 

MOll terver~aderil1g teen 
Geldafper cr 

Neh. 5: 1-6-7. - "En daar bet 'n 
groot geroep van die volk en van 
hulle vroue ont ta n teen hulle 
broers, die Jode .... En ek was b ie 
ontroerd toe ek hulle eroep en 
woorde boor. . .. En ek het 'n groot 
vergadering teen hull bele," 

* 

Sever het on stil gestaan by die 
voorbereidingswerk van die profeet 
N hernia, hoe hy ebid en gewerk 
het om weer sy volk te hera tel, maar 
vandag aan ons oor tot di erste 
tap van volksher vorming - 'n mons 
terv rgadering t.een geldspekulante 
n woel era rs. Die hulpgeroep van 
die arme het hom diep ontroer en 
dit was waarlik bemoedig nd om t.e 
we t dat d r 'n leler in die 1 nd 
op e a n bet wat nog 'n ope oor 
en 'n evo lig hart vir die nood 
v n y vol bet. Die groot me r- 
erheid van 0 ena md "d le " 

ryk n ve ryk en bet wo ker 
em ak m t die nood v n die 

rme. Hoe rent en onb perkte 
voorregte h t bulle ge"i as beloning 
VIr die "bulp" wat bulle aan die 
me v rleen het. Die erg te van 

alle was nog dat hull ook daarby 
die rkenning van die arme af eper 
bet, dat hull verdrukkers hul w 1- 
do ners is, en dat die groot geld- 
kiet l'S van di.e land die best en 
mees gesiene landsburg rs is. Bulle 

Idwo ery was dus nasi.ediens, en 
die arme in sy nood moes dit rken 
en sy dankbaarbeid by die eerste 
verkiesin bewys, of anders word y 
rente v rhoo or y I ning op esc. 
Nehemia bet gekom om hierdie 

wr de wo er pel te ontmasl er en 
bet op 'n groot rnon terver ader ing 
sy besw re gelu en hie die men e 
by bulle r te na m en oem ; hulle 
w nie volkslei rs n -weldo ner 
nie, maar volksverraai rs en volks 
verwoest rs - afpersers n woeke 
roars I 

n- 

h r tu 
y n Joh nn s- 

• * * 
ej. Marie Heyns, t ns onderwy- 

ser op Pietermantzbu g laat w t 
gro te an aIle vri nde en vriendinn 
gtergelaat op Matieland. 

* * III 

"Sonop' 'roem da rop dot 
vanjaar drie "Sonopper" D 
S.V.R. dien, n1. Mejj. B rlo 
ettie Lubbe en mnr. Wicu 

hor t. 
'" . 

Studente! 
Wees ekonomie 
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J. • 
u vol 
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1 ur .. 
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"Di U·t p n" 
H et 11 

kom op h! 

om niet 'n oppi 

Nuwe Rekord 
t , offi of n 

n b t.er 

"Die Uit p 0" 

n em 
voorre 
middel nder 

1$ h ndw v 8 vir 'n 
yolk. nh id- t t, ond s 
Vervolg op bl • 4. hoi 2. 

AGENT 
D OOG SKOONMA 

• 
Andringa, traa '. 

JOEUNAL ST:I (dnm ) 
nl~N )Ilt 

e ·like kenni V 11 En n 
Ahi a ns. 

rif ni 'n 

DIE I.ANDMAN, 
C.S.V ... ebou, 

T !.LL INBOSC 

o tt 

D m s di u pli om u h r 
by di 

DAMES HAREV ~RSORGINC· 
SALON 

(Grone vlo r), 
k kel 2-Sb62. 

I 

ler maker 
N 

Uitruster 
l 
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Die Landbou-toer 

in di April 
tudente b oog 

be oek ann 3 L ndboul oll es, Uni 
ver it it v n Pr toria, Pro fpI e 
in Pr toria, Ond rstepoort VJ!e, rt- 
eny-koll e, Vroee-oggend-markte 
op Bloemfontein, J ohanneburg en 
retori en int re sante en historie 

se pI kke in Bloemfont in, Pr tori 
en Johann sbur . 

vandaan aan ons na Bloem 
fontein waar ons die vroee-o g nd 
m r be oek en die Bo bou Depar 
tement tasie. Ook di stad n di 
Vrouemonument en mu eum. D n 
i on vir die naw ek die gaste van 
di Kollege waar on die rie - en 
Afrikanerbeeste, waarperde, merino 
k pe, di entr le eierl"wed tryd, 
pluimve kkerbou n vru t fde- 
ling al b oek. 

nd kom on 

50,000 frik ner w t r a hul 
ie t b wil roo en wat hul han- 
del r om "PATR OT" 1 vr. 

00 appy 
., 

Kommi s t 200, 

URG. JO N 

DIT I' IllER 
Die e r t lpr nt van 

(To, n 1/3 vir Stud nt ) 

FINALE 
SLUITINGSDATUM 

van A.N .S. en O.B. L 
DINSDAG 

S .y in ;\100l" die tyd 

Vervol van bls. 3. 

Dit is in hi rdie stryd dat on 'n 
oproep doen tot die jeug van Suid 
A rik om hul d 1 in woord en 
dar d by t dr tot die suk es van 
die omwent ling in di v.olksge 0- 
weI as in die st at en die wer Id. 
Suid-Afrika roep u, student ; u voor 
geslag ro p u. Wees standvasti en 
te k in die stryd. 

el entheid te ee om 
hi rdie 

emaal in 
verbonde 

v n die Os - 

om 
di 
dit nou 
d lin 

U leu e mo wee: DIENS EN 
... G VIR GOD, VOLK EN V A 
i LAND. 

~ __ •• ._ •••• ~~· .. ~~ __ 4 

APTEKERS 

ebMlik van on 
VI g otograflese 

posdiens. 

JORRNING N SHUN 
(F.f., ) llpk 

o ird leinstraat, 
ST LLENBO CH. 
••••• u ••• s •••••••• 

Puik Sanguitvo ring 
Verlede W oensdagaand, by geleent .. 

heid van die eerste vergadering van 
die Musiekvereniging het mev. Hugo, 
die bekende liriese sopraan 'n uit 
voering van V olksliedere en twee 
arias uit Johan etrauss se operette 
"Di Fledermaus," gegee. Die nom 
mers is toegelig deur dr. C. G. S. 
de Villiers, en die b geleidster was 
mej. Joan van Niekerk. Mev. Hugo 
het, sees altyd, die geesdriftige ge 
hoor bekoor met haar sang. (Die 
opkoms kon beter gewees het). 
Daarna is 'n kort besigheidsverga 

de ring gehou en die nuwe bestuur 
vir 1942 is as vol gekies: 
Voorsittcr: mnr- Frits Stegmann; 

Ond rvoorsitter: me]. Petro Smit; 
.;)ekretaris: mnr Hubert du Plessis; 
Te.sourier: mnr. Andy Rabe ; Add. 
lid: mnr Stefaan du Toit. 
Inskrywings (1/6) vir die Musiek 

vereniging geskied by bogenoemde 
persone. 
Donderdagaand, 26 Maart, gee mev, 

Lilli Kraus 'n lesing-uitvoering: "Die 
kun van Gemaklike Sang, toegelig 
met Weense lieder-e." Die toegang 
sal wee 1/6. Plekbespreking by 
C.S.V. gebou. Ons vertrou op u 
ondersteunin vir hierdie konsert. 

vir 

Die U. S. Professione/e 
(All in) Stoeiklub 

Die Stoeiklub wat verled jaar onder 
taamlike ongunstige omstandighede 
gestig is, het besluit om vanjaar weer 
sy bedrywighede voort te sit. Dit 
is besonder verblydend om te ien 
dat d ar hierdie j r onder ons tu 
d nte 'n groter nto ia me be. taan 
vir hi rdie g wild Afrikaanse Sport 
soort. Dit h t dan ook ten gevolge 
g had, dat die ledetal van die klub 
aansienlik uit ebrei het. 

VerI d jaar i die Amateur Stoei- 
klub deur ons be tuur n der i.v.m. 
nou r mewer in. Hierin het on 

t r ni v 1 suk had ni . On 
m n ter dat daar hi rdi jaar'n 
beter verhouding tuss n die twee 
klub sal be. taan en daar sal dan 
ook van ons kant getrag word om 

samewerking te bewerkstelli 

n 

NUWE KAPTEIN 

Veelbelowende 
Boksspan 

Op die algemene vergad rin van 
die bok klub, is die vol ende bestuur 
ekie :- 
Pres.: S. C. Harv y. 
K pt.: C. C. Heunis. 
Ond r Kapt.: 1. van Z. Marais. 
Sek. en Tes.: A. G. van Wyk. 
Addi ionele lede: C. J. Louw en 

M. J. van Tonder. 
Ere lede: Dr. E. T. Stegmann en 

Mnr. J. W. Postma. 
Met uitsondering van Jan de Kock 

wat by die weermag aangesluit het, 
is al die lede van verlede jaar se 
span weer teru. Die pan b skik 
dus nog oor die dien t van C. 
Heunis, C. J. Louw, Co tzee, M. v . 
Tonder, A. G. van Wyk en ander 
o ie boks.ers. 
I ak Marais, die oud-kaptein en 

liggewig kampioen van die Maties, 
is ook weer terug. Sy terugkoms is 
veral baie welkom, omdat hy ook 
uitst 1 ende dienste a afrigter sal 
kan bewys, daar die Maties vanjaar 
ni oor 'n geskikte breier beskik nie. 
Vi ser, ook 'n oud-liggewig van die 
Universiteit is ook weer teru . 
Daar het 'n groot aantal nuw 

lede by die klub aangesluit, en v ral 
swaargewigte van wie veel verwa 
word, o.a. Barnard, Erasmus en A. 
du Plooy. Dit skyn egter of daar 
we r 'n leemte in die vIi ew.i 
afdelin gaan wees. 

Met hierdie mat riaal tot hulle 
b skikking k n daar sommer groot 
ding.e van die Matieboksers vanjaar 
verwag word. 
Die klub begin aanstaande week 

y oefeninge. 

Hokkie- vooruitsigte 
Vir Vanjaar 

Di vooruitsigte vir die jaar is 
bevredi end. Die e erst pan het 
meest van y pelers van verled 
j ar behou. Alleen oclo e en G r 
lick het v rtr k. Di evoeligste 
v rlie is di van Garlick op die reg 
tervleuel, omdat sy plek skynbaar nie 
met sovee1 sukses kan evul word 
ni. Daar is egter nie ebrek aan 
belowende peter in Jle klub ni . 
Daar al ook n.og veer ehoor word 
v n ou taa trnaker 005 Fran 
Smuts, Douglas Heyen oom Jannie 
Moolman, hoewel hul werk hul nie 
toelaat om op die bestuur te dien nie. 

Ook die gebrek aan brei rs sal 
w rskynlik nie vaniaar 'n moeilik 
heid we s nie. 

Ons verneem ook dat d ar bello 
wend sp 1 rs onder die nuwelin 
op Stellenbosch is. 

Me r w dstryd met die Platte 
land, veral vi die 1aer spanne, en 
'n senior toer is in die vooruitsi . 
Die erst algem ne 0 fening sal 

op die allerla tst op die 23e Mart 
wee, nge ien 'n wedstryd m t Vi - 
hoek, en miskien nog 'n klub, op di 
28e in vooruit ig is, 

Mnr. H. C. L. H inen, ons kaptein 
van v n v rlede jaar, het ons weens 
om standi hede v rIa t, n mnr. Jack 
Steyn is deur 'n be tuur ver aderin 
in sy pl k ng stet. Mnr. Steyn 
tr e 00 hi rdie j ar op as £ri tel' 
v n die klub. Hy wa vir drie jaar 
lank 'n leerling van Bull Hefer en 
da r kan een twy£el b staan dat 
hy hom b sond r goed van sy taak 
al kwyt nie. Ook het mnr. D. G. 
Conradi sy hulp a ng bied i.v.m, 
die fri ting. 

Met hierdie vooruit i te g an di 
Prof ssionel Sto iklub dan die nuw 
[aar te emoet. 

~-_£.-- - - - 

Kom laat die Firma 
die B ste dienste lewer u 

b dien. 
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