
Di Eilce tadwinkel, 
( • din • Bpk.) 

is verlede jaar op eri deur 
Matie vir di geri f en w 1- 
vaart van Mati . Korn raad 
pl g ons in v rband rn t 1 

u benodighede en u sal 
BESPAAU! 

• Ons hersnaar en her t 1 
Rakette. 

• Ons het een van die be te 
droogskoonrnaak - a ent- 
k ppe in die land. 
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A.K.G Om yn Nuwe Volksstaat 
'n Nasionaal-Christelike VOLKSBEWEGING wat afstuur 

op radhtale verskuiwings in di maatskaplike, ekonomiese .~ 
politieke lewe, word gedra deur 'n ~ee~ k~einer oep ~ense; d'OO 
wat gereed is om deur selftu , selfdlSSlplme, deur stu dl.e , hulself 
te b~kwaam vir die hoogste vorms van ware, onselfsugt e nasie 
diens!" is deur Ass. Kom.-Gen. J. A. Smit op die onlan s rehoue 
A.N.S.-O.B. vrugtefees gestel teenoor . die. liber l:d~mokratie~e 
idee dat 'n tydelike eleksie-meerderheld die aand ding' van die 
volkskoers is. 
Die A.K.G. het in sy toespraak 

daarop gewys dat die t nswoordi e 
verwarring in ons volk die gevolg is 
van die Brits-liberalistiese demokra 
tiese stelsel, wat die Afrikaanse le 
wensbeskouin soos dit in di verI de 
tot uiting gekom h t, verdrin • Maar 
niete nstaande' die onderlingc stryd 
bestaan daar by die Republikein. 
gesindes 'n verlange na eenheid. 
"Hierdie roter eenh id en hreere 
volksfront is moontlik, s 1£ moont 
lik by die voortb staan van or ani 
sator ies onafhanklik volksorg ni a- 
ies, met di onbr kbarc b nd w t 
m n van di.eselfd 1 w nsbeskouing 
saarnbind," aldu die A.G .K. "Om 
aardie eenh id te verwesenlik moet 

on mekaar eers vcrstaan, eens wees 
in ons lewensbeskouing wat die groot 
en br e rondbeginsels betref en 
eens w es in wat ons nastrewe." 
Die A.N.S.-O.B.-front staan vir 'n 

nasion Ie en sosiele omwenteJing. 
"n omw nteling wat dwsrsdeut di 
wereld plnnsvitui, Hierdie nuwe 
ord vir Suid-Afrika i , gebeseet op 
die kultuur-knr kt r van die volk 
en is du eie a n die volk. 

IDEOLOGIE HOD SAAK 

"Daar is ',: volk Ito~rs, 'n rigting 
wat aangedUl wor vu di toepas- 
ing van die k rnb gin Is w arvoor 
die rewolusi stry in di omverw r 
pin van die gebonde Lib ralistiese 
Iron titusionalisme, di Brit P de 
rn ntarisme met y artysist m wat 
neren -tce lei nie. And rs a di de 
mokraat van die ou orde p n on 
van di nuw ord ni ons leo r v 
aan konstitusion le reel of b slom- 
rnerende programm van begin. I 
nie. Hoofsaak is die ideologic cos 
veranker in die roeiend yolk self 
en nie die formulering van indiwidu Ie 
re te n grondwette nie. Voll pe 
ling meet gelaat word vir die din - 

APTEKERS 
On bied \1 de kundi e bedie 
nin n hetroubar rnedi yn 
aan. De kundi e Foto rafies 

H nde1 ars. 

Maak ebruik van ons 
Vlugge otografiese 

o di ns. 

JOERNING SHUN 
(I~lcn ) pk 

Hoek Bird- en Pleinst a t, 
ST LL BO OR. 

"--~~~_~. ._.4. __ ~~ 

miese ontplooiing v n die na ion le 
lew," het di A.K.G. v rkls ar. 

Die volkskoer is na 'n nuw volks 
staat wat in w Afrik ns-n ion al 
moet wee. Dit moet 'n n ionaal 
geestelik owel ma t. k plik-eko- 
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m di u pli om h re 
by die 

DAM S HAR . VER 0 CINC· 
ALON 

VII. Aao ie Oorlo sf'ron st d ni Ve I uut. nie .. 

uV Waereld esohiedeni i 't 
W ereldgericbt, 

Vergelding, de wet der Historie:" 
- Ten Kate. 

Deol II. G durcnde di afgeLope w ek was 
dit weere n die Japanncr wat heel 
wat b drywigh id an die dag gele 
het. In di Filippyn word die cor 
blywende Amerikaanse strydmagte 
op die b rgagtige Bataan-skiereiland 
tans heftig aangeval. Dit is twyfel 
a tig of hierdie Fili pyns strydmag 
te, wat van alle ammuni ie- en 1 - 
w nsmidd le-toevoer afgesny is, hul 
lank sal kan handhaaf. Die Filippyn 
se president saam met Amerikaanse 
leerhoofde h t r d di land ver 
laat. Hoewel die J p nner verder 
landing, op die Bri tse S lornon-ei 
land, no.ordoos van Au tralie, d ur 
g vo r het, is die oorlog vo rin in 
die Still Os aan op die oomblik tot 

H. M n L L Ii_, H 
~ 'I TIl LA vmn», ".EU 

on u .. 

w nneer die Brits-Amerikaanse fa 
brieke genoeg oorlo stuig sal lewer. 

MATERIELE FAKTORE 

In die propaganda van Brittanje en 
sy bondgenote speel materiele fak 
tore 'n baie belangrike rol by die 
eindoorwinning. Niemand kan 001 
ontken dat die Geallieerde 001' ge 
weldige materiele hulpbronne be ki 
nie. Hul is nou eenmaal diegene wat 
h t, die "have " t rwyl die Spilmagte 
onder diegene gerek n word wat ni 
h t nie, di "have-nots." Die hele 
blokkade-beleid van die Gealli erdes 
h t uitg gaan van di standpunt dat 
di g ne wat ni het ni , nog mind r 

Deur Prof. j. A. Wad 
w ersyd e Iu bcdrywi heid beperk. 
Dit IS in di Indiese O. ea n en op 
Birma wa r die Japann rs vandag 
v ral b rywi is. Die bombardering 
van Ceylon, die bclangrike voorpos 
van Indie, n ander Indies kus tede 
en die noordwaarts b w gin van di 
Japann rs in Birrna in die rigting van 
die belan rike oliev ld het die e 
vaar vir die Brit po isie in Indie 
groter gema 1. Dit is nie eli f kiet 
van 'n aantal Japanse vliegtuie oor 
Ceylon wat bel ngrik is nie, maar 
die onbelemmerde aanwesigheid van 
Japanse oorlo skepe in die Indiese 
o eaan wat oorsaak vir groot Brit e 
b orgdheid b hoort te wees. 

INDI • 
o bu on. 

Intussen duur die onderhand lin 
g tussen Cripps en di Indiese leiers 
no voort. Dit lyk of dit met hier 
die onderhand ling nie al te vlot 
aan ni en s 1£ die hulp van 

v It p rsoonlik VCI t nwoordi r 
word in roep om die Brit e po in 
om di 1100f tussen di B it n 
ndi tandpunte t oorbru. Daar 
i 0 baie vraagt ns in verband 
m t Brits-Indiese verhouding dat dit 
er ewaagd ou wees om voor pel 
lings te maak. Die 0 van die wereld 

vandag egter op Indie' ri en 
di VIOl van die huidi e onder- 
h nd ling 1 an moonthk v n meer a 
gewon Brit e 0 Indi e b lang we . 

voltool 
oot 

rn ram. 
tud nt • 

'Dame !! ANDER 00 LOGSFRONTE 

v 

,,250 C 
,,500 
,,300 W y 

u 

E 

moet he en derhalwe impot nt g - 
maak moet word. El mente van hier 
die beleid was reeds aanwesig voor 
die offi iele oorlogsverklaring geski d 
h t. 

KORRESPONDENSIE 

wat 

: D r 



"Ex Libris" ."L noor 
" Onder On ie 

Ds. T. N. I anekom. (Verv.olg op A. Gr h 

'n 

N eh. 8: 'n Voll{ register n 
'n VlOlksvergadering. h" 

die 
on- Om die bloedstroom van sy volk 

te suiwer het Neh mia cers 'n volks 
register laat optr k, en to hy sek r 
was wie wel en wie ni tot die volk 
b hoort, h t hy 'n mon tervergade 
ring van sy volksgenote bym kaar 
gero p. Dit was so 'n massamonste 
ring van su.wer volkskrag en onver- 
wakte volkslewe. Maar Nehemia het 
b ryp, wat baie volksleier voor 
hom en na hom, vergeet het, en dit 
is dat 'n volk van brood (en bloed) 
aIleen nie kan lewe nie. Daarom be- 
in hy dadelik met die gee telike op 

bou van sy volk. Om di waarheid 
te SA, as daar onsuiw r bloed vir 
'n 1 ng tyd in die volksare gevloei 
h t, dan moet 'n mens sommer s 
vans If pr k nd v rwag' dat daar ook 
in die volkshart baie onsuiwer ge· 
dagtes n verkeerd opvattinge sal 
wees. Vreemde bloed bring vr emd 
,s des! Da rom ryp N h mia na die 
W t v n God, s maatstaf vir di 
estelike uiw rin spros swat hy 

wil voorts t. Hy lee n v rklaar die 
Woord van God vir di volk. Daarin 
tog Ie opg sluit di groot beginsels 
wat geldig en noodsaaklik is ook vir 
die lewe van 'n volk. In daardie 
Woord rig die H re sy Evangelie 
nie Been aan die enkelinge nie, maar 
ook aan die adr van die volk. 
"G r gtigh id verhoog 'n volk, maar 
die sonde is 'n skandvlek vir die 
(boere-)nasie." So h t die pro£e t 
v n we Her in di Wet geskrywe. 
En wat geskrywe is, is geskrywe! 

Die geloof v n die volksleier is 
nie beskaam nie l Toe die volk we r 
die langver ete g dagte van God 
hoor, en luister na di ou-ou hood 
skap, to wa dit aso£ GodseIf pra t; 
in menseta 1, in di Hebre use taal, 
in hull eie taal, hoor hull die groot 

dagt van God tot hull spre k. 
it wa n rypend vir hi rdie men- 
e. Veral na die baie mart van baie 
jare, h t hierdie g beurtenis vir hulle 
diep in hulle 1 we geroer en "die volk 
h t e ntwo.ord: Amen, Amen!" 

So net dit geblyk, en tot b ska 
min van di Iasteraars van N ehemia 
is dit b wys, dat mer die volk bewe- 
in , wat die verjongin en v rnu 

wing van di volkslew wil bewerk, 
nie b teo an uit opstandig oproer 
m k nie, rna r uie h rvormer , 
m nne en vroue wat weet w t hulle 
wil. Hull wou di blo d van die 
volk suiwer n ni v rspil ni ! Hulle 
soek na 'n b10 dpro £ n ni na 'n 
blo dbad! Daarom vr 1 ull n die 
Gods Woord a Iig vir hull h rvor 
mer w rk. Daarom lui t r hull r 
biedig na die Wet v n di Hr. 
D arorn se hull "Amen" Oa I) op 
God b vel. 

Dit was 'n groot eb urt ni , da f- 
die von vergadering. To n die 
li kom dat daar nog m ns in di 
land i w t ewillig is om hull 1£ 
te stel onder die esa van di 
W nord, men e w t vra na die wil 
van God, en in sy Woord na. ho:r 
lig en leiding soek. Hull het vir die 
vol sversoeker "n e" ge e, n sterk 
en trots hulles If gehandh a~ t en 
oor die m nse, ma r diep g but voor 
GOd! . 
Ek dink hier aan 'n voorbe ld uit 

my ie volk 'n volk herv,orrn r, volk - 
vad r en ~olksheld. Sy n,aarn t d 
W t. Hulle ,dat by voor die v r- 
o kin tot vol verraad g plaas. g - 

Wei r bet om voor y yolk vyande te 
bUig en s hom If t vern d. r; 
,.w nt jui t kw m by uit h t bid 
v rtrek; hy h d veer God kni ld," 

lbelowende digter 
t n n1. mnr. 

1 

'n Jon 
h t in on midd 
Jannie v. Graan. y 
binnekort ver kyn. 

Di A.K.G. het dit waarvoor 
ve as volg opgesom:- 

llDi O.B.-A.N.SAront v vir 'n 
nuwe volkse nheidstaat, g grondve 
op die nasionaaI·christelik ide on 
d r die leiding v n God as soeverein; 
vir In staat wat vry sal w evan 
party.oorweging en -vooroord I ; 
'n I taat wat g n party tel el al 
erken nie, maar all en eli volk ide 
al j 'n staat We arin di Idmag s 
he rs nd euw I aan b nde eIA en 
g dwing sal word tot nr si di ns; 'n 
taat waarin elke m n en vrou sy 
r mati e 1 w nsaand 1 ,I be; 'n 
st at waarin di vryheid van Gods 
di n erkcn, n di Godsdiensti e n 
sed like lew van di Afri n rdom 
teen ond rmyn nd praktyk b k rm 
word; waarin da r do Itreffende b - 
he r oor di p r • di radio, die rol 
pr nt n die v rmaaklil heid b dryf 
uitgeoefen sal word m t die ook op 
di opbouing van '11 gesond en sk p 
pende volksgecs; 'n staat waarin die 
arbeidskrag van die volk v r terk 
en beskerm sal word teen kapitali • 
ti se uibuiting j waarin privaat inisia 
tief binne volksverband en in die 
volksbelan aang wakker en beskerm 
sal word teen die organiseerde 
geIdmag; waar 'n gesonde esinsl w 
a di ron slag van di hele volk - 
bestaan opgebou en n emoedi 
al word tot wel yn van volk n va 
d rland." 

DIE WA AS SIMBOOL 
"Waar and r volk as simbool 

k nmerk vir hull m 11 ipa ie n 
en trewc ander dinge en benaming 
g kies het vir di hervcrmingsleer., 
het die Afrikaner die Ossewa gekies, 
en verkies hy om brandwag t taan 
vir die ideologie wat di 0 ewa 
voortgedra het na die binnel nd om 
'n ei r publiek, ge rrondv op N - 
ion al-Christ lil I er te fig. 
"Di nuwe ord in Suid-Afrika s 1 

nooit en kan nocit iet and r w 
a di ~ v n di brandw t v n di 
o sew nie. 

di 

II: * I 

Na vern m word bet mnr. G. P. 
SI bb rt sy ur u vel' nder n 1.p.V. 
B.Sc. III loop hy nou Admi ie-B.A. • • 

* ... III 

ver- 

* * As be i h id 0 vo d r al 
on; in die toekom p i 1 ru- 
briek vir di Matie-v rlowin mo t 
vra. Die volg nde paart]! het in 
di a£gelop week hul v rlowin be 
kend emaak, n1.: 

Mej. N hn Immelman, oud-M ti t 

en mnr. Tickie v. Wyk, "d Wit," 
Loxton. 

Mnr. Barend Blomm ert 
Miri m Bo man. 

Mnr. rrans mut n m j. Koti 
Stander, albei oud-M ti • 

Mej. Cecil de Kl rk n mnr. o- 
1 nd PeroId. 

BOKS 

Studente! 
We ekono n ver- 

i ti te w r . 

• 
L t 

J. • 
u vol of 

GEN VI NANNUCC 
DROOG Sl{OONMAK 

• 
ndrin a trout, 

....... • • B •• 

"Di it pan" 
et lIe tud nte h rtl! w 1- 
kom 0 tell nbo eh! 

om eni t r 'n koppie 
v n on 

p ial ·0 on .. 

t e, koffi n 

"Die it pan" 
~~_._ •••••• ~_. d ••• 

ti I. 
dl 

(1'0 n 30 20) 

1 rl 

in di d- 
ru en klike t ,II) In di 

I{OFFIEHUIS. 

Ifr d 10 

Weens ong 

76) 

PI' )[) n T i~ ... - 

i !\Till 1i hillil 



VER 

u.s. Skaakklub 
Oorwe ·ng 

• In 

On verne m d t'n ant 1 M tie- 
k a peler die tigtin van 'n Uni 
ver iteit -Sk kklub in die naby 
toe om beoog, indi n da rvoor vol 
do.ende belangstellin bly te we. 
VervoIgen ou daar ken oorg gaan 
word tot die reelin van 'n kaak 
toernooi vir tud nte, n v n wed- 
tryd teen die dorpsklub, di dose 
rende taf en U.K. 

Dit word gevoel s 'n skande vir 
St llenbo ch dat hy op die ebi d 
van hierdie mees int llektuele van 
lIe sport tot over no so min pre - 
teer het, veral s in aanmerking e 
neem word dat U.K. reed verskeie 
briljant jong speler opgelewer het. 

SKAAKBOEK . 

Belang tellend.e s aandag word 
evesti op die feit dat Prof. W. M. 

R. Malherbe kort led die vol n 
d wa rdevolle kaakboeke an die 
Unive it it - Bibliotheek geskenk 
het: 

1. "Lehrbuch des Schach piels" 
deur Dr. Em nuel L~ rer (W"r ld 
karnpio n 1894 -1921). 'n Monu 
ment le werk n 'n uit t kend 
handleidin vir be inn r sow 1 a 

vorderde peler. 
2. "My Ches Care r" deur Jose 

R. C p bl rica (WAr eldkampioen 
1921-1927). 'n A n i.enlike m te 
van t oretie kennis is nodi om 
volle wa rde uit di werk te kry. 

3. "The Middle Gam in Che " 
deur Eug ne Zno ko-Borov ky, een 
van die me.e uit t nde m ters 
van die Ru sie e kool. Dit is 'n 

wetens aplike verhandeling 
belangrik te fa e v n die 

OPVO DKUND GE WAARDE. 

DIE EIKE KAFEE 
(Eien r: van d r We .) 

.1'lTDENTE: 
I 011 na Iie Eil (l vir va 1'8 

vru ,1 , ';01 olad u tabal. 
n wnar er 11 on erst u 

V r eker U van 0 

st . 

J o. J. dn Toit &: Kie. 
Di tud nte kle m rer nooi 
u om die d stof 

ie t 

tu e t 

])JiI 

Plate-Program MANS llOKKIE Sukses van Nuwe 
Kompetiesie 

De Wit wen drie Pry e 

V njaar het die Atleti k-klub met 
'n nuwe kompeti ie voor die dag 
gekom. Elke middag vir 'n paar 
weke is daar vir 'n paar nornmers 
mee eding. Drie prys is to geken 
nl. aan die e n wat die mee te punte 
b h al in en nommer, die een wat 
die mee t punte behaal in twee 
nommer en die een wat die mee t 
punte behaal in al die nommers. 
P. d Wit het al drie die pry e 

verower. 
Di volledige uitslae is as volg:- 
100 tree: (1) C. v. d. Merwe, 

(2) H. Pretorius, (4) L. Loots. 
Tyd: 10.5". 
220 tree: (1) C. v. d. M rwe, 

(2) Vorster, (3) H. v. Herd n. 
(3)Tyd: 23.2". . 

440 tree: (1) H. v. Heerden, (2) A. 
Allen, (3) P. de Wit. Tyd: 52.2". 

880 tree: (1) W. Gro newald, (2) 
O. Robi.e, (3) P. <1 Wit. Tyd: 
l' 59.5". 

I My1: (1) W. Groenewald, (2) 
D. Rabie. (3) N. Oosthuizen. Tyd: 
4' 35.9". 

2 My!,' (1) P. d Wit, (2) Kuy 
ler. Tyd: 9' 55.7". 

120 Hekkies.: (1) A. Myburgh, 
(2) J. G rber, (3) A. Marx. Tyd: 
16.6". 
220 Hekkies: (1) A. Myburgh, 

(2) C. v. d. Merwe, (3) J. Gerber. 
Tyd: 27". 

Hoogspring : (1) J. v. Heerden, 
(2) F. Niehaus, (3) C. v. d. M.erwe. 
Ioogte: 5' 9Yz". 
Pnelspring : (1) J. Botha. (2) J. 

van Rensburg, (3) S. Crowther. 
Hoo te: 10' 9". 
Verspring : (1) A. Myburgh, (2) 

A. All n, (3) D. Snyman. Afstand: 
21' I". 

Gewigstoot : (1) S. (Crowther, (2) 
V. Niekerk, (3) D. Pretorius. Af 
tand: 36' 0". 
Spiesgooi : (1) J. Krige. (2) A. 

Myburgh, (3) Jacobs. Afstand: 
Af t nd: 182' 0'Yz". 
Diskus : (1) J. Krige, (2) J. Brink, 

(3) 1. M lherb en J. Bred 11. Af 
t nd: 122' 1l'Yz". 

Krieket Intervarsity 
Die kriekets isoen is verlede Woens 

dag op Coetzenburg esluit met die 
ja rlik e lnterv rsity. Die w d tryd 
het om 10.30 begin en ::itellenbosch 
h t er t ckolf. Na 'n swak be in 
het die Matie gt r mooi re gekom 
n op e n t dium wa die tellin 
64 vir 4 paaltji s. On rna wa daar 
egt r 'n ineenstortin n kort n di 
midclagete wa ~tell nbo ch vir 80 
lopi s van di baan af. Stell nbosch 
e hoog te indiwiduele tellin was 
die van J n Louw, nl. 26 lopies. 
Ook Niel Roux en Krone het mooi 
ekolf om 16 en 10 onder, k idelik 

in t am 1. 
Di lk ys het I g b gin met hul 

beurt - t w n die erst twe paal- 
tjie h t g v I vir le 5 lopi . To 
bet J ck Ch eth m, die W.P. kolwer, 
en Tuc er e ter bymekaar ekom, en 
di tellin op e kuif tot 77 voordat 
Tucker van die baan g tuur is. AI 
ho weI hull no net 4 lopie ekort 
h t om te wen moe die Ik y om 
tr J t 'n kw rti r kolf om St llen- 

Coli Lockley 
vir 

OTOG A IE. 

an 

11011, Reguit 110- 

PERL E APTEEK 

T e 

Sondagaand. om 8.30 
"Daar i nik skoners as om die God 

delike t nader en die strale daar 
van oot di menslike ge.slag t 
versprei nie." - Beethoven. 

Richard Wagner (1813 -1883) is 
is b kend vern amlik vir sy vertol 
king van die "Siegfried"-idee, soos 
uiteengesit in sy opera-siklus, Der 
Rin der Nibelungen," sodat sommi 
ge meen dat Naziisme by hom ont 
staan het (by was ook o.a. verant 
wo.ordelik vir heelwat anti-Semitiese 
ge.skrift ). U sal Sondagaand 'n deel 
uit een van sy ander operas hoor: 
"Tristan und Isolde," sekerlik die 
verhewenste, opregste en die hart 
stigtelikste van al Wagner se operas 
-dit is vir die opera, wat Romeo en 
Juliet vir die drama is. Hieruit sal 
u hoor die "Traiime" ("Drome") 
soos verwerk vir ork s alleen (dit 
was oorspronklik vir stem en ork s). 
Johannes Brahms (1833-1897) w s 

destyds die teenstander van Wagner. 
Brahms was m er klassiek (teenoor 
die Romantiek) en sy musiek dra 
di kenmerk van sy grootmo digheid, 
sy ernstigheid, en veral van sy Hefde 
vir perfekte vakmanskap (d.w.s. hy 
vind 'n innige genot daarin om sy 
komposisie fyn uit te werk en af 
t rond). 'n Sprekende vorbeeld hier 
van is y kun lied "Feldeinsamkeit" 
("In Somervelde"). 
Van Beethoven (1770 -1827) se 

vyf klavier-konserte is die "Keiser" 
Konsert (No. 5 in E mol-Op. 73) 
ongetwyfeld die populerste. Beetho 
ven het .uerdie grootse werk (1809) 
opgedra aan een van sy beskerrnhere 
en leerlinge, Aartshertog Rudolph 
('n halfbroer van Keiser Franz). 
Hierdie manlike konsert ('n konsert, 
nes di sonata, bestaan gewoonlik 
uit drie bewegings) vorm 'n go ie 
teens telling met die vroulike vierde. 
Die opening van die werk, met die 
dramati se intree van die klavier, is 
besonder aangrypend. (Alreeds in die 
vierd konsert het Beethoven van 
die tradisi 5 af ewyk deur die w rk 
m t die klavier te open (terwyl die 
ork. dit gewoonlil doen). Die twee 
d beweging i 'n uiw re, mistieke 
eksta e, wat ononderbroke oorgann 
in die prank lende en opgewonde 
vreugdevoll rondo (die laaste be 
weging) asof Beethoven half-skaam 
gevoel het dat hy so ver van die 
alledaagse lewe gesweef net. 

bosch se telling te ewenaar 5 ge 
vol van die uitstekende boul- en 
veldwerk. Nadat daar weereens 'n 
paaltjie eval h t, het Cheetham uit- 
indelik die wenhou geslaan (84/4). 
U.K. se uiteindelike telling het op 
198 te staan gekorn -'n welv rdi n 
de oorwinning. Die lkeys is van] ar 
W.P. Karnpioene. Jack Cheetham 
het skitter nd gekolf om die prag 
tige telling van 90 lopies te behaal. 
"J kkal " de Jag r het vir ons prag 
tige boulwer gedo n. 

Onder. term Die Matic 

Saterdagmiddag sal die St Hen 
bosch e rstespan op die plaaslike 
veld te staan kom teen S.S.B. se 
eerstespan, Die tweede span tree op 
teen Ikeys se tweedespan op Ronde 
bosch. Oit sal 'n opwindende wed 
stryd we s. Ikeys sit 'n sterk span 
in die veld maar ons 2des sal hulle 
opdraand gee. 

orre pondensie 

(Vervolg van bIs. 2 kolom 4) 
is op die oomblik 'n skrei nde ge 
brek aan belangstelling, by die ge 
middeld student, in alles wat werk 
lik die aandag werd is, terwyl eli 
opwindende en uitspattige en sensa 
sionele fioreer. Daar is b.v. slegs 15 
persone wat dit moontlik vind om 
aan te sluit by die A.K. v.; die de 
batsvereniging sit m t 'n ewige las 
op sy skouers deurdat hy n6g per- 
one om op te tre , n6g gehoor kan 
vind om voort te gaan met sy taak; 
die musi kvereniging, wat Sondag 
aande spesiaal moeite maak om plate 
programme te lewer, met die cog op 
die probleem van so baie student 
om Sondagaande 'n heenkome te vind, 
kry nooit meer as 30 luisteraars ni ; 
Die St 11 nboachs Stud t, wat die 
Student -unie jaarliks £400 - £500 
ko , het verlede jaar hoo stens 10 
gereelde bydraers ehad, en nie meer 
as 200 lesers nie. Dit uit 'n studen 
tegemeenskap van meer as 2,000, die 
s . "ro.om van di Afrikanervolk"; 
"die intelligentsia van 'n volk wat 
aan die drumpel van groot elinge 
staan!" 
Aan die anderkant vind daar so 

maar vir die grap drie danse op die 
selfde aand plaas, word die fliekbase 
skatryk, en sak een-derde van die 
eksaminandi jaarliks hulle eksarnens. 
Fliek en dan i nie sonde nie, 

mnr. die redakteur - altans, ek glo 
nie hull is nie - maar die feit dat 
hierdi dinge die plek neern van die 
belangriker dinge, en die feit dat 
daar, by uitstek, meeste van die e 
beurteni se plaasvind wat so skok 
kend is, bring my tot die onv rmy 
d like g vol trekking dat hull, in 
a geneem die mat waarin hulle 
toeneern, die oorsaak is van die bo 
genoemd simptome van eest like 
verwintering. 
Noem my 'n puritein, of noem my' 

'n sieklike dwaas. Hierdie din i 
onteens like realiteite, en ek hoop 
dat person wat daartoe in staat i 
al sorg dat die ow rhr id aandag aan 
die ding begin wy, 1 selfs verso k 
dat die oorrnatige .leeleroord-skep 
pery tot 'n minimum beperk word, 
en v rder, dat eni persoon wat hom 
kuldig maak aan wangedrag onmid- 
dellik uit die universiteit f ej g 
word. Die ding wer'k ansteeklik, 
ook by person wat dit ander inds 
goed bedoel, en voor die saak nie 
drasties hanteer word ni , kan die 
rustige ang van ,s ke van roten 
waarde - die gee t like en die este 
ti se-nie weer bereik word nie. 
Dankie vir opname. 

Die uwe, 
Kol. 
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