
MATIES! 
Probeer u eie winkel vir her- 

stelwerk aan u rakette: 
Kort snare 1/-. Lang snare 1/3. 
Hersnarings: 17/6, 19/6, 25/6, 
35/6. Armours super special 

snare 37/6. 
DIE EIKEST A))WINKEIJ 

(Edm.) Bpk, 
c.s.v. HOOFGEDOU. 

Sltellenbosch. 

Of'dnlk dl ur Pro l~cclt'IIII\-))rul leery en nit e&, e 
d lIr ell A.N .S.-'1'nk ~telh nboseh 

DI 
iet. inkel al i t w r 

repar er. Bring dit n t, 
It I ~T E }~N I~II~1'SP All'l'E 

NOU IN VOOURAAD. 
Alles te n di billil ste t rm . 
Ollt] ou- 
Net ]ungs .. nikerho ie, 

nggL II, ~o. n. T RYS ld, 

Hulle Ko , Ja, 
So Kom ulle .... 
Daar is dankbaarheid in die hart 

van elke lid van die A.N.S.-O.B. 
front op Stellenbosch. 

Die klompie studente volgelinge 
van dr. Malan, die, man wat met 
Veldmaarskalk Smuts wedywer 
om die posisie van "Open bare vy 
and No. 1 van die O.B:', is aan 
die kom na die A.N.S. en die Os 
s wabrandwag toe. Die herder is 
bly self's oor een verlore skaap 
wat terugke r na die kudde! 
Die lciding van die A.N .S. en die 

O.B. hier op Stellenbosch gryp so 
di p in die nasionale hart van die 
Afrikaner en i'i so inspircrend en so 
intens p trio ties en staan so direk 
in die teken van die tyd, dat hierdie 
leiding gevoig vord, nie net deur lede 
van ons Studentefront nie, maar selfs 
deur ons medestudente van die 
H~N. of V.-party. 
In hul aanvaarding van ons Stu 

dentefront as die leidende Afrikaner 
organisasie .op Stellenhosch, is ons 
vriende van die Party inderdaad be 
reid om di leiding van die A.N.S. 
O.B. tot <n fyn besonderhede te 
voIg, soos onder and re hieruit blyk: 

Die O.B. reik BEVELE uit: die 
Demokrate het nou self al gevolg 
tot op die "moet"-stadium: hulle 
reik MOETE uit. ("L.W. Elke 
lid moct teenwoordig wees," met 
twee strepies onder die "m.oet"). 

Die O.B. het in die verlede ge 
bruik gemaak van EREWAGTE 
by hulle vergaderings: Ook die 
Party probeer nou daardie O.B. 
nuwe ordelikheid handhaaf deur 
middel van myle-lange erewagte 
op elle lange vergaderings. Die 
re ,im t ai van ,tudente op Stel 
I nbo ch h t jou wn rJik 'Ill nan 
v nc .. n m! 

Die A.N.S.-O.B.-front het een 
oggend om S uur sy LANDS 
DIENSSKEMA van tap 1 laat 
loop. Ons H.N.P.-vri nde h t die 
volgende Sater d om halfvyf (ja 
wcrklikwaar 4.30 v.m.) byrnel aar~ 
gekom vir 'n vro "-mol' v Idp 1" 

ty, en at het hulle dan nie lands 
diens verrig nie, het hul le volk ~ 
di ns verri deur huIles 1f na die 
ligg . m te ver terk .met myle wors 
n strom koffie. 
'n Hardn kkige rug doen eg- 

ter die rondte dat ook hulle eer _ 
daags met landsdiens gaan b gin. 
By bogenoemde 1 enth rid, na 

ons verneem, het 'n hele paar 'Van 
die Nul-kwadrate (02-0.0.-0u Orde 
alias O.B.-Old Boy's brigade) as 
sprekers opgetree. Ons ex-offisiere 

-----.----~----------~ 
APTEKERS 
On bled u deskundig bedie 
nin n betroubare medisyne 
aan, De kundige Fotografiese 

Hand laars. 

![aak gebruik van ODS 
Vlugge Fotografiese 

Posdi.ens. 

JOllRNING SEUN 
(F.I n .) pte. 

Hoek ird .. en Pleinstraat, 
S TEL LEN B 0 SOH. 

Waarvoor Veg Suid-Afri a ? 
Die Huidig Oor/og en die Rewolusie van 

die Twintigste Eeu 
Die A.l\.:-.t.-O.B. Ht 11 lcutof'ront 0]) Ht<*ll(,llho, (·11 lu t • Y st rowe 

en Iuul vir dip jaur onomwonde aang(',luit h. di H· olusiv vall dip 
Twintigstc li~('lt. As lra rs va 1 'n g daut put juis di 1 antite e 
j.;; van die hcl« }·i!..rl inc wanrin di \ huidiu nt'l)' ') illg :-,c oorloc ' 
belcid OIl::; land kl U U 1', is d it \ an pas da l un: in die w('l'l'ldl'll1llo j' 

en Interne stryd van vandag 'n slaa t01 stilstnnd korn ('11 "0 I' 

uit mnuk wuarop Snid-A Iril u S(' om-logspugin II' presi ·s g'('mil i '. 
I l iordi kwessic word -andue in ons inl iding kolommo 

hesp,'p('ly. T>ui<i{'lil shulwe sl J ons 1Ii('1' I ()1'1 «n lion Ii dip diruro 
WUHl'VOOl' Huid-.\ f'riku saam met die under IHHI iC)'(I)] Itt' \ un I rit 
tanje die huidlue (Iol'log \'0("': 

Hulle veg vir die vryheid van die Plutokraat om ons te 
kan uitbuit en ons vaderland sa bronne te kan roof. 

Hulle veg vir die vryheid van die Kapitalis om geld te 
maak en hulle veg vir ons reg om vir hom te wer} teen In 
hong\crloon. 

Hulle veg vir die reg van 'n Liberalistiese P rs om ons 
daagliks met propaganda die lekker van ons lot in te pomp, sodat 
ons in "C'hristelike I' tevredenheid in ons ellends sal berus. 

Hulle veg vir die behoud van die magteloosheid van die 
Volk deur partypolitieke verdeeldheid. 

Hulle veg vir die voortbestaan van gem nipuleerde w t· 
gewing en onbeholpe regering, soos beliggaam word in die Parle" 
mentarisme. 

Hulle veg vir die Demokrasie wat wesentlik al hierdie 
dinge is. 

Hulle veg vir die vernietiging en uitdelging van die be 
vrydende sosiale en nasionale IDEE van die Rewolusie van di 
Twintigste Eeu. 

m ntasie-ma n blad gebruik m ill. 
(Vide "Fliek," Die St 11 nbosch e 
Student, Ma rt 1942). 
Ons se weer dat elke A.N.S.· 

O.B. dankbaar is vir hierdie 
paar stappe wat ODS vrie de 
reeds n der aan ons rebring 
het. Ons spreek gter die hoop 
uit dat ons mede-studente van 
die H.N.P. nie meer lank soos 
minderw ardiges ag;t r ons sal 
loop nie, maar dat hull ers 
daags so as g lykwaardiEre 
saam met ons sn.] marsje r. 
KOM HULLE SO, SO SAL 
HULLE NIE OMKOM mE! 

kom weer; ja, 80 kom hulle .... 
Die A.N.S. bestaan re ds die af 

gelope tien jaar as die Bond van 
Afrikaanse studente j aan die II.N. 
P. hier plaaslik het dr. Dong s 
aan die hand gedoen dat hulle in 
die Suide 'n H.N.P.-studentebond 
of iets dergeliks in die lewe moet 
roep. Kom, Kom, Kom! 
Die A.N.S.-O.B. front IS hom 

daarop toe om sy 1 de op hoogt 
te bring met die wese v n die 
Christelik-Nasionaal • Sociali tiese 
Republi k waarna ons trewe. On' 
H.N.P.-vriende mag nou weI ni 
sulk subjektiewe, perspektieflose 
prop g nda aanpak nie, maar 'Vol 
tog weer op 'n afstand met die 
bestud ring van die ' kiec1eni 
en strewe van die Nasiol1Ple P f 
ty. On het dus aIle hoop dat 
hulle na afloop van hierdi studie 
sa am met ons sal begin dink oor 
die to koms. Kom maar 0 j die 
A.N.S.·O.B. sal ook hierin lei. 

Die A.N.S.-tak het sy eie BLAD, 
Die Matie ; ons Party-vriende h t 
al evorder tot op die stadium 
wa r hull vir propag nd -doelein 
d van 'n bepaaJde rubdek in ons 
objektief-Ietterkundi e anti-regi- 

Skaak 

---------.a _ -.------- .. - -.-.-----,-.-----~ 
Hartlik Welkom!! Malie 

Vra vir U .1ys van Voorgeskrewe 00 

en In Gratis Kalend r. 

c. H N EL . V.- ~E 
.. tell nbescb 

Ons het die GROOTSTE verskeidenbeid VULP C NNE op 
StellenboBcb. 

DEPONEER U OEKEGELD. 
Vra B sonderhede. 

' ••• e_ .~_a __ b _ .. ---.····~-I .• t-.~~ 

/ 

Pir-ter Haashroel .1' 

voltooin v n sy 
loopb n in die Outiniqu -Hoe _ 
kool, G or ,het hy vcrlede 
ja r na Stell nbosch 10m. 
Hy was 'n ~ reId bvdraer vir 
"Die Student," n daarby 'n b - 
. onder aangen m pe soon om 
mee om t 

in 
sy 

U. S. Prof. (all in) 
Stoeiklub 

"Die Uit pan" 

"Die Uit pan" 
t 11. tudente h rtl'l w 1 .. 
om op S 11 n 1 0 hI 

Korn eni t e er 'n ] oppi 
v n on 

Sp . siale tt Uitapan .. Gesond .. 
h idsdrank," 



TWEE 

Dames dis u pli om u hare· 
by die 

DAMES HAREVERSORGING 
SALON 

te laat ver org. 
U voorkoms is. hoo/sa k, 

U onderskeiding by ons verse 
ker die vorderin van die 
frikaanse ondernemin ees 

en ver org werk vir die Afri~ 
kaner dogter. 

Otis pryse is na u smaak. 
Dagbr ek-Dames 

Hareversorgingsalon 
Langmarkstraat 141, 

I(AAPSTAD. 
(Grondvloer). 
Skakel 2~5662. 

2-1044. l'osllu!I 2667. 

am r 

w. van Rijn, 
JUtJUIAI EU. 

ftOl-CS20 V) fd ere'll pil)I: 

Groot K rk bou 
KAAPSTAD. 

T.nat u brftvoorskrtr d ur my vol tool 
word. Maak u 1 euse utt 'n groot 
v r lkeldenll I i ven moderne rame. 

ne Inl f Jag '\'lr tudente, 

R. M ULLE It 
'I, 'rE 'Ir , I,A VJ]~RF:, 'J..j',UEL, 

OmU<:L. 

Alle and r oort 
IU IF;I INS'J'nV!\mNT}~, 1\1(J IF.I[AJ..E 
In; OnIGJmn~, nRAAnLOOS1'OI',. 
TJ,I.U~ I~N (iJ~l)JnJH.TE lI{THU,K. 

WAJ'J,N!'., ,\,UIlJN1SU" ens, 

r-;TJ~LU~NnOSOlI. 

'Dames! ! 
'n Gr iot b .s~nding 
van die gewild 

Kookboekies 
pas 

ONTVANG 

u250 Cake 
1,500 Snack H 

,,300 Ways to erve i " 
"Th Candy Book" 
,,300 Dairy Dishes" 
,,500 Tasty Sandwiches" 
"The Cooky Book" 
,,250 Deliciou Soup It 

,,250 Way to prepare Meat" 
,,250 VI y to pr p r Poultry" 

en no 10 ander THeis. 

1/ elk, 15/ .. per do . 

.s.v.· OJ!, rANI EL, 
STELLENBOSCH. 

Om/er1tteun Die Mal,;l) 

VRYDA(., 24 APRI L l!t42. 

Waarvoor V ~g Suid-Afrika? 

Die 00rl09 
IX. Die Stryd aan die Politi ke Front 

..De Weereldgeschiedenis i 't 
WaereJdg.ericht. 

Vergelding, de wet der Historic." 
-Ten Kate. 

Gedurende die afgelope week het 
daar aan die oorlogsfronte geen 
groot veranderinge plaasgevind nie. 
Daar was aan albei kante heelwat 
lugbedrywigheid, sowel in die Verre 
Ooste as in die Weste. Ook die Duik 
boot-oorlog, veral in die Atlantiese 
oseaan, gaan .sy gang. Op land word 
verdere terugtrekkings in Birma ver 
meld. Die grootste gedeelte van 
die Birrnese olievelde sou reeds deur 
die Britte vernietig wees en hiermee 

, 

minister skyn daar reeds nie veel 
liefde vir y vroeer e bondgenoot te 
wees nie. Uit sy jongste toespraak 
waar hy o.a. die nuwe Franse buite 
landse beleid aangekondig het, n 
waaroor die B.B.C. veel spraaksamer 
as Sapa-Reuter was, is dit duidelik 
dat hy aan samewerking met die Spil 
magte die voorkeur gee. Sonder ge 
vaal' om te oordryf, kan reeds 'n 
positiewe anti-Britse gesindheid uit 
sy toespraak afgelei word. 

Deur PrfJf. J. A. Wild 

r - • I 

is die noodsaaklike olievoorsiening 
aan China beslis nie gebaat nie. Dit 
wil skyn asof die oorlog in Birma 
'n kritieke stadium nader, In Rus 
land, waar die dooi-weer voortduur, 
is 'n grootskaalse lando or log nog nie 
moontlik nie. 
Terwyl daar veel gepraat word oor 

komende offensiewe, is dit veral aan 
die politieke front waar daar groot 
bedrywigheid aan die dag gele word. 
Verlede week was dit in Indie waar 
Brittanje 'n ernstige politieke neder 
laag gely het; hierdie week is dit in 
Frankryk. 

D E MATIE 
Hoofredakt ur: A.N.S.-Taksleier. 
Redakteur: P. A. Th ron. 
A s.-R d kteur: B. J. v. d. S. de 

Villiers en P. O. Ie Roux. 
Be igheidsbestuurder: S. P. Botha. 
Spe ial Med werkers: D. G. 

Franzsen, W. R. Laubscher. 
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LAVAL 

In Fraukryk het 'n nuwe regering 
onder Laval aan die bewind gekom. 
Hierdie gebeurtenis is vir die Brits 
Amerikaanse bondgenote die oor 
saak van groot ontsteltenis en deur 
die venyn wat hul op Laval uitbraak, 
loop hul gevaar om die Fransman 
heeltemal in die arms van Duitsland 
te dryf. By die nuwe F ranse Eerste- 

tog vir Christus, die vriend kap en 
hulp van godloenaars soek. 

IIi rdie mense wat nou vir die 
Christ nd om veg, waarom ken hulle 
dan nie naa teliefde nie? Getuig die 
vol slums van Engeland van naaste 
liefde by die regeerders van daardie 
land? - Om van Suid-Afrika nie eens 
te praat nie, En hierdie rnense wat 
vir die Chri&tendom veg, waarom aar 
sel hul propagandamasjiene dan nie 
om van verdr iing, misl iding en 
leuens gebruik te maak nie? 

"N ,die "our way of life" w 
voor Gen. Smuts v g, is sckerlik ni 
,die Christ like "way of life" ni . 

Die redes waarom ons regering 
oorlog maak word graag sa~mgevat 
deur te se dat hulle veg vir REG 
en GEREGTIGHEID teen die magte 
van die bose. As ons Regering veg 
vir reg en geregtigheid, dan het Gen. 
Smuts darem ver afgedwaal, of gou 
verg et dat 'n boek soos "Een Eeuw 
van Onrecht" ooit die lig gesien het. 

Ons Afrikan r we t dan nog ni 
mooi We rvoor ona R g ring eintlik 
vcg nie, D ar word nog m ar at eds 
in die lug e kerm en na nuwe nam 
g 80 k vir hicrdie "h Hige oor-log," 
Die w r-heid word ngtJer allerhande 
huigelagti 'h d versteek. 

Ons weet egt r dit: dat on Iia 
ging, ons b ,vOlking yf r. ons be 
volking slam at lIing, on geskied nis, 
on lew n heskouing v n 
ons ten minat n utr 1 

I w a in hi rdie 001"'10. V n '0 

ar urn nt waarom ons al deeln em 
aan hierdie oorlog aan die kant van 
En eland, weet ons nog ni . Salons 
ooit Mor? 

Hierdi wending in die Franse 
buitelands beleid het nie uit die 
heme! geval me en het ook nie sy 
oorsaak in Laval nie. Sedert Frank 
ryk in Junie 1940 een van die groot 
ste vernederings in sy geskiedenis on 
dergaan het, moes hy ook uit die 
hand van ,sy vroeere bondgenoot, 
Brittanje, 'n reeks harde slae onder 
vind wat nie bereken was om weer 
sydse agting en vriendskap te be 
vorder nie. Afgesien van die verwyte I 

wat oor en weer gemaak is oor die 
oorsake van Frankryk se ineenstor 
ting, het Br ittanje in die "Vichy 
regering" van die begin af 'n vyand 
e ien en in hierdie gees het hy nie J 

slegs 'n alternatiewe "Vrye" Franse 
regering onder De Gaulle in Lon 
den erken me, maar 'n hele reeks 
vyandelike dade' teen Frankryk be 
gaan. 'n Mens hoef maar net te 
herinner aan die Brit e blokkade van 
F rankryk, aan die beski ting van die 
Franse vloot by Oran, aan die aan 
val op Dakor, aan die Britse ,inval 
in Sirie, aan die beslaglegging op of 
"demilitarisasie" van Franse skepe en 
aan die vliegtuigbombardement op ~ 
Franse nyw rheid rtede. Dit alles h t 
seer seker daarto oygedra dat daar 
vandag 'n anti-Britse Pierre Laval 
aan die hoof van die Frans rege- II 

ring staan. Dit alles het daartoe by , 
gedra om amewerking tussen Duits 
land en F rankryk aan te moedig. Oor 1 
die 1'01 wat die swaarbeproefde 
Frankryk in hierdie oorlog nog mag 
speel, kan aIleen gespekuleer word. 
)it is egter moontlik dat van die 
Fran' vloot en van die Franse ko- r 
lonies eersdaags meer gehoor sal ~ 
word. 

Dit h t vandag al 'n gemeenplaas 
g word dat die huidige oorlog gaan 
oor 'n botsing van Ideologie. Juis 
vir di Afrikaner is dit dus van 
belang om in hierdie krisistyd van 
sy volksbestaan duidelik te kan sien 
waarom sy land in die oorlog b trok 
ke g raak het. En dan is dit duide 
lik dat ons nie kan saamstem met 
die redes wat van regeringskant aan 
gegee word nie. 
On , as Afrikanervolk, kan nooit 

enige waarc1e h g aan di sogenaamde 
VRYHEIDSOOG MERK van die Re 
g ring nie. Dit is dan juis die magte 
van die Britse Ryk wat on vryhcid 
v mi ti ,het en ons vlag vervang 
het met die Brit eo Union Jack! Na 
dit alles gebeur het is aan ons ge 
leer dat waar die Union Jack wap 
per, daar heers die vl"yheid. Des 
nieteenstaande i op 4 September 
1939 oorlog verklaar teen die wil 
van die volk: die Go ewerneur-Gene 
raal, verteenwoordig er van die ko 
ning van Engeland in Said-Afrika, 
het eweier om 'n algem ne verkie 
smg uit tc skryf sodat die volk sy 
beslissing kon vel oor die kwessie 
van oorlog of VI ede. 
Met hierdie din v r in on gee 

al ni m nd wnt by sy inn 
i dit kw Iik k n neem on 
di tori d tons r e ring vir Vl'Y- 

Ii id v g, ong loofwaardig vind ni . 
M ar meer nog. Die regering veg 

vir die VRYHEID van die GEWETE, 
die vryheid van DENKE en van die 
WOORD; ja, vir die onbesoedeld 
VRYHEID VAN DIE INDIWIDU. 
Ni mand salons kan teenspreek as 
ons nou hier botweg verklaar dat 
hi rdie oogmerk somaar pur huige- 
1 ry i me. 

A iemand ooit t en die magte 
van die Kapitalisrn in ons land te 
staan gekom het, dan sal hy weet 
dat hierdie soort .wryheid" suiwere 
versinsel is. Dit b sta n nie! Die 
danige vryheid van die indiwidu, 
ond r die rugsteun van Kapitalisme, 
i 'n spotterny, - getuig die talle 
Afrikaners in die r e ring se hel 
kampe nie genoegsaam van die waar 
heid hiervan nie! 

On w t lm 1, hoe paradoksa I 
dit ook I ma. klink, dat dit ond r 
die huidig e telsel w ar i dat die 
g en wat di KAPITAAL b her, 
ook di wete, die denk en die 
woord van odie volk b he r, Die En 
gelsm n noem dit "Fin ncial D mo 
cr cy." 

Mnr. Franzsen b geef hom na die 
Karoo vir die vakansie. Hy gaan 
oefening sock. 

J1 

SKEPE EN 'NOGMAALS SKEPE r 

In die vorige artikel is daarop ge 
wys dat die Brits-Amerikaanse bond- l, 
genote oor 'n geweldige oorlogspo- u 
tensiaal beskik maar dat dit nog al- s 
tyd 'n lastig vraag is hoe en waar e 
hierdie oorlogstuig en mensemat ri- f 

(', aal teen die vyand doeltreffnd ge- 
bruik kan word. Vliegtuigbombarde- - 
mente van uit Brittanje as basis op 
Duitsland is weI moontlik maar dit 
is t.e betwyfel of 'n oorlog op hier 
die manier gewen kart word. Mense 
en oorlogstuig kan na Rusland, die 
enigste bondgenoot in Europa, ge 
stuur word. Daar die vernaarnste r ( Russiese ,seehaw ns egter deur die 
vyand beset of beheer word ,en ook 1 
om geografiese redes ,sal dit vir die 
ritte en Amerikane onmoontlik w es 

om hulle oorlogspotensiaal op groot 
skaal in Rusland teen die vyand te 
gehruik. 'n Derd manier sal waar 
kynlik wees om 'n landing in Europa c 
te maak en 'n twe d front teen die 
Spilmagte in die lew te roep. Wat r 
die Britt en Amerikaane ookal mag 1 
doen om hull oorlogspot nsiaal teen 
die vyand te mobiliseer, ,sal dit altyd 
'n vraag wees van skepe en nogmaals 
skepe. Vir Ilrittanje en Amerika 
word die oorlogvoering bepaal nie li 
so seer deur die besit van 'n opper- 

(Vervolg 0 p bls. 3 kot. 1) 

o 

En vo g hierby nog dit: Wat be 
teken Vlryh id vir die v der of moe 
der wat nie dak, kos of klere vir 
hul kinders het nie? Watter waarde 
het hierdie vryh id dan wat uit 'n 
miljoen of wat Afrikaners 300,000 
armblankes skep? Watter vryh id is 
dit hierdie wat talle Afrikaners teen 
hul sin en wil verplig om soldaat te 
word, omdat hulle anders nie sal 
k n eet nic? Dit is die wrede dik 
tatorskap van die Brood. Die man 
sonder g ld is die man sonder vry 
heid. 
Vryheid? 

weet di R 
ni. 

N , di Afri n' rvolk 
r in v ni vir vryiheid 

Maar ons Regerin veg ook mos 
vir die CHRISTELIKE GODSDIENS. 
Dis bai snaaks d t die Jod wat 
a1 die jare nog ste ds ywer vi die 
ondergang en vernieliging van die 
Ch istelike beskawing, nou skielik 
die ro.ot voorslanders is van 'n oor 
log wat kastig vir die Christelikheid 
gev g word. Dit is snaaks dat Enge 
land, wat nou besig is met 'n kI uis~ 

r t 



Korrespondensie 

Gee tclil e V erwildermg 

ieagte Redakteur, 

Wie "Kol" is wat sy gem oed 001' 
Geestelike Verwintering" lug in 
Die Matie" van 10 April, weet ek 
ie, maar ek sal hom nog '11 puri 
ein neg 'n sieklike dwaas noem. 
)i.e eerste is hy nie en ek ook nie; 
naar ons loop altwee g vaar om 
eur 'n sekere seksie op Stellenbosch 
ir die tw ede aangesien te word 
sons dit waag om ons teleurstel 
ing uit te spreek oor die oppervlak 
igheid en gebrek aan erns (om dit 
aie sag uit te druk) wat ons aka- 
miese kringe op Stellenbosch ken 

Jerk. 

Maar miskien is dit te wyte aan 
Ins eie swakheid. Wie weet? Mis 
:ien het ons m.et te hoe ideale en 
'erwagtings na Stellenbosch gekom 
- n tereg ook nie waar nie ?-want 
c hierdie beroemde 'eikestad van 
ms dan ni.e die Mekka van die Afri 
I rdom; die hoofsetel van die C.S.V., 
lie teologiese kweehkool van die 
Il'.G. Kerk; die brandpunt van die 
frikaanse kultuur : die cen trotse 
10Jksuniversiteit van die nageslag 
ran die Voortrekkers nie en nog 
lai ander mooi dinge waarop ons 
rots vo 1 nie? ja, ou vriend, ons 
idem hier mos die egte Afrikaanse 
reur soos die bestes - die Langen 
rovens, Malans, Malh rbes en an 
Ier bestes van ons volk dit ge-adem 
let. Met trots: professore en stu 
I nte - almal 100% super Afrika 
iers. 

Ja, onbekende vriend Kol, ons twee 
let gedil1k hier brand 'n vuur wat 
lie kan geblus word nie, ne? Erken 
naar met my ons twee het gevo.el 
,00s twee plaasjapies wat te rninder 
'Iaardig en onbelangrik is vir so 'n 
lerfynde, kultuur keppende volksplek 
Ian kennis, mag en idees. 
Ons was skrikkerig vir die gloed 

.n wou aIleen tevrede wees om maar 
'l t op 'n afstand te staan en ons 
te verwarm, 
Maar as 'n mens so 'n jaar of drie, 

vier, vyf hier dinge deur gekyk het 
~om die ontnugterings so een na 
He ander, en 'n mens vra jouself 
if wat nou by ons toekomstige gees- 

(Vervolg van bls, 2 kol. 4) 
magtig oorlogsvloot allcen nie, 
naar veral deur die b sit van vrag 
en transportskeps om grondstowwe 
na di fabrieke, om oorlogstuig en 
mensemateriaal na die oorlogsfront 
n om noodsaaklike 1 wensbehoeftes 
na die tuisfront Bowel s na di 001' 
logsfront aan te voer. Di geweldige 
uitbreiding van die oorlog sed rt De 
sember 1941, die verlies van s ewee 
en strategies-belangrike plekke, die 
feit dat die Spilmagte oor die binne 
lyne beskik, die gevaar van die duik 
root, dit all s tel g weIdig eise aan 
ii Br its-Arnerikaans skeepvaal't. 
\s verder in aanmerking gen em 
Nord dat skepe van ten minste en 
niljoen tonnemaat no dig is om 'n 
;eertjie van een honderd duisend 
geed uitgeruste troepe van Amerika 
na Europa te vervoer en dat daar 
die leer verder van uit die moeder 
land rersorg moet word, dan kan ~ie 
probleem van die skeepvaart erug 
sins begryp word. Geen wo~de~ 
dat die Review of World Affairs 
teen die~'ene waarsku wat aandri~g 
op die sending van 'n leer na die 
'Vaste]and en hulle di raad gee om 
die "Dispatch s" van lord Gort, ge 
publis er in Oktob r 1941 en hande 
lende 001' die Britse Ekspedisleleer 
in F rankryk, te lees. 

.Skepe, skepe en nog meer skepe! 
Ott begryp die Britte en Amerikane 
maar al te goed en vandaar die ge 
~eldige skeepsbou-program van Ame 
nka. Skepe, en nog meer skepe! Dit 
begryp ook die vyand. 

I>m MA'l'I I~, 1912. 

telike volksleiers, en uper Afri 
kaners die waarste weeg: pI sier 
of studies? Watter van die twee 
pak hy met di meeste erns aan? 

As eerstejaarstudent het jy jou 
aan die dopery met I sy onsinnige 
uitspattinge en skandalige ontaard 
inge onderwerp, en as tw .edeja~r 
het jy sel f daaraan dcelgen m. Dit 
is mos 'n dee 1 van die universit its 
Iunksies en staan ond r besk rrning 
van die Universiteit. Of is 1· ver 
keerd, Kol? 

Ook het jy deelgeneem aan di 
tydmorsende se steriotiepe Junior 
dagfunksie waarvan die gees di 
beste geken word uit "Die junior 
self. So 'n pragtige "volksg es" da,~ 
self's die "Stellenboschse Student 
daarteen geprotesteer het. 
En dan al die baie Iakulteitsfunk 

sies, klubfunksies, huisfunksi s, 
bondsfunksies met danspartye deur 
die week en deur die jaar, ,om nie 
ecns van die fliek te praat nie, 
Ek voel saam met jou, vriend, oor 

al hierdie ding e en 001' nog meer 
wat jy genoem het want ~it werk 
gebrek aan dissipline in di hand. 
Jy het dit fos gesien by. die kie ing 
van 'n c1irigent en by die sangoefe 
ninge waar ure van on studente se 
ko sbare tyd onnodig vermors word. 
Jy weet mos hoe gedisipline rd. die 
medevricnde - ek bedoel AfrIka 
ners - belangrike monst rv rgade 
rings bywoon en 800S jy s If g noem 
het, ander kultuurverenigings. 

Dan kla die ouers as daar aan 
die end van die jaar so baie sau 
dente hulle eksamens sak. Di arrne 
ouers wat nie weet hoe die tud nte 
deur plesierfunksies uit hull werk 
gehou word nie. 
Ons vra onsself af, is daar dan 

nie 'n hoer gesag op St llenbosch 
as die S.V.R. nie? Wanneer sal die 
gesaghebbende mense dan aan hi r 
die aspek van ons studentelewe 'n 
bie tjie aandag gee inplaas van mani 
feste en kontramanifest uit te vaar 
dig wat Stellenbosch se naam moet 
opveisel. 
Wat help dit ook vir jou ' en my 

om daaroor te Ida, Kol, die Univer 
siteit is mos 'n pl k van "light" 
liberty and learning" waar maar ge 
dweep kan word met "die vryheid 
van die indiwidu." 
Innige meegevoeI, KoI, en tot 

siens ne l 
Jou vriend, 

Depurtement van Landhou 

Punt. 

UUOR 
FOTODIE 

DRTE 

Tydens die afw sigheid van dr. 
j. S. Marais, in sy hoedanigheid as 
lid van die Voedsel-Beheerraad, sal 
prof. W. J. Pretorius as waarnemen- 

, de Prinsipaal van die Stellenbosch 
Elsenburgse Landboukollege optree. 

Die Departement van Landbou het 
intussen mnr, P. E. de Waal, M.Sc'. 
.{\.gric., van die Departement van 
Landbou in Pretoria, aan die Uni 
versiteit afgestaan om behulpsaam 
te wees in die afdeling Landbou 
Ekonomie. 

Onder Onsies 
Mej. S. Nieuwoudt is in di Ho pi- 

ta 1 vir Aan. te klik Si kt t rwyI 
en her vasstel of (lit'n v 1 van 

wits erke 1 is. lntus en orrel die 
agt rblywend inwoners van Huis 
de Villiers permanganaat by die gel 
ling! 

* * * 
'n G rug doen die rondte dat Hui ' 

ten-Bosch v rlede Saterdagaand deur 
die wingerd geloop het, Aang sien 
dr. en mev. Wilcocks n dr. en mev. 
Kemp n di er ga te by hi rdie buf 
fetsopt was v rtrou ons dat dit 
dar em nie te rg to aan h t nie, 

* * * Harmoni se dansfunksie wat v 1- 
lede Saterdaga nd in di Conserve 
saal g hou w s, wa 'n b ie root 
suks . "Die saal n die nooiens wa 
mooi" - '0 e die mans. 

* * * 'n Brand h t verl de Wo ns dag- 
aand in Sonop uitg br k. Die vuur 
if> egt r gou geblus deur die onv r 
skrokke dames. Al wat in die lag 
g bly het was Kamer No. 84 C e 
gordyn en Jantjie se br iwei k. 

* * * 
Mnr. Chris du Toit, onderwys I 

op Calvinia, het die naweek in Mos 
tertsdrif deurgebring. 

* * * 
Mej. S. Nieuwoudt van Huis-de- 

Villiers is terug van die hospitaal. 
Mnr. Jan van Graan verh ug hom 
dat die besoekure nou geri Bike pas. 

* * * Nieteenstaande verskeie drci ernen- 
te van die kant van di publiek, neem 
die serenades onder die studente 
baie toe. 

Om die saak no meer aantre lik 
te maak het 'n aantal here Maand g 
aand gesellig feesgevier om 'n vuur 
in die bos tussen Dagbreek en Son 
op, en die om ewing v rkwik met 
hul soet san. 

Daar' 'II Rode 

Studenie! 

Die ritseling van aandrokke en di 
Swart en wit glans van aandpakke 
gem eng met die rykdom van kleur 
en keur van tropiese blornme, het 
'n heerlike Hawaiise atmosfeer Vry 
da~aa~d in die banketsaal geskep. 
SWlenge blommekrans om die dan 
sers Gte n kke het die skousp 1 ver 
ryk. n Men kon byna die golwe 
hoo.r klots QJl die p Imryke strand, 
root n g.oud in die ondet:gaande son. 
Ma r wat i dit alles? Sonop se 
huisfunksie natuurlik! 

* * 
En dan wa Dagbreek ook w er 

aan die beurt met 'n hui Iunksie, 
Verled Donderdag, and, die 16de. 
het Dagbr ek gelyk - om die woorde 
van een van die eerstejaar dametjies 
te gebruik - soos 'n "fairy land." 
Mnr. Eddie Botha was rna r las 
tig by die ander kerels , e noiens en 
mnr. Piet Zeeman was ook van tyd 
tot tyd sigbaar. 

Die knnpsto 't.ud 111. kl'Y di 
b to po . 

Diu beste Drukw rl trek die 
mot aundag. 

OUIoJ is bole -nd vir 1 walit it 
drukwerl teen 1 onl urr r nd 

pr~ e, 

Pro Ecclesia- Drnkkery, 
Die Laan, Stellenbosch. 

We e onomie n an ver- 
si ti te werk. 

• 
J .. at 

J. B. COETZEE 
u vol ende pak lere of kleur 

b adjie m aI. 

• 
AGENT VIR NANNUCCI 
DROOG SKOONMAK 1i S. 

• 
Andringa tract, 
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VERGROTINGS 
'N S SIALITEIT 

PLAZA 
(Foon 0013.) 

(,.AUV COOPEH 
Op sy baste in dio IllOO bindande 

Skou pel 

Sergeant York 
Warner Bro .' Pre tasl 

met Jf'(lller Brennan 
en. George Tobia: 

VRYDAl;, 24 en 
SA1'ERDIU;" 2.t) APRIL. 

1)A~ES 
Wat ons nie het nie, lay 

ons. 
Wat ons nie kan kry ni , 

maak ons. 

PROBEER 

Tant :Mila 
se 

:M odeioinhel 
•... ---~ - - -- 

MA TIES 
ONTllOll! 

me 
HEl HE sn: SALON'S 

1::; hi T om tot Di IlS to 'e .. 
Vir b id r Tall.' en Dam -s 

Studen to. 

Ii10011 317. 
It g 001' die Posl a toor, 

Alfred Blommaert, 
( roon en 176) 
I erl straat, 

STELLI!.NBOSCH. 

I RUIDENUi SW gg 
.. 'I1'EHWA \.E 
)I~Ol)UKrrE 

Die Wink 1 vir billil 0 en 
spo dige b di ning. 
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VOOUBRAND TABA 

MAAT PPY (Edms) Bpk. 
KOMMISSARISSTRAAT 200, 

JOHANNESBURG. 

ook Springbok-Sigarette 
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Die Japanse 
Handelsmarine 

liggin is di 
J pann r verpl] om'n seevarende 
volk t w es. Tot die jaar 1615 het 
J pane e kepe die suid lik osean 
beva r en s If Indie bereik. To 
h t die Joku wa-Shogo ns di Ja 
pan haw n geslult en op sk ep - 
bou . n buitelands handel is die 
doodstraf geste1. Vir 240 jaar het 
die Jap nners 'n kluisenaar lewe g - 
lei. Vanaf di 17e tot die laaste der 
d v n die 19 e u het Jap n nClg 
'n H ndels-, no 'n Oorlog marin 
g h d. Toe di nuwe tyd aanbreek 
het Japan tw e-en-ln-half eeue agter 
die We ter e eevarende nasie ge 
staan, 

DIF' EERSTE STOOMBOOT. 

R ds gou na sy bewindsaanvaar 
ding het die Meiji-Tenno tot die 
evolgtr kkin gekom dat die he- 

Ian rik te midd 1 tot indu trialisa 
ie, tot di beveili ing van Japan 
.een di vreemdelinge, di b it 'V n 
'n terk vloot i. Nadat die verbod 
van di Sho oens op die bou van 
oop ee sk p formeel opgehef is. is 
in 1869 'n wet gemaak wat die bou 

Japans sk p na Westerse mo 
voorge kryf het. Om hi rdie 
t remodel in die hs nde te kry 

wa e ter nie maklik nie. Die Ja 
p nse studiekommi sics in Engeland 
n Am rika het heel dikwels voor 
eslote d ure te staan gekom. Toe 

hull eindelik in England'n ke p - 
plr n t.e koop kry het, het dit by 
die hou van die kip geblyk dat die 
plan opsetlik verkeerde mate bevat 
bet. Toe die voltooide vaartuig van 
tapel elaat is, het dit omg 1 ntel 
n vyfti n Japanners gedood. Die 
",ngelse plan het di ewig so on 

I elmati verde 1 dat alle 1at r po- 
in om die kip vlot te m ak mis- 

Jut het, 
Di J pan e leiers moe hul ver 

ontwaardi ing maar opkrop, ~ keeps 
bou voorlopi opgee n instede ou 
Am rik nse en Europ se skepe 
anko i6 bet hul 0 oed oos 

hul ko r r in hul primitiew 
w rk 1 kke, d ur ond rnernin s- 
ge en deur e tin V 0" h t hut 
opg m k vir hul g b kIte .. 
nies midd le, 

AMERIKAANSE VERBon. 

To di Jap nn rs in 1874 For 
mosa beset bet, wa dit nog st eds 
Amerikaans k pe wat die troepe 
vervoer het. Chinese proteste bet di 
V.S.A. uiteindeIik gedwing tot 'n 
neutraliteit v rkla ing n'n verbod 
op Am rika nse red ry om J pans 
tro pe te vervoer. Onmiddellik h t 
die huurprys vir skepe dui elingw.ek 
kend gestyg. 
Yotaro Iwas ki, besigheidsbestuur 

der van di D imyo van To a, het 
sy kans gesien. Hy h t sy hoof 
a t klein kepie geneern, verder aIle 
vreemde privaat- toombote in Ja 
panse hawen in die se naam gehuur, 
die J panse vlag daarop g.ehy , en 
begin troepe vervoer. Daar hy prak 
tie 'n monopolie b sit h t, het hy 
gou meer as 10 miljoen yen v.erdien: 
die fortuin van die Hui van Mitsu 
bishi wa gemaak. 
In te e v n Iwa aki oorlog - 

win te a f te ne m, het die regerrng 
in 1875 aIle staatskepe aan hom oor .. 
gemaak en hom verder vir die bou 
van skepe 'n jaarliks subsidie van 
250,000 yen betaal. 

Teen hi.,die tyd w d r 149 
.k pe van alt.&<aam 42,000 ton onder 
die Japan se vIag If r giltr r. Pr· 
.i • vyftig ja ... Iter h t di J p ne e 
H ndelam rine oor m r I 4,000,000 
ton b skik. 

J 0. J. du Toit & Kie. 
Die studente kleretnakers nooi 
u om die nuwe voorraad atof .. 
falie te korn besigtig en u 

keuse te doen. 

Studente ldeurba djies kan 
u } ier ) ry. 

Op hoek van Van Ryne 
veld .. en Plein trate. 

Villiersdorp 
Oudstudente-Funksie 
S terdagaand 1.1. is 'n puik funk 

sie gehou deur die oud tud.entebond 
van die Hoerskool de Villiers Graaff, 
Villier dorp, in die C.S. V.-saal. 
Die fun sie was uitstekend geor 

ganiseer, daar was 'n war gee van 
eenh id onder die oudstud nte, n 
elkeen i h gter aan die Alma Mat.er 
gebind. 
Buiten di oudstudente aan die 

pJaaslike Univer it it wa daar ook 
'n pa r oudstudente van die Univer 
siteit Kaap tad asook vier onderwy 
sers wat vir die aand van Villiers 
'dorp oorgekom het. 

Stoei 
Die huidige bestuur van die stoei 

klub van die Universiteit van Stel 
lenbosch is as vol saamgestel: - 
Kaptein : A. C. Greeff. 
Ond.erkapt in: J. Boonzaaier. 
Sekr tari : A. H. du Toit. 
Komite lid: F. Niemand. 
Na 'n [aar van skitterende sukses 

n prestas ies het die stoeiers non 
aIle rede om die toekorns met ver .. 
troue tegcmoet te gaan, veral as 
in aanmerking geneem word dat 
hulle nou A. C. Harding, gewes 
S.-A. liggewigkampioen, as afrigt.er 
het. 

Die klub het 'n groot verlies g ly 
met die vertrek van H. P. Jordaan, 
hul vorige kaptein, aan wie se vlyt 
.en ywer die sukses van die afgeJope 
jaar grotendeels toe te skryf is. 

'n Groot aantaJ nuwelinge woon 
reeds die 0 Ienige by wat inderdaad 
anmoedigend is. 
Di klub sal aIle pogings aanw.end 

am so gou as moontlik weer kragte 
te meet met ander klubs in die W.P. 
soos die Ikey , Leer, S.D.B., Paarl, 
Maccabi, Y.M.C.A. en ander. 

Dames Hokkie 
I~ r te I) 1 ()l1g~lukkig 
I O. t Verloor 

Die onge- 
luI ki om 2 - 0 te verloor t en 
Gr.oen- en S epunt. Was die w d 
stryd op die tuisv ld ou di uitslag 
.,sonder twyfel anders gew es het. Die 
Groenpuntse veld is van di wakste 
en is op di oomblik erger a ooit 
tevore. Die on elyke oppervlakte, 
wa r an die opponente gewoond is, 
het die M ti s se gewone vinnige spel 
haas onmoontlik gemaak. Nietemin 
wa di v rdediging d urgaans goed 
en 11a rustyd was die voorspelers se 
kombinasie hegter m t Iris Ettling 
in die middelposisie en Marais op 
die regt rvleuel. As hicrdie ruiIing 
vroeer in die spel gedoen wa , sou 
da r heelwaarskynlik bekroning ge 
wees het vir vir voorspel r-bewe 
gin . 1 Res. A bet gelykop gespeel 
teen Oroen~ en Seepunt 1 Reserwe, 
Die tweede pan bet besonder mooi 
gespeel en 3-0 gewen op dieselfde 
ve1d. 

He erwe panne 
Op die plaaslike veld het 1 Re 

serwe B, Tweede B en Tweede 
Reserwe met geringe telling verloor 
teen die besoekende spanne. 
Saterdag se wedstryd was van be 

sondere belang in overre dit geleent 
heid gebied h t vir nuwelinge om eie 
waarde te to on. Daar kan dus ver 
wag word dat voor Intervarsity, ons 
volgend wedstryd, heelwat vcr kui~ 
wings 1 pIa a vtnd wat h tref posi- 
sic owel a pan. 

Goeie Road! 
Vir Nrtjic <' J)rnlnvl'rl n 
and(\r Rkryfbehtoe.ft s 

II 0 1 

DOW ON 
Ous Hhtf lot U Di nfi. 
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TOOMWASSERY 
Kom laat die Firma 
die Beste dienste lewer u 

bedien. 

Musiek-Rubriek 

'11 Paar Mind(~r Bekende 
T'oonleunstenaars "it 

die 17 (J E(JIt 

(1) J n Bnpti be Lully is gebore 
te Florence, 29 Nov. 1632 en het 
gesterwe te Parys, 22 Maart 1687. 
Hy het sy vroegste musikale op 
leiding van 'n monnik gekry, wat 
hom die guitar en die algemene be 
ginsels van musiek geleer het. Reeds 
vroeg in sy lewe het 'n groot geluk 
hom getref - die geluk wat hom die 
res van sy lewe byge·bly het. Ge 
durende 'n reis deur Italic bet die 
Hertog van Guise op die seun alge 
kom. Aangesien Guis se niggie juis 
gesoek het na 'n slim jong Italianer 
om haar sy taa1 te leer, het hy die 
seun, toe sowat tien jaar oud, na 
Frankryk saamgeneem. As kombuis 
bediende bet hy in die diens van die 
adellike dame getree, en sy vrye tyd 
daaraan bestee om di populere lied 
jies van sy tyd te leer. 

Die Graaf Nocent wat hom een 
dag hoor sing het, was so getref 
sy talent, dat hy die dam aan die 
seun se teenwoordigheid herinner 
het, Sy het in die tussentyd vergeet 
van die Italiaanse lesse, maar bet 
nietemin die seun uit die kornbui 
promoveer na haar private orkes 
waar hy hom gou ond rskei het. 

Lodewyk XIV, toe 'n seun van 
I rowat vyftien jaar, het spoedig Lully 

bekwaarnh id opgemerk, n toe 
laasgenoemde uit die gr vin se diens 
ontslaan is, het hy gou 'n pos gekry 
as een van die koning e b ro mde 
"vier~en-twintig viole." 

Lully was 'n gebore howeling, en 
het die kuns verstaan om materiele 
voordeel te trek uit die koning se 
guns. So is hy b.v. aangestel in pos 
te wat lewenslange .salarisse met huI 
Ie meegebring bet, en op 25-jarige 
leeftyd is hy met 'n geweldige ryk 
dame getroud. As jong man wa 
hy dus reeds instaat om di arrnoe 
de te vermy wat so dikwels di lot 
was van groot mu iikante. 
Sedert 1669 was hy alleenbeerser 

oor die hele Franse musieklewe. Om- 
treek die tyd het hy bevriend ge 
raak met Moliere, met wie hy saam 
gewerk het aan die kepping van 
talryke ballette. In samewerking met 
die digter Quinault, het hy die eer 
ste w rklike Franse opera "Les Fe 
tes de l'Amour et de Bacchus" ge 
komponeer (1672). Vir veertien jaar 
lank h t hy met hierdie digter saam 
gewerk. Gedurende die tyd het Lully 
nie minder as twintig operas geskryf 
nie. Kerkmusiek was ook 'n vrug 
bare veld vir sy skeppingsvermoe. 
Sy dood is indirek hieraan verbon 
de. Terwyl by op 8 Juni 1687 'n 
Te Deum gedirigeer het, het by per 
ongeluk sy voet met sy baton raak 
geslaan, blo dvergiftiging het ingetree 
waaraan by twee maande later oor 
lede is. 

....... ., . .•..•....•......... - - .. - 

DIE 
A 

PERELSE 

Eiena r: 

(2) Fr ncoi Coup rin, g noem 
"Le Grand" om hom te onderskei 
van tien ander musikante van die 
seIfde naam, is gebore te Parys op 
10 Nov. 1668, en is dood op 12 
Sept. 1733. Sy vroegste musiekon 
derrig het hy van sy vader gekry. 
Daarna het hy studeer onder Tho 
melin, orrelis van die koninklike 
kapel, wie se opvolger hy was. 
Vanaf 1685 tot sy dood in 1733 

was hy orrelis in die kerk van St. 
Gervais te Parys. In 1717 het hy 
verder die aanstelling gekry van 
cembalo-speler en onderwyser vir die 
koninklike familic. 

Sy roem as k.omponis het gou na 
aIle musieksentra van Europa ver 
sprei, en sy invloed op J. S. Bach 
is onmiskenbaar. Die Suite en Par 
titas, sow 1 as die sclo-werke VIr 
viool en tjello van laasgenoemdc is 
dikwels in getroue navolging van 
Couperin. Wanneer Bach party van 
sy suites as Fran bestempel bedoel 
hy daarby die tipe van komposisle 
soos deur Couperin geskep. 

Aan di anderkant is die werke 
van Couperin definitief beinvloed deur 
die Italiaanse styl wat so populer 
was gedurende die tyd - die van 
Corelli kan duidelik herken word in 
sy kamermusiek. 
Couperin het nie soos sy beroemde 

voorgangers Merula en Fr scobaldi 
vir orrel sowel as cembalo geskry 
we nie, maar uitsluitlik vir laasge 
noemde. Hy het baie gebruik ge 
maak van ornarnente ten einde te 
vergoed vir die gebrek aan klank 
kl ur in die klavierinstrumente van 
,sy tyd. Die klankhoudende eien 
skappe van die cembalo sedert die 
tyd van B ethoven, maak hi rdie 
versiersel te nswoor'dig oorbodig. 

Behalwe solowerke vir die cem 
balo het Couperin stukke geskrywe 
vir verskillende kombinasies van 
snaarinstrumente. Hy was die eerste 
om trios vir twee viole en bas in 
Frankryk in te voer. 

Stadler en o. J 
(Eiens pk) 
DORPSTRAAT. 

Die Wink I vir Dien en 

Kwaliteit - rnet+n glimlag. 

Kruldenlers ware - Y terware 
Breekgoed en Skryfbehoefte. 

Pyre en Geslypte GIn. 

Agente vir 
OLIVER PLOElt 
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Mnr. W. Marsh. 


