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Probeer u eie winkel vir herstelwerk aan u rakette:
Kort snare 1/-. Lang snare 1/3.
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35/6.
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snare 37/6.
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Hallo Maties, - Dit is alweer
s~lke. tyd Saterdag, ne - en natuurh~ dink jUlle dat jul die ding hier?Ie keer gaan maak. Ong.elukkig vir
~ulle is daardie kastige 10 jaar van
[ulle egter lankal gebreek en sal
on d~s van Saterdag af, ons toeI ?mstIg.e 20 jaar se oorwinnings begm aanteken.
Verder alles van die beste met
die singery - julIe sal darem goed
moet w.ees as [ulle gehoor. wit word
- en mag ons somar lekker wedstryde he.
Tot Saterdag dan!
Eenie van der SpUy.

VAN DIE IKEY.DIIUGENT
Ek wonder of julIe Maties nog
onthou hoe ons julI.e verlede jaar
hee ge ing het? Het julle kele to
so 'n bietjie her tel?
Maar moenie laat ons ou koeie uit
die sloot grawe nie -laat
die dooie
verlede dooies begrawe. 'n Nuwe
era in di.e Intervarsity het aangebreek.
More is die dag wanneer julle
nogmaals sal moet boet. Ons het
oor die halfdosyn nuwe liedjies
waarm.ee ons julle gaan doodsing
o~ nie eens van die oues te praat
rue.
Nou Maties, - al wat ek se is
P.ASOP! Ons gaan nie groot praat
me maar daardie ltereltji.e Duven
hage s~l agt rrn lcaar moet wces o~
emg~ indruk op ons te maak. Ons
sal ~ulle s~ k, fsing dat voor "Die
~at!~s b~gm te speel' - soos julle
hedJl.e lUI, .d~ I net enkele Maties
op die Paviljo n s 1 rondslinger.
Ko ie Theron.

SE I ETAHl , INTEUV.

OM.
Maties, julIe het ons vir ti n jaar
(volgens julIe) g klop, - en nou i
dit weer on kans, ons gaan julle
vanjaar 'n kaff'erpak gee, al bars die
bott 1 ook l
Alhoew.el julIe gaan verloor kan
julie tog weer die lnt rvar ity-dans
kom bywoon - ons/ sal julle nie te
veel spot nie maar sal soo broers
mlewe.
I
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IKEYS PRAA T GROOT ... · · SOOS ALTYD
'Terwyl die geesdrir in Matie-kringe vinnig ten toppunt
styg het "Die Matie" sy Spesi le Buitelandse Korrespondent gestuur om onder geheime dekmantel In ond rsoek in Ikeyland ill
te stel no, die ge~s wat aldaar heers. Hy het onmiddellik no, die
"Men's Residence " gegaan en daar met die groot Intervarsity
Kokkedore, mnre. Kosie Theron, hul dirigent, Fanie van der Spuy,
hut kaptein, en W. Soal, sekretaris van hul Intervarsity-komitee,
ondergehoude gehad.
Die Ikeys is vol geesdrif, en net waar 'n mens born in bulle
gebied begewe, word uit die badkamers en vierkante gehoor hoe
li£djies geoefen en planne beraam word vir "Der Tag."
Hulle is vol geesdrif, ja.
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Dit is eintlik slegte strategic om
vooruit te se wat 'n man more gaan
doen, want die geheime wapens hou
jy vir die opposisie en verduidelik
jy nie sondermeer pan jon vriende
nie. Bowendien is dit gevaarlik om
enige voorspe1Ji.ngs vir mor te maak.
Die algemene gees van die Matie.
spel egter alleen
n woord en dit
is "oorwinning."
Hi rdi
vasberadenheid is die gevolg van die onbeslissendc uit lag van v r1 de [aar
en die absolute oortuiging dat die
Maties hierdie [aar geen twyfel gaan
laat oor wie die sterkste span i nie.
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Hoewel ons hicrdie jaar beskil
oor 'n voorhoede wat sekerlik hull
man teen enige span kan staan en
agterspelers wat gebruik kan m ak
van die kanse wat di voorspelers
hulle ee, oor skat on nle on kragt
nie; en bes f ons dat die tradision Ie
samespel en gees van die Maties die
deurslag moet gee. Hierdie
ee
ontbreek sek rlik nie vanjaar nie,
Die eerste span veral is 'n Broederbond waarin die een die ander nie
in die t ek sal laat nie en nog
minder hulle universiteit. Die drie
ander spanne het natuurlik nog nie
hulle moses in 'n Ikey gevind nie
er:t lewe eenvoudig daarvoor om op
die Ikeys oorwinnings aan te teken.
Wat ook 1 die uitslag more aan
wee~, een ver kering gee ons die
publi ~ en dit is dat hulle voetbal
van die hoo st
gehalte . 1 ien.
Stell nbosch i bekend vir sy cop
spel n s 1 die tradisie h ndhaaf-

J. J. Oberholzer.

On bi dude
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Die Oorlog
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U ond r keiding by on ver ek r die vorderin
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Ons pryse is na u smaak.
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"En 1m 1 wat hulle
het van die volke van
het by hulle broers
en hulle het onder
t besw rin hulleself
te wondel in eli wet
"
g raak het in

Die C.S. V Boel{fiandeJ,

van Amerikaanse troepe op N u-Caledonie, n' Frans eiland ongev'eer 700
my 1 ten oost van Australie glee.
en die landing van Britse troepe op
'n ander Franse eiland, Madagaskar,
is gebeurtenisse van belang. Hierdie
landings op Franse gebied is defensiewe d de entot op h de het di
Britte en Amerikane nog geen teenoffensief begin ten einde iets te herower van die ontsaglike gebied wat
gedurende die afgelop vier maande
in Japanse hande geval het. Die inisiatief skyn nog altyd by di Japanner te wees n in Londen en Washington he r daar nog altyd groot
on kerheid .omtrent die volgende
stap van Tokio te w s. Sal dit wees

die afgelope veertien
J n hi rd io t roebele
da
'an MeGedurende
is dit weereens in die Verre
nuspanning waarin wel"ldrykc
inc nstort en self's di BOllg van Ooste en veral aan die Birmanse
front waar die grootste beweeglikong 110TIl na I',"PO OOl'W ging ge- heid plaasgevind het. Aan hierdie
roepo ~ voel h t om op fr kapitulisti so WY'p sv skedelakkumu. front het die oorlo vir die Britte
ltd!' t 'e1',:Jw1, ("n sy- l-opjuut I'H- en hul Tsjoenking-bondgenote - dit
instink t(> ttll ill die di ns rall di ' is opmerklik dat 'n mens nooit van
Birmanse soldate nie maar altyd van
J) mokra ic, gaan die studente an.
Birmanse
verraaiers hoor-'n
uiters
dormaal lrulle: elf ooru ( aan lot I
kritieke stadium b r ik, Op verrass1 ud -ntcjolyt.
. nde wyse het die Japanners daarin
A .. drac rs 'U 11 die
Hill OOIn
geslaag om 'n flankb weging uit te
Paul
(Roox) ganll . 't(lllmhos('h
voer, die Birma-pad noord .. oostelik
\ aujaar Btl .. [uweland om die van Mandalay af te sny en die belang.. kandv I k 'all t \\«(1 jaar ()'eleup rike spoorweg-terminus Jasjio, vanuit 1
'is.
Ht<,J]( nhoseh
,'(
001'\\ innings}'('( hs{ luur altvd 'It dokado, 1-;0dat <lit' Ikevs mort h('~d dat as
hullo Illih'p '(·dool' hull, veer ril'
1 ien jam' ill di« wo ,Vl1 . al mor-t waar die Birma-pad na China b gin, 'n aanval op Australie, of in di rig~Wl'IWP.
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"De Waer Jdgesohz'edenis is 't
WaereJdgericht.
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Die Stryd teen die [apaners

Vtrgelding. de wet der Historic:"

Deel II.

Daghree -Dan c •

x.

t b set. Intussen is vanuit die Suide
ook Mandalay, die strategles-belangrike stad wat na die ver1ies van
Rangoen die setel van die re ering
geword het, deur die Japanners ingeneem. Japanse troepe het reeds
die Birma-Chinese r ns oorskrei.

t.

A. Wiid

ting van Indie of miski n op Siberie.
WESTELIKE

DIE
OORLOGSFRONT

Aan di Russiese front duur die
dooiweer nog voort en di terrein
is om eskep in 'n "modderige land
Hierdie verrassend-snelle en root
van
slyk n water." Hierdie front
Japan e suks se in Birma kan v rreikende evolg he. Nie aIleen taan bly egter nag steeds een van die
die Britse en Chine e troepe vandag belangrikste van hierdie oorlog. Dit
is hier waar reusa ti e strydmagte
voor die groot ev r om omsingel
die
Ie nth id al kry om dit t en
en v rrn tig te word, maar die alIerbelangrikst Birrna-pad i reeds af- mekaar uit te v g; dit i hier waar
gesny.
Hoewel
hierdie pad vir die be lissende lag van hierdi oorTsjoenking reeds veel van sy waar- log miskien gelew r sal word. Gede verloor het met die val van Ran- durende die somer en herfs van 1941
goen, kon Tsjoenking-soldate tog het die Russe g weldige mokerhoue
van die Duitsers moe verduur sonnog altyd langs hierdie we na Birma
in evoer word om t help in die der dat die Rus iese front
nde
stryd teen di Japann r
Chin e start het. Aan di
dur nde die winm n e-rnat ria 1 w
jui
wat die he di Duit s
tryd teen kliBritte nodig g h d het. Die jon te term nd 'n hal'
J pans oorwinnig het dus 'n wig maat, terrein en di Russe moes voer
ond r dat die geskiedenis van Naingedryf tuss 11 Birma n TsjoenkingvoIgende
China en laasgenoemde, wat nie lan- pol on herhaal is. Di
maande sal nog moet bewy hoeveel
ger nood aaklik Bri tse n Amerin
kaanse oorlog tuig oor die Birrna- van hul slaankr g die Ru sies
Duits leers reeds verloor het. Di
pad kan kry nie, staan op die comn di wereld is nog altyd op
blik f itelik afgesny van di buiteu. i e front gev stig,
wereld. Die moontlike immobilisasie
van miljoene Chinese soldat
al
'N TWEEDE FONT.
onder twyfel vir di Brit -Amerikaanse bondgcnote in die oorlog teen
Japan 'n b ie g voeli
verlies we s.
Die gro.ot Japanse uk s in B~rm sal wa rskynlik ni send r uitw rking op Indi' w e ni.
Britse
n
rl e het ni
leg die Japanner
tot aan die Indie
I en
ebring ni ,
maar Brit
militer
nsi n is bea ld ook me in Indie verhoog nie,
Inpl a d t di Japan
ukse voll
voortmar
die Indier vre sbevan e
vind n onder die vI rke in Brittanj injas g, verneem ons dat die AIIndi e ongr
nie lle n geen beIOU h t dat Cripp
onverri t r s ke
huis-to gestuur i nie, maar juis op
hierdie kritieke tydstip al ehele afkeidin
van die Empaai r proper. Niks is so suk
vol a sukses
nie en dit geld v rat vir di vrugbar
verbeeldin skrag van die Oosterling.
h lwe in Birrna i die oorlog _
voermg in die Verre Ooste op di
oomb1ik b p rk tot weer yd e bedrywigh id oor noordelike Au tralie n
di
N u-Guin -aebied.
Die eil ndv ting Corr idor i di voorwerp
van h wi e Jap n s bomb rdem nt
n Ian duri
weer tand v n die eiland is onw arskynlik, Die I ndin

dad lik en I

V rlede Saterdag het mnr. Dawid
de Villiers en mej. Tinkie Gelden ..
huy,
Ibei oud-M t' , hul verlowin b k nd em k.

Mnr. Alan Grah m h t 'n mang Iop ra ie onder aan m
oeie vord ring.
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Sondagaand om 8 ..10
,JMusiek is 'n hoer openbtiring as
Wysheid en Eilosotie;"
- Beethoven.
Mnr. Hubert du Plessis sal Bach
e J,Voorspel en Fug " No.4
(van
die 48) voordra. In 'n Fuga kom
die "Stemme" in, alternati f in die
tonika (Die Onderwerp) en in die
dominant (Die Antwoord) (en nie
nder om
oos v rled
keer per
bui aang kondig nie).
Mozart (1756-1791)
het me.este
van sy operas in Italiaans geskryf,
maar sy meestcrstuk, "Die Zaubcrnote" (1791), is in Duits. Hieruit
hooru di aria van die Koningin van
die Nag, 50 OS dit deur die onvergelyklike Friede Hempel (geb. 1885)
vertolk word. Sy sal ook die "Waanoneel" uit .. Lucia di Lommermoor"
van Donizetti (1798 -1848)
sing.
Beethoven (1770 -1827)
se SimIonic No.5 in C. kl intorts. Op, 67.,
die populer te van aIle simfonie, is
ekompine r in 1808 toe hy bai
moe verduur weens sy doofh id.
Dit i een van die mylpal in muiek. Beethov n skud hi r in eli
laaste k tting
van die klassleke
meesters af.
Die er te de 1 open m t die beend
og naamd
"Viktorie"-tema,
wat volg ns Beethoven di Noodlot
is wat a n die deur klop, en wat
met 'n drif tige volharding herhaal
word. Dit word vergesel van die
tweede tema, 'n patetiese menslike
beroep teen die brutaliteit van die
e rste tema, en dwarsdeur die eerste
deel is hierdie temas in tenstlling.
So begin die ontwikkelin
met 'n
uiter grimmige weer awe van die
Noodlotstema (naby die nd van die
erste sy): Berlioz beskryf dit as
volg: "Hier het on Beetov.en s
innigste smart, y wild te toorn sy
allenigste en m s v rlat p insing,
y middernagt.elike vi ioen, y oomblikk
van ento iasm."
Die eerste d 1 sluit m t die oortuigende
oorwinning van di.e N oodlot-tema.
Di kalm, del, en b teuld tweede deel begin met die skone eerste
t rna, wat aangekondig word deur
die riellos en violas, waarna die
tweede tema (wat later marsagtig
word) skaam aangegee word d ur
die ldarinette en fagott .
n di
ch rza (van die d rde
deel) is di r itme opg wek, maar
die orke tra ie koud, n hierdi.e . onderlin
tryd lewer 'n onrustige atmosfe r: hi rin ge di horin s die
Noodlot tern weer
n, Di lewendige erio word
n e
deur tjeIlos en dubbelbr se, w arna die
Noodlot-t rna, nou nie m er so
waarbarstig ni , w r Intr . -Vir
'n ruk herhaal die dromm
'n gedemptc C, en die narc, n 'n noot
wat lank g hou word, p el 'n t eli _
ty .ende pa sat, w t 'n men Iaat
dink aan 'n we
wat wor t I 11a Ii .
Ski lik bars di melodi u
fin 1
met y volle vuurglo d los. So is
dan die treff nde onor derbrok oorgan v n die el rd na die vierde
deel. Di , rst tema van die final
is 'n se"vier nde m r en die twe de word d ur klarinette
n viol s
aangegee. In die middel van hi rdie
d el kom die Sch rzo op treffend
wvse weer terug, maar die op ning
van die finale oorwin dit w er, en
'n Presto eindig die werk jub 1lend
met 'n herhal nde koord in C grootterts.
G. F. S.

Die Kunswedstryd
Vir die eerste we k van. die beoordeling i die program a vol :Maandag. 11 Mel (C.S.V.-g bou:
o gend 9 v.m. Voordrag ( eun (.
Midda
1.30 n.m. Voordrag (melsi s).
Aand 7.30 n.m. Voordrag (dames
ope).
Dins,<JialjJ, 12 Me: (C.S.V.-gebou):
Og end 9.30 v.m. Klavi.er (junior ).
Middag 2 n.m. Klavier (solo, duet
en bladlee ).
Cons rve: Aand 7.30 n.m. Klavier
(senior', solo n duet).
C.S.V.-gebou:
7.)0 n.m. Viool
n
blnasinstrumente.
Woen.sdag. 13 Mei (C.S.V.- ebou):
o end 9 v.m. Voordrag (m isies).
Middag 1.30 n.m. Voordrag (Meisies),
Donderdsg, 15 Mei «Cons,erve):
Oggend 8.15 v.m. Tone 1.
Vrydag, 16 Mei (Bloemhof koolsaal) :
Ogg nd 11 v.m. Blomrang kikkin .
Cons rve : Aand 7.30 n.m. Kore.
Enige p r oon sal teen b talin
van 6d. toegelaa t word om b oordeling by te woon.
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hulle lippe en gedagte uitspr ck wat
nog nooit in hulle hart g 1 we h t;
n dan is die gevaar onvermydelik
dat die eed verbr ek word en heilig
bande we r versk ur word; dan word
geloftes wat aan die Here gedoen
is, vergeet en verw arloos: dan staan
di "g lofte-koppi " op on volksp d,
soos 'n uitgedoofde altaar, sond r
rook of vuur en onder offer!
Die inhoud van hierdie e d word
saamgevat in die woorde hierbo enoem: "verplig om t
w ndel in
di w t van God." "N die wet en
die getuienis," was die leu '. Di
woord van God w s die Jig op hulle
pad, en h t hulle gelei tot drie b luite. Allereers het hull ondern m
om die bloedstroom van hulle yolk
suiwer te hou. Hulle sal die dogter
van die yolk weghou van die v rmengingsmaalstroom. En ook hull
seuns .Ook sal hulle die Sabbat w er
in ere herstel en dit heili as die
dag van die Here. En w t nog v rder
strek, hulle sal di verbrok altar
weer opbou n "VUUl rna k op die
altaar van die H r h lIe God." Bulle
a1 weer die yolk leer om t off r.
En odat dit vas kan we s, i
Ike
man en vrou n kind onder eed geplaa ; en wee die w t sy
d aan
die Here rue hou nie!
T rwyl k hierdie drievoudige
oorpeins, sien ek bai dogter v n
my yolk in vreemde h nde, I' ~kr 1,
gebreek." Ek dink a~n so bale S b·
batsdae wat in ydelhel~ verlore gall,
ontheiligd as vakansiedae.
En, ck
ien ook m er as en alta
v n
my volk maar flou-flou brand. En
die w t uitgedoof i I d ur verwaarlaing, k n ek gladnie ien nie. Hulle
h t w geraak in di donker! En
k vra, met smart, w r is on e d
n wac r ons Yolk he vorm r?
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On verne m v n m j. Ruth Rei ..
neck d t die 1941 voor itter v n
Int rvar ity Komitee hierdie n we k
oorkom van Calvinia. Dit word alemeen aangene m dat dit i om
rede y b Iangst IIin in ul
Ittiwiteit .
'"
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AGENT VIR NANNUCCI
DROOG SKOONMAKE S.
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Andringa trout,

*

Mnr. Happy St yn wou bai
ra g
deur middel van "Die M tie" uitvind of da r nder Int rv. Orkeslede is wat gaan ski t. On mo
hom herinner dat dit 'n Tnterv r ityuit awe is en nie 'n nabootsing v n
"M trimoni 1 Times" nie,
:II

baadjie m ak.

-- --

~~

"Die Uit pan"

*

•

.SQo dit rna r alte dil·w 1
h t die B.T.K. dit ook nie hi rdi
1 eer n
laat om nuw
aartjies tc
sk p nie. Uit v rtroubare bronn
word vern em d t a mnr. Ryni de
Villier by Monica op emerk word,
'n men' maar kan
k r we
dat
mej. M griet Bur r in die omtrek
is.
Ons wil mnr. Nick Mich u, kaptein van die "Tird ",
Iukwens m t
sy verlowin met die dam van Huisde Villiers. On spr k di hoop
uit dat hy S terdag op die veld ook
netso vinnig en net.o suks svol sal
we.es.

* . *

En dan het dit geb ur dat
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Die

om 'n end te maak
Intervarsity

Intervarsity

Dit is die jaar 1945. Ek word
wakker na 'n onrustige nag vol storings en lugalarms. "Vandag is Intervarsity!" is my eerste gedagte. Dit
is 'n pragtige helder dag, ideale weer
vir 'n wedstryd. Terwyl ek my staalhelm va gespe dink ek vol weemoed
teru aan die da toe'n mens nog
sonder 'n outomati se pistool en 'n
koelproef borshemp kan Intervarsity-toe gaan. Hoe gou die tye tog
kan verander! Ek sluk gou 'n paar
g konsentreerde brekvis-pille en begin aanstap 11a die sportterrein. Op
pad kom ek verskeie vriende tee wat
my se dat Ikey-bomwerpers reeds
verskeie maal in die vroee oggend
oor die dorp was om v rkenningswerk te doen, en dat die Ikey-hoofmag uit die rigting van Kuilsrivier
oprruk, Gelukldg kan ons vanjaar
seker wees dat daar nie 'n herhaling
sal voorkom van die onaangename
insidente wat die Intervarsity van
1942 bederf het nie. Soos bekend het
di Ikeys by geleentheid 'n handgranaat in 'n Matie-ambuIans, wat vol
ammunisie was, gegooi, met die gevolg dat v rskeie Mati s gedood en
bale ander swaar gewond is. As vergelding hiervoor het 'n Maie-vyfdekolonner 'n klein verrassingkie in die
Ikey-klavier geplaas.
Net toe hul
die U.C.T.-led WfOU aanhef en die
pianis die eerste akkoord druk was
da r 'n swaar ontploffing waardeur
die hele Ikey-orkes na die stratosfe r
geblaas is. Niemand wil natuurlik
b weer dat die stratosfeer die verkeerde pIek is vir 'n Ikey-orkes om
heen geblaas te word nie, maar nietemin was lbei insidente flagrante
skending
van die volkereg.
Die
Universit its-owerhed het besluit dat
dinge nie langer so I an aangaan nie,
en dat daar in die vervolg strenger
kontrole cor Intervarsity-wedstryde
moet uitgeoefen word. Onderhandelings is ocr en weer aangeknoop, en
intussen het albei kante begin "voorsorgmaatreels" tref "om 'n herhahng v n derg like in ident te voorkom." Uiteindelik is deur bemiddeling van die Volkebcnd tot die velgende ooreenkoms geraak:
1945
In 1945 sal daar 'n Intervarsity
gehou word om alle lntervarsity te
beeindig. Die w riner sal die reg
h'" em te is dat die ander kant
alle offensiewe wap ns met uitsondering van "Safety Razors" moet uitlewer, d t hulle mo t ontken d t
hulle ooit in die verI de enige lot r ..
var ity: gew n het en d t hul nie
van plan is om ooit weer in die
toekoms di meerderwaardikheid van
die ander kant t betwi nie,
Verder is daar tren e r "I ne rgele waarvolgens die wedstryd moet
plaa vind. Geen tenks swaarder
twintig ton a1 op die veld toegelaat
word ni , en ook geen kanonne groter
a ses duim ni, 001
al slegs honderd man aan w eerskante aan die
wedstryd deelneem. (La s was daar
teen die einde ongev er 'n volle P1 ntserdivisie aan weerskante in aksie),
GROOT SPANNING
lIoe nader ons aan die veld kom
hoe hard r word die lawaai van die
propa ande-uitsprekers
wat onophoudelik nuus-bulletins uitsaai. Atbei k nte pro beer op die laaste comblik no die mor al van die vy nd
te .and rmyn. Toe ons by die veld
om ho.or on~ ju' ho di Ikeys
ankondl
dat n Ikey-duikboot twee
Matie-vliegtui
naby Xa ppunt
etorpedeer het, t rwyl di M tie b-

aan

weer dat hulle lugmag 'n vyandelike
slagskip gevang en na ' Matie-hawe
gesleep het.
Vir diegene wat nog nie so goed
bekend is met hierdie moderne vorm
van sport nie, moet ek ho r verquidelik dat die veld vir "tenkbal"
heelwat groter is as die waarop die
voetbalwedstryde van vroeer afgespee1 is. Dit is ongeveer twee my I
lank by 'n myl breed. Oral rondom
is doringdraad en tenkversperrings
aangebring om te verhinder dat die
toeskouers aan die spel deelneem.
Terwyl ons in ademlose spanning
wag op die begin van die wedstryd
sien ons deur die verkykers hoe die
tenkmagte aan weerskante saarngetrek word. Albei kante toets nog
vir oulaas die motore van hul tenks
en vliegtuie. Dit veroorsaak 'n corverdowende gedruis- 'n Paar Maties
is besig om 'n swaar tenksafweerkanon voor hul doelpale in stelling
te bring.
In die middel van die
veld kan die kan die groot blink
staal bal gesien word.
DIE SLAG
Daar, presies om 3-uur 'n harde
knal - die teken waarvoor ons gewag het. Die tenkmagte pyl met
duiselingwekkende vaart na die middel van die veld, terwyl bomwerpers en vegvliegtuie aan weerskante
opstyg. Byna onmiddelik is die veld
in die digte rookskcrms gehul. Die
Matie-grofgeskut open 'n verwoede
trommel-vuur op die vyandelike artillerie-stellings
maar
weens
die
sIegte uitsig kan die uitv rking nie
vasgestel word nie, In die middel
van die veld woed 'n verbitterde
tenkslag om die besit van die bal.
Na ongev er 'n halfuur sien die Matie-toeskouers tot hul ontsetting 'n
blou Ikey-tenk uit die rook tevoorskyn kom en met die bol voor hom
op die doellyn afpyl. Reeds is hy
verby die twee Matie heelagtertenks en nader die driekwart-lyn. Die
tenkafwee kanonn het blykbaar g en
uitwerking op sy dik pantserplate
nie. 'n Doel skyn onvermydelik.
Maar skielik skeur 'n donderende
ontploffing die lug. Die tenk het
in 'n Matie-mynveld
beland.
Die
landsdiensmanne het dus nie verniet
in die Iaaste tyd so ywerig op die
veld gewerk nie. Ons slaak aimal
'n sug van verligting terwyl die wedtryd vir vyf minute stopgesit word
teneinc1 die Rooikruis toe te laat
om die wrak te verwyder.
'n Uur gaan v rby. Reeds kan
twintig krygsgevangenes wat uit vernietigde tenks gehaal is, agter die
Marie linie getel word. Hulle babbel 'n onverstaanbare taal, en toe
hul verversings aangebied word verduidelik hul tot verbasing van die
toeskouers, in gebroke Engels, dat
hul slegs belang stel in vodka.
M t halftyd was die telling, soos
beve ,tig deur die Haagse Hof van
Arbitrasie, reeds 6 - 3 in ens guns.
Die Ikey propaganda moes hierdie

J c. J. du Toit & Kie.
Di studente kleremakers nooi
u om die nuwe voorraad stof ..
fasie t
korn be igtig en u
keus te doen.

Studente kleurbaadjies kan
u hior kry.
Op hoek van Van Ryneveld.. en Pleinstrate.

nEP.,NJASTE VIR KLASLOOP
Man Va 1 R~~j!lste, 32/6; Man Blou Reenjaste,. 34/6; Mans
Enkelbors Reen] ste, 46/ .. ; M n Dubbe1hors ReenJaste, 63/6.
M
Blou en Va 1 Wol Reenjaste, 73/6 en Water dig, 92/6.
M n W rrn Tweed Ja13te H If-belt, onder plooie in Rug vanaf
/
J 79/6,
89/6, 10 /-. 117/,,,, tot 120/-. in al die nuutste kleure.
S trtbrel:
9/11, ~O/l1, 11/-, 11/6, 12/6.
Ons nuut te voorraad Oortre )ersie en Truie m t hoe kraag het
so pas
arriveer.
Leer Gol£baadjies, 62/6, 69/1 t.
Onthou bier kry u die root te keuse op die dorp teen die Ina at
pry e. - Kom koop hier en laan u lag.

GEBROFJ) :.IRS DE WET (EINS.) PBK.
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DIE ORAKEL
Koos Meyer Breck Lang
Stilswyc
Met 'n har tslag wat elke nou en
dan sy slag mis soos 'n ou Dieselenjin en dan weer by wyse van afwisseling 'n slag skoon deur my
ribbes wil spring, het ek daar gele.
Nie geslaap nie vrinne - gele .....
gele met 'n hart vol verbittering
want dit is toetse en toe nog toetse
en toe weer nog 'n klomp. Watter
opregte witmens kan dan nog in so
'n bedorwe atmosfeer waar onwelriekende toetse soos die geur van ou
piesangs in 'n koeliewinkel hang, 'n
ou plekkie in sy hart af'sonder vir
die Intervarsity-gees f P
Dit was toe ek neg so geIe het
toe die redakteur van hierdie einste
blad se afgesant daar by my aangekom het met sy gesoebat. Ek het
toe sommer groot monde vol uit
my woorde skat wat ek altyd vir
sulke geleenthede bere gehaal. Maar
helaas, dit het van hom afgeval so os
gansver e van 'n vuilwaterkar en die
feit erken, maar het verklaar dat
die "Mazis" slegs die tydelike voorsprong gewen het ten koste van
swaar verliese. Een ooggetuie sou
verteI het dat hy nie minder as
neentig dooie Maties op die slagveld getel het nie. Een van hul
vliegeniers weer het hoewel sy vliegtuig, Vomit-Venom, nog net een vlerk
gehad het en hy .self nog net een
oog en een arm, 'n Matie brandstofopslagplek agter die doellyn vernietig (die vlamme kon sewentig my I
ver gesien word) daarop 'n formasic van sewe Matie-vliegtuie aangev~l, ses en 'n half daarvan afgeskiet,
die res swaar beskadig, en tenslotte
veilig en ongedeerd agter sy eie linies neergestryk. Goedingeligte Ikeykringe het verklaar dat hul uit betroubare bronne verneem het dat
die Matie hul laaste reserwes in die
stryd gewerp het, en dar, as die
lkeys .le s die tweede hel£te nog
kan uithou, die' stryd sal gewonne
wees.
By die hervatting het die Maties
egter gou die oorhand gekry. Hul
duikbomwerpers het groot bresse in
die vyandelike linies geslaan, waardeur hul vinnige vleuel-tenks keer
op keel' die bal oor die Ikey-doellyn
gestoot het. Toe die em de kom het
hul 'n verpletterende oorwinning behaal met 24 punte teen3. Maar skaars
word die uitslag aangekondig of die
Ikey propaganda maak bekend dat
hul S.V.R. die wedstryd ongeldig verl.. laar het as gevolg van die fcit dat
hul betroubars inligting ontvang het
dat die tenk van die Matie-kaptein
saam met sy bemanning nie minder
as twee-en-twintig ton geweeg het
nie, dat die Maties hut dus skuldig
gemaak het aan censydige verdragskending,
(wrongfully,
unlawfully
and maliciously), dat hulle self gevolglik genoodsaak is om uit weerwraak die Matie-hoofstad te vergruis
en te verpoeier, en, tenslotte, "that
there'll always be an Ikeland."
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einde van die diskoers was: wat dink
jy van Intervarsity, he??
WeI meneer die afgesant van die
redakteur, dis 'n uitgemaakte saak,
U kon dit maar destyds vir oorlee
Aristoteles ook gevra het. Hy sou
net gese het: "Kyk soonie, die Intervarsity van die 9de Mei 1942 n.C.
sal die ondergang wees van die semietiese volkie, wat soos 'n swerm
sick bye in die klowe van Tafelberg
saamgekoek sit. Die "Matie"-geslag
sal in daardie jaar en die jare wat
daarop sal volg sy septer swaai van
die land van v. d. Stel tot ver oor
die landgoed van Fanie v. d. Spuy
die opperhoof van .die vlugtelinge uit
Jerusalem!
Ek is dieselfde mening toegedaan
en al het ek aI die tenks van Duitsland, al die masjien-gewere van SuidAmerika-oos en "Engeland se oppermag onder die see nog boonop sal
ek nog nie die minste moeilikheid
wil he met "Maties" se 15 rooijersies nie. Hulle sal mos O,Qr 'n gemeganiseerde eenheid draf soos 'n snymasjien deur "n hawerland.
Maar nou wil ek net aan u en aan
u leser vra meneer die redakteur
(ek self kan die vraag nie eers met
behulp van 'n woordeboek beantwoord nie) waar kom die .Tkeys"
aan die vermetelheid om hulle kragte
teen die "Maties" te wil meet?
Ten slotte wit ek nog net
nie wat ek gehoor het of half-am ptelik van oningeligte kringe verneem
het nie, - maar die harde naakte
waarheid en dit is: Die Ikeys sal
net met ons intrap-slag ineenstort
soos die mure van Jericho destyds
ineengestort het t

VERLoon
J)A:MESRING met kenmerkende blou
safiersteen, verloor by onthulling
v n Hugenote-monument.
Beloning
vir vinder- Meld aan by mej. G.
Middleoon, Neethlinghof.

S adler en 10.,
(Eiens Bpk. )
[)OHPSTUAAT.
Hit- Winl el vir Diens
I walitcit -

en

me "n glhnlag.

I{l'uideniersware - Y. terware
Breekgoed en Skrvfbehoef'te,

Pyre

en (;e~lypte Glas.

Agente vir

OLIVEIl

PLOEE.

Understeun Die IUatie
••••••

_

••••••••••

&

....

- .......

~

.•- ....--. _... ,

DJ
A

PERELS
STOOMWASSERY
Kom laat die Firma wat
die Beste dienste lewer u ook
bedien.
Eien
•••••• ••• ••

••

Mnr.

w. M

r h•

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

