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Ongekende Hoogtepunt Bereik 
Skitterende Pryswennerskonsert 
Die sesde Stellenboschse Kunswedstryd het met suk e 

v~rIoop. Die bekwame leiding van dr. W. Kempen en die maande 
I~ng.e arbeid van mej. S. Pienaar kom aIle lof toe, en verdien ook 
dIe mnige dank van die hele gemeenskap. 

Die Kunswedstryd het vanjaar geweldig'e proporsies aan 
geneem. Na die besonder geslaagde onderne 'ng' van v rlede 
jaar, met sy 1,100 mededingers, was daar vanjar r nie minder as 
1,400 deelnemers nie, Die onderneming is dus steeds besig om te 
groei, en naas die byvoeging van nuwe klasse, sowel as die ver 
hoog'de aantal deelnemers was algemene belangstelling vanjaar 
sterker as ooit tevore. 

,Die belangr.t lling blyk duidelik uit 
" groot aantal p rsone w t dona I., gemaak het in die vorm van 

tr')fee en g ldpryse, waarvan daar 
Vanjaar vyftien was. 'n Verdere be 
~yS is die feit dat terwyl daar verlede 
Jaar seld me r as 'n twintigtal by 
die beoorde J mg t nwoordig wa ,die 
ale waa dit plaasg vind het vanja; r 
hyna g reId te kl in wa .. 

UITBLINKRR 

Die uitstaande m dedmgers vanjaar 
was, in die juniorafdeling. Ir ene d 
Villiers, wat naa: besondere sang 
n klavierpr tasies ook n hele reeks 
verdere eerste klasse behaal het, 
n Si bert Wiid, seun van Prof. J. A. 
wua, wat verskeie eer te klasse in 
letterkunde en skilderwerk verow r 
her, en deur die beoorde laarster 
van laa genoemde afdeling saarn met 
ll1nr. D. Davi aan ekondig is as 
persoon wat in die toekoms <>y stem 
p.~ n.'Jg baie diep al afdruk op Af 
ri ans skilderkuns, 
In d' S . H re emorafdeline was mnr, 
ubert du PIes. is ongetwyfeld die 

me s piolifi ke mededinger en het 
n as di . ' 
d . ie wisseltrofes vir die rnedi- 
Inger war di b h ie m ste eersteklasse 
e aal, ook 'n .tudieb urs vel ower 

war deur f F' ' bi d' mev. pro. ismer aange- Ie I . . 

so . Vir die mees belowende per- 
on In di 'd li . III di ie ~f e mg Musiek, . 

mnr. G o~fd hng F otografie ver dien 
meldll1g. b g Murray spe iale ver 
mod lIe' y H ndwerk was die klei 
en sy kl:an I!'nr. Willie de Villiers 
Chris Ult tar nde, en het mnr 

• van R nen . li d' agtereen 90" VIr cue der e ja, I 
'N /0 behaal. 

ki~kin UW~ afde~ing, t.w. Blornrang 
byge g s ~anJaar as eksperim nt Voeg DI . . prof M' e uitstalling van rnev. 

. alherbe hier was waarskynlik -----------_ .. _- ., 
1PTEKERS 
On 
nin 
aan. 

hi dUdes ·undig bedi .. 
en betroubare m disyne 
De kundig Foto rafiese 

Handelaar . 

Maak gebruik van ons 
Vlugge Fotografiese 

Posdiens. 

JO RNING EN SHBM 
(Ei" ) n"k. 

Roek Bird- en Plein traa t, 
ST LLENBOSCH. 
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een van die mees u.t: ta nde kun - 
produkt wat Stell nbos h vir bai 
jare kon aanskou. 

PRYSWI4..NN I·.RSKONSEH.'l 

Die verdere uitstaand 
het v rl 
saal by 
n rslon 

Kunsu;tstalling In 
Carnegies al 

van uitvoerings 
nie. 

Die Manskoor van prof. G. G. 
Ctllie, Jnr., waarmee die verri tin e 
begin h t, was nagenoeg volm k, 
t rwyl die spreekkoor van 
Twinkle Hanekom 'lie alle n 
het van deeglike afr igting nie, rna, 1 

deur die. insig wa rm "Trou 
dag" van 1. D. du PIes is op die 
planke gebring i., i die ballade daar 
in dramatiese vor m g bring op 'n 
wyse wat dit 'n waarlike op nharing 
gemaak het. 
V rdere nits aande voordragte i 

gelewe deur mejj. Marie Stegm nn, 
Gera Klomp, .a. 

Di klavi rkonse t Tan rnnr. Hu 
bert du Plessis is op m ester Iii 
wyse uitgevoer, n verder klavier 
nommers is gel ewer d ur m jj. Elma 
Basson en Cecilia de Klerk, TIl j. 
Mari Mara's, en Trina Smuts. 
Die uitstaande sane res wn.. mej. 

Linde Albertyn, en Ella de Wet eon 
Lou'Jean Vermaak en Emmer ntia 
Nel het verder besonde pre te r. 

PRYSE 

Wat veral te waardeer is, iend 
dat di Kunswed tryd sy groott te on 
d rst uning van tudente kry, is die 
feit dat daar vanja r geldpr y e tot 
'n wa rde ... an ong ev er £50 kon n 
gebi d word. Hier die sorn 1 deur 
een d r elik and n min In Suid 

(Vervol op bl s, 3; koI. 1) 
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Ons pryse is na u sm ak. 
Da rhreek-Dame • 
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Dade i.p.v, Le(_~ Strydkrete l 
Dwarsd ur die wereld is daar van 

dag miljoene van jong manne wat 
gewillig is om hulle lewens op te 
offer in belang van hulle volk, Vir 
hulle is die behoud van die tradiesies 
en instellings van hulle land van 
soveel belang dat hulle gewillig is 
om die grootste offer wat mens kan 
bring, nl. jou Iewe, aan hulle yolk 
aan te bied. 
Daar is egter ook in ona land 'n 

groot seksie van die b volking wat 
meen dat vir die beswil van ons 
J nd is om nie aan die oorlog deel 
te n em nie. Ons wil 'n vrye onaf 
hanklik Repubhek he, en is bereid 
om ons bloed te offer vir so 'n on 
afhanklike staat, en ons kan nie sien 
hoe hierdie ideaal verwesenlik kan 
word deur Engeland se oorloe te 
veg nie. Alma) van ons w t hierdi 
si nswy to g d an is" an w tter 
p rty of organia ai on ook 'L hoort, 
i o or'tu'ig rdaarv n d t die w n 
toe tande w t d ar in ana I nd hera' 
to skryw moet word n die feit 
dat ons nog st eds gehuk g an onder 
'n vt" emd at Isel, 
Daar word a1 vir [are gepraat oor 

die Armbl nk proble m, die Natu 
r Ile-vr gstuk, di Ekonomiese wan 
to -st nde wat be ig is om on boer e 
bevolking te breek, ens. Hierdie is 
almal probleme waarvoor daar al vir 
j re oplossings gesoek word, maar 
wat nooit deur enige Regering op 
gel os kon word nie, omdat die par 
ty aan die hoof van sake steeds moet 
sorg om sy onderst uners nie te vet 
vreem deur die drastiese maatreels 
nie. En dit L.. duidelik dat hierdie 
vr ag tukke all en d ur bai dras 
tiese optred opgelo. kan word. I ;e 
e ki d ni het ook geleer dat 'n 

party nooit in taat sal w s .om wan 
neer hy aan bewind is sterk enoeg 
t kan optree nie. Vir sulke optrede 
is 'n sterk gesentraliseerde Reg 
ring nodig, wat die volksbelang bo 
groepsbelang sal kan stel, wat in 
diwidu sal kan dwing as dit nodig 
i om in belang van die yolk t 
handel. 
In on land is daar al bai ge .. 

pra t oor hierdi probleme, maar tot 
sever het it no n t by praat gebly. 
En die rede hiervoor is die vrees om 
self iets te moet opoff r. Ons weet 
d t a die reg ring terk moet op 
tr e hy ook meer mt g sal mo t 
b it a wat vandag die geval is. 
Ook weet ons dat sekere re te in- 

ko: t 1 mo t word; 50 sal die ka- 
pitali nie meer die reg mag b sit 
.om die werknemer nit te buit ni ; 
die I loper nie me r die re om 
niks t doen nie ; die vreemde rasse 
nie meer di reg om die sta tsgesag 
te ondermyn ni ; enige kw sie- e- I 
leer de nie m er di re om all s te 
kritis , r waarvan hy niks w t nie, 
Di pel'S ss I w arlik vry we s in 
di in d t dit nie soo teenswoor 
dig die beleid van die kapitalis ver 
tolk nie, m ar die werklike g voel 
van die volk, In kort, eiebelang s 1 
moet wyk vir volksbclan . 

M r wat is dan so vree lik hier 
v n? Ons wil to alma! di w n 
toest nde wat c1 r in ons staat h er 
uit die: weg 1 uim; c1it i id ale wat 
Ike stud nt ko tel'. ·'n i on d n 
in teen ·tellin met die jeug v n die 
r v n die wereld wat hulle 1 w n 
opoff r vir hulle ideale onwill om 
die geva r te loop om 'n paar vry- 
h d te meet opoffer? I 

So i d ar baie wat vandag die 
nuwe orde bey g met die krete: vry- i 

heid v n die indiwidu, reg v n protes, 
vryh id v n w D t a1 
hi di trydkr et is 

Die 00rl09 
IV. MolER LEWE AAN DIE WE TEnSE I~RONTE 

•• De Waereldgesohiedenis is "t 
Iv- ereldgericbt, 

Vlr elding, de wet der Historic." 
- 'Ten Kate. 

DIE RUSSIESE FRONT 

Gedurende die afgelope straww 
winter het die inisiatief aan die Rus 
siese front oorgegaan in die hande 
van die Russe. Die Spilmagte, wat 
hul in winterkwartiere teruggetrek 
het, was op die verdediging- Daar 
was dan ook baie pro fete wat des 
tyds voorspel het dat die Russiese 
winter, die Russiese geografie, die 

aan die gang was, het die Spilmagte 
in Noord-Afrika 'n aanval gemaak, 
Hierdie aanval sal vir menigeen 'n 
verrassing wees aangesien die kli .. 
maat hom in daardie dee} van ons 
vasteland en in hierdie tyd van die 
jaar nie juis vir grootskaalse oor 
Iogsvoering leen nie. Miskien was 
dit juis hierdie onverwagte, hierdie 
element van verrassing, wat die 
strydmagte van die Spit ver agter 

Deur Prof. j. A. 
geweldige Russiese mensemassas aan 
die Spilstrydmagt in Rusland die 
self'de dodelike slag sou toedien as 
aan die trotse leers van die groot 
Napoleon in 1812. Hierdie pr.ofesie, 
soos baie ander, is nie vervul nie. 
Die winter het verby gegaan en die 
lente het gekom en met die lente 
ook verhewigde krygsbedrywigheid 
an die Russiese front. Die Russe 
het egter die inisiatief behou en se 
dert die middel van Mei is ons koe 
rante oorlaai met optimisties be 
rigte 001' 'n geweldige en suksesvolle 
offensief van die B.ondgenoot in die 
gebied van Karkof. Daar is in ons 
nuusberigt b edvoerig uitgewei 001' 
'0 Ru ie koyptangbeweging, met 
sy noordelike knyper in die gebied 
van Karkof en sy suidelike knyper 
in Kerch, wat die verdrywing van die 
Spilmakte uit die Oekraine en die 
Krim as doelstelling sou gehad het. 
Skielik egter het die hoopvolle be 
rigte uit Rusland 'n gedernpte toon 
begin aanslaan. Die Russiese front 
het nie langer in die ho.oflyne van die 
oorlogsnuus verskyn nie. Ook die 
to on op die beurse van Nu-York en 
Londen skyn aan te dui dat dit met 
di Ru siese offensief ni voor die 
wind gegaan het nie. Intus en maak 
die Duitsers aanspraak op verplet 
terende oorwinnings by Kerch en 
Karkof en hoewel die Russe hierdie 
.oorwinnings maar gedeeltelik toegee, 
is dit tog duidelik dat die so luid 
aangekondigdc Russiese voorjaarsof 
fensief tot stilstand gekom het. 
In sy lang militer e geskiedenis wa 

die Russiese kolossus nooit '0 nit 
blink r op die anval nie. In die 
huidige oorlog is dit dan ook her 
haald lik bewys, M t alles in hulle 
voordeel kon die Russe gedurende 
die afgelope wintermaande nie d arin 
slaag om belangrike vooruit eskowe 
en byna geiscleer de VOOI poste van 
die Duitsers t oorrompel nie, Aan 
die ander kant is die Rus, geh lp 
deur sy numerieke oorwig en die 
eografie van sy land, 'n gcdugte 

verdedi er. Dit was nog altyd die 
ondervindin van volke wat die Rus 
.op sy eie bodem aangedurf het. 

Op die oornblik heel'S daar betrek 
like stilt aan di Russiese front. 
Of dit die stilte voor 'n nuwe storm 
is, sal die volg nde paar weke meet 
bewy. 

DIE AFRIKAANSE FRONT 

Terwyl die sla by Karkof no 

m ak die optrede van die kampveg 
I tel's d rvoor so uiters tragies, In 
die nuwe st t al elke getrou bur 
er die eg he om opbouende kri 

tick t 1 wer met betrekkin tot die 
, din e wa roor hy werklik k mis be 
sit. Hy sal nie die reg he om die 
taat gesa te ondermyn nie. 
In werklikheid is daardie m nse 

du be i'g om di belan v to die 
yolk op te offcr vir 'n klompi. niks 
s ggende kr te en og a md vry- 
hede. 
Ons v g VI W vryh id. 

Wiid 
die Britse linies gevoer het. Hoe 
wel die slag op die oomblik nog an 
die gang is en die ui tkoms daarvan 
derhalwe nog nie bepaal kan word 
nie, lyk dit tog of sommige Britse 
afdelings in die gevaar verkeer om 
tussen twee vure te geraak en deur 
Rommel opgefrommel te word. Vir 
die spilmagte self skyn hierdie waa - 
halsige .onderneming in 'n waterlos 
woestyn met lang eQ. gebrekkige ver 
bindingslinies ook nie sonder ge 
vaar te wees nie. Aangesien die ini 
siatief egter van Rommel uitgegaan 
het, skyn dit nie onwaarskynlik dat 
hy ook met die rnoontlike gevare 
rekening gehou het nie. Die vraag 
is egter: Wat voer Rommel in die 
skild? Waarvoor het hy die water 
stroompies van Derna verlaat om in 
die dorsland van Libie te gaan swaar 
kry? Het sy jongste aanval slegs 
lokale betekenis of maak dit deel uit 
van 'n groot offensief in die rigting 
van die Brits-behe rde Nylmonding 
en Zuezkanaal? Met die oog op 
reeds genoemde natuurlike hinder 
nisse skyn laasgenoemde doelstelling 
onwaarskynlik hoewel die strategies 
belangrike kanaal nog altyd niks an 
del' as 'n begeer de doelwit van di 
Spilmagte kan we nie. 

'N DUISEND BRI1 SE BOMWER 
PERS OOR DUITSLAND 

Ter~yl die ~ongste fJorlogsberigte 
van die verskillende fronte vir die 
Geallieerdes nie juis as opbeurend 
be kou kan word nie het daar nou 
skielik weer iets laasgevind wat 
veel ruimte vir die fantasie laat. 
As voortsetting p die verhewigde 
maar sporadiese lugaanvalle op Lu 
beck en Rostock sou daar nou met 
nie minder as een duisend bornwer 
pel'S tegelyk nagt like aanvalle op 
Duitse stede gemaak word nie, Deur 
dergelike aanvalle, so word ons ver 
seker, sou nie alleen die Duitse cor 
logspotensiaal nie, maar veral die 
Duitse moraal ernstig geskaad word. 
Die duisend nagtelike bomwerpers 
sou terselfde tyd 'n soort van tweede 
front teen Duitsland skep en hier 
deur sou die getei.sterde Ru siese 
bondgenoot nie anders as gebaat 
word nie. In die nagtelike bomwer 
per is nou eindelik die wapen gevind 
wat die Duitsers op di kniee sal 
bring. Dit klink alles baie mooi en 
mag self baie wa r wees. Ma r 
waarom d n so lank met hierdie won .. 
derwapen wag? Waarom dan nie 
reds lank eleele hierdie wapen ge .. 
tuur na plekke soos N oorwee, Duin .. 
kerken, Griekenland, Kr ta en v rskil .. 
lende plekke in die Verre 00 te ni 
to eteisterde Britse sold te keel' 
om keer srn ek het om meer vlie .. 
tui en nogmaals meer vli gtui ~ 

Dit is moontlik dat Brittanje de 
tyds nie 001' genoeg vlie tuie beskik 
het nie en dat hierdie leemte vandag 
deur Amerikaanse hulp aangevu1 i .. 
Dit is ook moontlik d t nagtelike 
bomwerper,s in fllime mate kan bydra 
tot di uitsl,ag van die huidi oor 

(Vervolg op bIs. 3, kol. 1) 



PLATE-PROGRAM ONDER ONSIES Kunswedstryd 
(Vervolg van bls. 1, kol. 3) 

Afrika tot dusver ge-ewenaar nie, 
en behoort as verdere aansporing t 
dien by toekomstige kunswedstryd . 
Ten slotte kan gemeld word dat 

die Stadsraad met groot welwill nd 
heid die hele onderneming gesteun 
het, o.a. met "n bydrae van £10. 
Ons wil hiermee die wens uitspreek 

dat waar die Stellenboscbse jaarlikse 
Kunswedstryd die omvang aanneem 
wat nou die geval is en waar belang- 
telling en werklike waarde hoogte 
punte bereik bet wat in die verlede 
nie van gedroom is nie, bierdie on 
derneming in die toekoms nie alleen 
'n gevestigde instellin sal bly nie, 
maar die kosbaarste besit van hi rdie 
kultuursentrum sal wees. 

K unsuitstalling 
(Vervolg van bls. 1, kol. 3) 

talent, n die uiting van skeppings 
drang, wat nog baie potensialiteite 
vir die toekoms toon. 
In di t ntoongestelde skilderye 

maak di kunst nares gebruik a 
media van die pastel, van waterverf 
en olieverf. Die wyse waarop sy 
etrou bly aan die g aardheid van 

haar media kan vir sommige ander 
kunstenaars tot voorbeeld dieu. 
Pastel en waterverf is tot-neg-to 
haar geliefkoosde media gewees. Die 
ll te n losse tegniek wat sy in 
hierdie twee media doelbewus nage 
streef bet is baie aantreklik, en ons 

1 seker almal saamstem dat sy met 
~kses ge-eksperirneenteer' bet met 
die keuse van buitengewone papier- 
0ppervlaktes as hulpmiddel in hier 
di tegniek. Dit is juis hierdie 1"'8s 
daar telling wat baie bydra tot die 
skoonbeid van die lug- en ligeffekte 
van 'n ann tal van die kilderye. In 
die gebruik van pastel streef die 
kunstenares na 'n indruk van deursky 
nendheid, waarvoor sy 'n besondere 
voorliefde het. Hierdie deurskynend 
heid is 'n baie kenmerkende eienskap, 
wat ook die geval is met die .sagte 
~rmoniee van die kleure wat sy 
ka Dit sal seker nie onvanpas 
~ees. om hier te meld dat mev. 
.oenen krities staan teenoor haar 
ere werk - so behoort dit trouens 
:ok te wees - en 'n voorspelling is 
1 waag dat sy in die toekoms meer 
em sal Ie op sterker kontraste van 

d7ur n van lig en donker in haar 
I ldery. 

I Liseth Radloff van Sonop is Maan 
.. agoggend in die musiekatelje op 
.. oet2enburg angetref', b sig om te 
~ lp rnure wit. I dit landsdien of 
iefd sdi ns? 

Die o.orlog 
(Vervol v n bI . 2. koI. 4) 

.>g. Dit wit egter skyn asof die 
ropaganda op die oomblik en ig 
I om die waarde van hierdie w pen 
e oordryf. Dit wil skyn of veral 
ie Britse propaganda van die stand 
unt uitgaan dat die Duitse mor al 
n die Duitse oorlog nywerheid n 
ers op lugaanvaUe sou reageer as 
Ie Britte toe Brittanje deur die 
blits" geteister was. Uit di on .. 
ervinding van hi rdie oorlog wit dit 
rk of die bomwerp r, sond r die 
ader teunin van ander wapens. nie 
e liss nd k n w es nie. Di vyand 
I w look sy t nmiddels he en 
blik .op die huidi e k art van 

urop s 1 openbar r wa tt r lande 
kw tsbaar t ult die lug is. Die 
t lik bomwerpers is 'n tweesny 

.g w pen. 

ONDERSTElfN ONS 
A DVER7'EERDERS 

00 

S()tulagaalld om 8 .... J() 

'N lJlJHTJIE MI~ T HANI) ~ L 
.. Van die ou mee ter is lle n I 

Baoh en Handel g nie:" 
- Beethoven. 

George Frederick Handel is in 
dieselfde jaar as Bach, nl, 1685, 
bore. In 1703 aan hy na Hambur • 
waar die kornponis, Kei er,'n t rk 
invloed op hom uito fen. In 1706 
v rtrek by na !tali", wt r by be 
invloed word d ur A. Searl tti 
(1659 -1725), de tyd di rootste 
oper -kornponis in Ham:. In 1711 
arrive r hy in Engeland, waar hy tot 
in 3.741 byna 0 opera te Lond n 
opvoer. (Hy wa. bebalwe kornpo 
nis ook opera-be tuurder), By word 
Engelse bur er in 1726. To sy 
sondheid en ro m begin kwyn, in 
1741, komponeer hy y or torium, 
"Di Me sias," in minder 'n 
maand! Na y dood (1759) word 
hy begrawe in "Po t's Corner" in 
"W tmin ter Abby." 
Hand 1 se musiek is besonder ko - 

mopolitaans: dit is beinvlo d deur 
Duit , Ttaliaan e en En els mu 
siek. He ndel se mu iek vind me t 
mens makliker om twa. rdeer a 
die van Bach, omdat hy y kontra 
punt m t grot r d 1 harmonie m n . 
Godsdiens was die bron van Bach 
se musiek, t rwyl Hand 1 m r 'n 
man van die wer ld is, n musiek 
benader via die ton 1: Selfs y 
oratoria was in werklikheid oper s 
met godsdienstige ond rw rp . 
Handel is by uit tek vokaal kom 

ponis: Sy koraalwerke etuig van 
klankrykheid, en y werk vir Solo 
stemme is pta ties en openbaar 'n 
b sondere verbeeldingskrag, D n 
het hy ook 'n groot aantal instru 
mentele werke geskryf. 

Die volgende v rteenwoordigende 
program sal y v elsydi heid aan 
toon: - 

(1) Psalm 100 (Universiteit koor 
van Kopcnhag n). 

A.K.V. 
[) .ndordagaand 11 .Iunic 

om agt-uur in die Anne: e : 
Dr. Bouman sal praat (lOI': 
Nlederlandse Kultuur, vera I 
op die (Nederlandse)' Plat 
teland. 
Almal Hartelik Welkom!! 

(2) .. Sicilisns" (Marion Ander 
son). 

(3) .,,11 Pensieroso" (S lma Kurz). 
Laas enoemde twe is toonset 

tings van gedigt.e van Milton. 
(4) Di uiwer en vloeiende KIa- 

wersembeet-tconserr in Be - groat 
terts (Landowska). 
(5) Di koor tuk, "Kyk ,hy kom 

met prys gekroon," uit die or to 
rium ,.Judas Maccabiius (Bet ynse 
Simfoniese Koor). 

(6) 'n De 1 uit die dr matlese 
Viool .. onat in A grootterts (M n· 
g. )'. Hierdi sonata h t geen sta 
di e de I ni . Die en AUe 1"0 aan 
oor in die ander deur 'n r sit ti f 
a C g rge P nat v n alle n vyf rna t- 
tr pe. 
(7) Di . li Ide 

bet r b kend a .. L r "0" uit y op 
ra .Serse" (E. R thb r ). 

(S
~8) dDi Orrelkon It No, 10. 
itter en die lyns Filh rmo 

ni.e onder Ludwi ). 'n Kra ti n 
Iris s kompo i i . w t 1i b h ndi _ 
h id van di orreli 0(> be corlike 
wyse vertoon. 

Ons inni dank a n Prof. dr. 
Con de Villiers, wat nie 11 n die 
pro ram op e tel het nie, m rook 
y plate goedgunstig teen vir di 
uitvoering. 

• I 

v, 
n 

voor- 

... ... ... 
M j. Ina d Wet, cud-Prim ria 

van "Sonop" en mej. Miem Britz 
wa verlede n we k in "Sonop" tuis. 

* 
de 

r- 

op Stel 
in fi ik 

I f) «. 

Pro Ecclesia-Drnk ary, 
Die Laan, Stellenbosch, 

Door' Rell· 

VUI 
OTODJI.E 

n nou i 
n f dru 

uur 
word 

ONDERSTEUN 
ONS 

ADVERTEERDERS 
................ 

Ween di Sk 
n prone in 

On; coop 

v. 

Studente! 
Wee ekonomi n n ver- 

i ti te werk. 

• 
L t 

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

b djie m k. 

• AGENT VI NANNUCCI 
D OOG SKOONMAKE S. 

• 
Andrin ta traat, 

-.- .... ~~~ .. - .. ~~ 
"Die Vit pa 
Waar? 
Wat? 

bou. 
! waar w rm 

et • warm- of ko I .. 
dran e n lIer' i 
I kk fnye b dien 
word. 

VOO lwaarde? 10 .ViDd 
• Ult en 

"Die Uit pa " 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Alfred Blomma r , 
(Ii'oon 4' n 176) 
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Die Beroepspolitikus 
in Portugal 

111~ rinulc r l'tJ/!! i nl. e] 1)1 o ad c t'» 
lu d, ()}It/.J'(JtI die rol /I'It! d;( hr 
l(J(l)'~T>(/lilikll. ill 'J!. a iul«, Ia-ul 
(1# Ilftl hd. Un» If " roura] 
1'(l'duid l i] du! ,';/e{j . .; fl)l trw 
tlc III dit r ro: ere fH rlam en- 
lari: J'( '1(( ,.dl P(Jd !loaT UC','·;/tildl'I' 
cord. nit artil:cl i. s '111l'O')1'rlclil • .' 
I (,'/'wld( sit a«! uit • .La ('fJlUilitll 
lifrll • '(JClllit cl Poliiiqu. Portu 
qllai c " tl eur Pratu isco I. p( reir« 
j)o SlIul(Js p. 1 tol J. 

"SO het die volk hierdie poli 
tieke organisasies, die partye, 
sien opkom, wat om die beurt 
probeer stemme werf het in ruil 
vir beloftes wat nooit gehou is 
nie. Die beginsels en die alge 
mene idees van die politieke pro 
gramme was niks anders as for 
mules sonder betekenis nie, be 
stem vir die massa, en waarvan 
die partye gebruik gemaak het 
om die ambisies van hulle be 
stuurd rs te vermom. 

l)jp pari)' (Jan b wind het di 
fr-it lil P nionopulie vnn alle st aats 
h 11 (Old ing' U't'had, oj' op ,'Y mill-I 
t (I \ au di(, \ at tll'(hU'P1Hh sy be 
ind 'nl ant )p}'aal h '1. Op 'hit "- 

lit \ ys« h.-t 'n nuwe ur istok rasi: 
,ill l( '01'111, waarhy dit ad lstit I 
nie () Il'g('dl'Cl i d('IlI' dill '00" 
oue r nic, of \ erl PI1 is deur die 
01' as hr-I ning 'il' () 1 "<"'<it 

dicnst« nip, maar vei-k ry i:.; (' 11 
ou.lig cI( Ill' lid tt' ('('''i all die 

II . 'I' f'Hdp 1I,)I'1y. . 
Vandaar die bestaan van die 

vloeibare massa, gereed om van 
en party na 'n ander oor te gaan 
na elan van omstandighede en 
ie uitslae van verldesings, 
l ii« ware h,' t uurder« VHn di 

\of I' I it· .inu was di« 101 nl(' poli 
t ie i. \\}(_I 'l 'C'l'dp1'flill bcdrywig' 
hr d~\ oral I IHI \\ an J'gt'll('rlll word. 
P -ti i , JHlcd.t10S(' hl'ip" r, 1>('101'- 
t( 1 '11 d l'l'ig(,lllt n1 e, party kN'I' 
(·11' ti ,it ( Ip \ (,Id uit O('OP I PII 

I (,('llnnI' dit \, at hulle \ PI, et, ill 
ki \ illg (,P di 1 i ,('1' 'ly, tl' YUH 
II tit \\ I' I i l" djp, h'II1111 un 
r (lsi 'I'. Iu • ldo -u uu-t t om 

fll i . ve, h(· II og, omkop "'Y, all. H 
i II. \1 I'Jlllo U 1(') 0111 <Ii 1 ,<11] 
tnt! elll (If,1 .'i" tl) ervals. 
Die beroepspolitici, d. W.s. die 

. ne wat, sender eie middele van 

r·· ...... ·- ~ 

'DAcJ([ES ! Wat ona ni het nie, kry 
on . 

Wt ons nie kan kry nie, 
maak ons. 

PROBEER 

TantJl!/ua 
se I 

M odeioinhel I 
~~~ ~ ... -- .. --.~ ..... - 

Die Blaasorkes In 
Aksie 

Vir die men wat van menin IS 
dat die aktiwiteit van di blaasor 
kes bep rk is tot die maak van 
snaakse gelui Ie in die atelj e onder 
di pawilj n op Co tzenburg, sal 
die volgende feite in teres ant wees. 
Aan die begin van die [aar is die 

orkes heeltemal gereorganiseer en 
daar is 'n begin g maak met die 
afrigtin van totaal nuwe spelers. 
Hoewel al die nuwe spelers nou vir 
die erste keer kennis gemaak het 
met hul instrumente het hul verba 
send vinnig gevorder en Ie 'n groot 
mate van vaardigheid aan die dag. 
Die volgende lede het alreeds so 

ver gevorder dat hul gereeld sa am 
oefen as die nucleus van die orkes: 
Annette Brink, Liseth Radloff, Hen 
drik de Beer (Kornette); Willie 
Gibson (Althoorn), Vic Vienings 
(Bariton), Sias Reinecke en Danie 
v. d. Merwe (Basspelers). Onder 
di bekwarne stok van mnr. E. C. 
Pienaar (Jnr.), wie ook verantwoor 
delik is vir di afrigting, sp.eel die 
orke aIr eds verskeie nommers op 
'n baie aan ename manier. 
Volgende kwartaal sal daar begin 

word met die hou van konserte hier 
in die Boland. Gedurende Des. en 
Jan. word daar, onder leiding van 
Hoofkomdt. A, S. Roux, die Leier 
van die orkes, 'n land wyse konsert 
reis onderneem wann er al die 
rootste stede en dorpe sal besoek 

word. 
Ons wen die orkes geluk met hul 

pr sta ie tot op datum en wat die 
to koms betref ... , Doc zoo voort. 

Mejj. Myrline de Kock en Connie 
McHardy vra dat hul vriende(inne) 
en belangstellendes in hierdie tyd 
van ek arnen-beproewing tog aan 
hulle moet dink. 

bestaan, uitsluitlik .lewe van die 
politiek, het oral wanorde en op 
stand gesaai. Hulle het hulle 
hoofsaaklik by plaaslike en per 
soonlike kwe sies bepaal sonder 
om hulle errr te bekommer oor 
die al .emene politiek. 

StaHl 1)( 11'l,1 killg; " I audida- 
1 11 e, proinosio . alles wat nit 
dip Htaat 'oortgt+olll hot of' vall 
dio staat afg'phang' h t, was "it' 
hill] handolsc arc, I luJlp lIpi dus 
llh ,'II t)'s di<, pamsitiese olern nt 
dru l'g(>st('J ni , maur was 001' dip 
ag(\lltl' vun I orrupsi« ill die same 
II'WiJlg', Hull hot dip g sags 
drar-rs toi 'n ',li ()'ehr'ing' en dip 
011 aang{ hit· tot opatand, t('}' 

wyl La 'ol'j1 ism e voortdun-nd t.-r 
\ eronreut iuu van die arm \l nit 
gP()('t'I'n ·s." 

Ondersleun 

)(endFikx se 
SIaghuis 

en ViswinkeI 
Vie best diensie word gelell>er. 

Al>RES: ANDRINGASTRAAT. 

Ondersteun asb. Ons Ondersteuners. 

Antwoord van 
Taksleier. ' 
(Vervolg van bIs. 1, kol. 4) 

Ons glo dat hierdie Rewolu ie 
in Suid-Afrika werklikheid word 
vanaf die wonderjaar 1938; dat 
die beweging van ons volk wat 
in hierdie jaar ontstaan het, terug 
gryp na die ontwikkelingslyn wat 
met die vrede van Vereeniging 
verbreek is, en gaan uitloop op 
die algehele vernietiging van die 
vreemde Britse Iiberalisme wat 
vir veertig jaar al vir ons volk 
slegs nasionale frustrasie inhou. 
Ons glo dat hierdie vreemde 

ideologie wat sy uiting vind in die 
partypolitieke stelsel, aIleen ver 
nierig kan word deur die eie 
Afrikaanse b.eginsels van ons 
Chr istelike Nasionalisme. 

Ons besef dat dit STRYD kos 
om hierdie omwenteling, hierdie 
terugkeer na die Christelik-nasio 
nale, teweeg te bring, want dit 
gaan hier oor 'u botsing van begin 
sels, en teen die belange van 'n 
gevestigde stelsel. 
Ons beskou dit as die besondere 

taak en die prerogatief van die 
studerende jeug van ons volk om 
in hierdie stryd steeds op die 
voorpunt te veg. 
Ons glo derhalwe ook dat ons 

as deel van die A.N.S. hierdie 
stryd nooit mag versaak nie, 
maar dat dit ons roeping is om 
vasberade voort te marsjeer op 
die enigste pad wat sal lei tot 

. die verwesenliking en die hand 
JJawing van ons vrye Republick. 

Ell ons aanvaar steeds weer 
blymoedig hierdie stryd in die 
Rewolusie van die Twintigste 
Eeu, omdat ons glo dat ons langs 
hierdie weg tot die enigste ware 
Afrikanereenheid gaan kom: die 
eenheid rondom die bevrydende 
nasionale en sosiale gedagte wat 
"Die Matie" ook vertolk. 
Dit is in hierdie gees dat die 

Stellenhosse A.N.S. - O.B. - Studente 
front onlangs weer stelling inge 
neem het op grond van sy Manifes, 
en dis op en dis op hierdie positie 
we grondslag dat on die stryd on 
verbiddelik voortsit. 
En ten spyte van die wanhopige 

poging van Afrikaner-liberalisme 
op Stellenbosch om die strewe van 
die A.N.S, soos veral teenwoordig 
in die leierskapsbeginsel en die idee 
van volksorganisasie, te frustreer, 
bly dit nog ens standpunt dat in 
hierdie positiewe stryd die IDEE 
die essensiele is, en 'persone die toe 
vallige; dat on dus aan die een kant 
nie daarin geinteresseerd i om vir 
of teen een of ander party kant t.e 
kies nie, maar aan die ander ka t 
elke aansla wat deur die verteen 
woordigers van 'n Brits-liberalisticse 
g dagte ang op die fri se rigtiug 
van die A.N.S. gemaak word, m t 
aIle mag sal bekamp. 
Want ons stry hierdi stryd nie 

terwille van 'n skyneenheid nie, 
maar vir die ware eenheid van die 
Afrikan rdom: die EENHEID VAN 
GEDAGTE. 

W. A. Joubert, Taksleier. 

SKAAKKLUB 
Die pasgestigte studente-skaakklub 

begin op Dinsdag 9 Junie met sy 
eer te klub-toernooi. In die loop 
hiervan sal elke deelnemer een spel 
teen elke and r deelnernr spel. Elke 
o.orwinning sal een punt en elke ge .. 
lykopstel 'n halwe punt tel. Di 
persone wat die eer ,t vier plekke 
verower sal die klub teen ander 
skaakklubs verteenwoordig. Te ocr 
deel vol gens die uitslae van die voor 
lopige wedstryde sal mnre. A. J. 
van del' Merwe, J. F. de Villiers, C. 
de W. de Klerk, O. T. Venter, F. 
Bellstedt en V. de Villiers almaI 
sterk aanspraakmakers wees op die 
eerste vier plekke. Die toernooi be 
loof om baie spannende oomblikke 
op te lewer en sal terselfdertyd goeie 
ondervinding aan elke deelnemer ver 
skaf. Geen inskrywingsfooie word 
vir hierdie toernooi gevra nie. 

Die byeenkomste van die skaak 
klub vind elke Dinsdagaand om 7· 
uur in die Ruskamer of Komitee .. 
kamer van die C.S.V.-gebou plaas. 
AIle skaakspelers wat wil kom saarn 
speel is welkom. 

Deba svereniging 
veraader ~atl'l'dagaal1d om 
7,45 in die Hui: lioudkunde 
saal. 
Onrlerworp : Staatsfinansic 

ring van die Kerk is on 
wenslik . 
Indoiors : Pk1 I' du rl'( it, 

11. I Ieymann. 
'l\\C'llstand{'}'H: Jail de Vil 

li{ I'H, Deon Conradia. 
.\Ll\IAIJ 'VELKOM. 

BHIEWERUS 

G. S. v. D. - Ons publiseer 
geen briewe te n die Party 
nie. 
L.W. Ons val slegs die 

Party-stelsel aar 

ONTHOU! ! 

FORRER BROERS 
20 Burgstra t. KAAPSTAD. 

Dje Drankhandelaars 
wat die beste dienste lewer 
en vir u die billikste kwota 
res kan aanbi d. 

Ons sal u \ bestellings 
uitvoer by u volgende huis 
of fakulteitsfunksie. 
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TOOMW ASSER Y 
Kom laat die Firma 
die Beste dienste lewer u 

bedien . 
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