
HEMDE. 

12/6 
Kom 81 n hulle in on ven tel's ·n 

do n u keuse vroegtydtg. 

DIE F . .IKESTADWINKEL 
(Edms.) Bpk. 
1'J.'F,INSTRAAT. 

Stellenbosch. 

G druk denr I'fo Eccl sla·J)nJkkrJ'y en ultG'ere 
.Ieur die A.N.S •• Tfll( 8t llcllbosch 

DImI,; IT, ~o. 20. 
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r par '1. 
lilI!JT l~ I~N .'n..,TSPAR'rE 

NOV IN VOORHAAI>. 
All s t en di billiks t t rm . 
011111011- 
Net nng uik rho ie. 

VHYIL\<:, 14 

O.B. Herdenk O.B.-Fondsdag 'n 
Groot Sukses. 

V rl de Sat rdag -h t 'n groot 
klomp Brandwagte n belang tellen 
len des op die Coetz nburgse Tcrrein 
vergader om die 0 ewatrek van 
1938 te herdenk, n om fondse vir 
die O.B. in te . t m 1 v rat met die 
oog op afhanklike v n geint rn r 
des. M r as £400 i ing mel. 
Di v rri tin h t om 10 uur 'n 

aanvang eneem m t die hy 'in van 
die O.B.-vlag. Terwyl die n tji 
re-wag met die vI g nad r het, 
het die toeskouers op aandag ge t. an, 
n g edur nde di indrukwekk nde 

vlaghysing, terwyl die tamboere g ero! 
het, en die peel van die Tr n va Is 
volkslied daarna, h t alle manskappe 
en offisiere die O.B.-saluut gcg . 
Prof. dr. E. E. vain Rooyen het m t 
gepaste skriflesing en gebed voorge- 
aan, 
Hierna het die aanwesige verdaa 

-- ---- 
K.G. OP STEI.,LENBO. (;1I!! 

Dr. J. fi". J. van nen burg 
(Komdt.-G('nl. van die O.D. 
en Er -pres, van die A. .8.) 
salop Donderdag, 27 Aug. 
om S-uur n.m. in die plans 
like stad aal 'n belan~rril{e 
vergaderin . It ou. 

om di basaar, waar aIle moontlike 
lekkerny-e en artiekels te koop aan e 
bi d is, n di kafe, wr ar verver. ing 
n mu i v I skaf is. te ondersteun. 
Tot eli groat uk • van die ba aar 
het beid di dorp - n tudente~ 
kommando's bygedr en b ie van ons 
dosent het'n Ieid nd aandeel g • 
n ern in die ond rn min : so het 
1 omdt. Yeats 'n br arslaer geblyk 
t wee. 

So baie p rsone wou midda -et op 
die terr in geni t d t dit nood aak 
Iik was om drie sittin s in die op - 
lug kafee te r "I. Tr ffend was di 
oei es v n kam raadskap w t 

onder Imal teenwoordi, eheers 
het. 
In die namiddag het di volk. p - 

1 tjie n v rskeidenh id van Bo r - 
port groot ftrek onder oud en 
jonk v rkry. N veldkt. de Waal 
(Somerset Strand) se intere s nt 
vertellin in verband met yonder 
vind! e uit die Anglo-Boere-oorlo 
i die enoe like £e vi ring t Coet- 
2 nbur m t 'n aan ename braaivlei • 
go lli h id afgesluit. 

-- •••• e ••• ••• ••••• _-_ .... 

APTEKERS 
On hi dud skundig b die 
nin en b.etroubare m disyne 
n, De kundi e Foto r fie e 

Handelaar . 

Maak gebruik van ons 
Vlu 'g·e Fotogr fiese 

Posdi na. -- JO RNING EN SHUN 
(Ell) .) Bp'k. 

110 k Bird- en Pleinstraat, 
STELL NBOSCH. 

.............. - 

Augustus 19 B. 
Rede van Hoofgenl. Dr. Van ly/. 

Exit Doop ! 

So pa ontvani.'n Nuwe ver endin M ti -truie m t moue 18'2, 
onder moue 10/76. 

Grys, Blou n Donk rrooi Hoe Kr a 
Man Hemde m t 2 1..#0 Boordjle of m t V 

.in Effe Kl ur , Gt ys, lou 
Mans Grys en V al Alb FI nniebro 1- 

25/6 n 27/ . 
Die Alomb kende x Roy 1 Broek 39/6. rho onkrimpb r. 

Ver p.lyk eers ons pry.~e vo6 u hoop. 

G}~BROED~EH DE WET (Ell .) PBK. 
Bus 21. ST ·I .. LENBO CI . '000 20 . 
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Die 00rl09 
TWEi I, 14 AL(,n.;'rl.' 1942. 

Gedurende die afgelope week het 
daar weereens oorlogsgebeurtenisse 
van groot belang plaasgevind. In 
Europa is dit aan die Russiese front 
of Ii wer die Kaukasiese front waar 
die Duitse "stoomroller" nog altyd 
nie gestuit kan word nie. Die Spil 
magte het in bIitssnelle opmars - 
elfs die B.B.e. praat van neenti 

my I in vier-en-twintig uur-die noor 
delik rand van die Kaukasu geb rg 
te b reik, 'n groot en ryk gebied 
vcrower, bclangrike stcd beset 
waaronder 'n oliesentrum 5005 Mai 
kop, die strategies-gewigtige spoor 
wegverkeer van die Russe ontwrig 
en bedreig op die oomblik bawest d 

IlI..A MATI ~ 
Hoofredakt ur: A.N.S.-Takslei r. 
Korr: sponden ie: Die B sigheids 

b tuurder, Dagbreek, Stellen 
bosch. 

Dt me dis u plig om u I re 
by die 

DAMES HA EVERSORGING· 
SALON 

te laat ver org. 
U voorkoms is. hooissnk. 

U onder keidin by.on verse 
ker die vord die 
Afrik an e 

. Dj Stryd Br i Uit .. 

14 AUG. 1942. No. 20. "De Waereldgesohiedenis is 't 
Waereldgericht. 

V r elding, de wet der Historic." 
- Ten K teo 

DIE KAUKASIESE FRONT 

Deel II. 

8 Au u tus, '0 a ionale 
Fee dag. 

van 

L L I~ H 

Britse optr de in Indie 'n noodmaat 
reel is en, soos aile maatreels wat 
uit die nood gebore word, sien dit 
veral op die t enswoordige en nie 
op die verr toekoms nie. Dit i 
duid lik dat die verhouding tus en 
Brittanje en die groot meerderbeid 
van Indiers nie as gevolg van die 
jongste arrestasies van Indiese Ieier 
v rbeter het nie. Dit bet seer seker 
ni di Indiers minder republikein - 
g sind of minder anti-Brits gemaak 
nie. Op di oomblik lyk dit onwaar 
skynlik dat die ongewapende en I ier 
lose Indiers suksesvolle weerstand 
sal kan bied. Die moderne krygstui 
in die bande van blankes en mak 
Indiers sal vir die ongewapende In 
diese massa te veel w es. Maar 

Deur Prof. ]. A. Wiid 
aan die Swart See sowel as die kus 
van di Kaspiese See. Terwyl die 
Russe 'n g bied ryk aan koring, 
v en olie verloor, is die Duitsc druk 
op Stalingrad en die Vol a geen 
ins vermind r nie. Dit i moontlik 
dat die strydmagte van die Spit wat 
op die oomblik in Kaukasie opereer, 
eersdaag in die noord-oostelike rig 
ting sal sw nk. Dit lyk nie waar 
skynlik dat di Duitsers oor die 
moeilik bergpass na die uide sal 
deurdring nie, maar .... 'n mens kan 
nooit we t nie. 
Di posisie van Rusland bly dus 

nog altyd uiters gevaarlik. Om dit 
te ontken en te bcweer dat dit die 
strategie van die Russiese leerlei 
ding is om die Duitsers dieper en 
dieper die land binn t lok en hulle 
dan te vernietig, is om in 'n gekk pa 
rady te verke r. Dit wil skyn asof 
die Ru se nie langer in staat is om 
'n groot t noffensief uit te voer nie, 
Vandaar di b treklike stilt op die 
re van di lang Ru si e front. 
Net soos 'n root ussiese t en 

offensicf uitbly, 0 ook la t 'n Brits 
Am rikaanse tw ede front, al i dit 
in 'n verdrag belowe, no altyd op 
hom wag. Geen wonder dat die us 
si s volk al meer n meer ont teld 
raak oor die afw si heid van cnige 
teken van 'n tw ede front en die 
oortuiging al sterk r word dat di 
Rooi leer in die steek el at i . Mi - 

ook Stalin reeds iewat ont - 
By bet in elk val 

mo ite do n am 'n bri f van 
ev It an hom, w t m t 'n pe 

fgesant, Follett- r dl y, na 
Mo au g stuur i , in ontv ngs te 
n em nie ofskoon hi rdie Amerik an 
s briefb org r r ds eruim tyd 
in di Rus i s hoofstad v rto f. Dit 
lyk b ie ei naardi want 'n brief van 
e n bond enoot- t at hoof an 'n 
ander in hierdie tyd van kri is v r 
dien werklik b ter behandeling. 

!NDm 

( oon 94.) 

Wyn, rand wyn en Bier 
ltyd b s ikb are 

oot voorrade ko 1- 
altyd op hand . 
I 00 Tredouw 

ndi e 

vi artytjie. 

mag middel vermag nie aIles nie. 
Die gevatte Franse diplomaat, Tal 
1 yr nd, ou g ~ het dat 'n mens m t 
die bajonet alles kan do n behalwe 
daarop sit, d.w.s. daar kan nie op 
die Ian duur met die bajon t regeer 
word nie. Dit sal waarskynlik ook 
die Britse ondervinding in Indie wee . 
Maar Indiese toestande het vanda 

nog bai ander aspekte. In ho verr 
b.v. is die Indiers, d.w.s. Hindoe 
en Mohammedane, in hierdie aak 
eens ind? I Gandhi se m nse ster 
genoe georganiseerd om langdurig 
stakings te handhaaf? Hoe sal di 
nie-Britse wereld, wat di Atlantiese 
Oktrooi miskien te I tt rlik vertolk 
het, op die jon te gebeure in Indie 
reageer? Wat veral sal die rol wee 
van Japan? Vroeer wa Indie in 
h ofsaak 'n aangeleentheid tussen 
Brit en Indier, Vandag is daar 'n 
derd faktor n1. Japan, 'n Oos-Isi - 
ties grootm g, wat moontlik nog in 
Indie die deur la kan ge. I dit 
onmoontlik dat die Indies rna 5. 
vir Japan in Indie kan verw Ikom? 
Ga nons miskien in Indie 'n herht 
ling vind van wat in Birm plaas e 
vind het? Dit i 11 s I tige vr 
hi rdi n dit is moontli dat di 
ritte die minste van twce tw 

euwel g ki s h t. 'n Euwel s 1 dit 
e ter altyd bly, 

SE i SLAG Y DIE SALOMON 
EILANDE 

In die V rre Oost was dit no 
altyd Japan wat in hierdie oorlog 
die inisiatief behou het. Nou gter 
verneem ons van 'n Brits-Am rika n 
e teenoff n ief in die Salomon Eilan 
de, noord-oos v n Au tralie. D r 
ou 'n see lag plaas vind h t, e- 
sonderh de i egter nog uiter ska r 
hoew I die Japp nn r an pr ak op 
'n root oorwinning m ak. Is di 
Brit -Am rikaan t enoffen i f ifl 
hierdie deel v n di wereld suk es 
vol, dan behoort d ar vir die Gealli 
e rde in Au tralie en veral in Indi 
groot v rli tin t wees. 'n Mens t 
e r nad re e ewens omtrent di 
kryg v rri tin re by die Salome" 
",ilande mo t afw . 

lew en 
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"EX L1BRIS" 

"Musiek v erenig die h I wer Id. 
V' (>1 meet nog ware kuns 
li fh bb r ," - B ethov n. 

PLA TE .. PROGRAM 
Sondagannd om 8.30 D",. 1'. N. Hanekom, 
WEIJEll (111 1~ISZT 

Broederlrefde 

"Kyk, hoe oed n hoe Ii flik dit 
dat broer ook aarnwoon.' 
P . 133: 1. 

Di Psalmis beskou die onderwerp 
wat hy hi r behandel van groot b - 
lang. Daarom pl as hy di woordjie 
"kyk" voorop. Dit b teken oveel as 
ilL t W 11" Daarme vra hy on 
a nda n vo der hy ons belangst 1- 
ling op vir wat hy gaan SA. Dit i 
belangrik. Dit i lle aanda werd, 
want hy gaan oor di bro d rIi fd 
praat. 

Die Palmi 
hy bai graa 

van Wyk 
n geselskap 
in ~~~ 

~~?J.S 
O~ J" 
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VIEh 

B Ian rik 
P.S.O.-Vergad ring. 

VRYDAG, 14 AUG., om 4 n.m. 
in die 

C.J.V.-SAAL. KERKSTRAAT. 
Dr. Wilcocks sal onder andere 'n 
verklaring doen omtrent die af 
skaffing' van die ontgroening. 

lIERDENK 8 AUGUSTUS 
Vervo].g van u». 1. kol, 3. 

kry. Nie die belang van die volk 
nie, m ar die belan van die party 
word eerste gestel. Die oneerlikheid 
v n die partyleiers kom nie uit 'n 
slegt h rt ni , nie omdat hulle slegte 
Afrikaner i nie, maar is een van die 
vrugte van die Par ty-politi k stelsel. 

Ons wil we kom v n di polifielc 
rty n,. ds st an die O.B. in die 

nuwe b d lin . Die O.B. kom die 
ni ste volksor'gani ie om <Ii tryd 
vir di volk t voer. Die organisasie 
van di O.B. i nou veel meer om 
vattend, sodat alle volkskragte saam- 
esncer kan word in een kragtige 

or anisasie en hierd ur 1 i die O.B. 
die volk in 'n nuw taak. Dit blyk 
ook o.a, uit di sti tin van studie 
krin e wat di k nnis onder alle 
dele van on volk ver pr i. 

Die taak van die O.B. het uit sy 
boorte ekom toe die volk ontwaak 

het n die rigting van die ontwaking 
i oorgedra op di O.B. Di O.B. 
moet die volk lei tot die bereiking 
van sy idea 1. Ons taak vir die 
toe om is duidelik al ko dit baie 
lyding. 

Di O.B. h t w er sy koers evind 
en is die nig te organi .. asie vir die 
Vryh id van die Volk. 

"Die Matie" het in een van sy eerste 
uitgawe vanjaar skertsende opmer 
kin emaak in verband met die 
Stad ra d planne vir Bur erlike 
be kermingsdienst, wac rteen die 
Stad r d eksepsie geneem het. "Die 
M tie" h t d arop di vol ende brief 
a n die Stad kl rk erig wat op sy 
ver oe c hi r g publi er word: 

Mnr. Dirk Conr die, tans di 
CI rk Gable van die C.S.V.~Gebou, 
p s terug uit Hollywood, maak 
dames tt nt drop dat, as hulle 
nit nder b tellin het nie, hul 
ltyd 'n Sond m al . am met hom 
n kom niet, op voorw ard dat 

hy hul 'n vol nde keer met y 
t woordi held an vereer n hul 
eett fl. .---~---- .. -~.~.-,~ .•. --~~- .....• 
"Di Vit pa " 
Waar ? In die • C.S. V .~Hooftebou. 

Wat ? IAnl waar warm 
ete , VI rm .. of 'oel .. 
dranke en 11 rlei 
I kku yebe i ft 
word. 

Voorwaarde ? om viod 
uif &1\ 

wee v rs k r VIa 
bevrediaing in 

D· U· " "Ie It pan , _-.-_ •......•.... 

1942. 

Vandalistiese Daad. 
DHi MNI m, Vl YDAU, 

------------------------------------------------ 

Menigeen sou opg merk het dat 
die Prot a-bos by die Hoofg bou 
tot onlangs in volle bloei gestaan 
h t, Dit was 'n Ius om te aanskou 
en werklik 'n versiering vir die 
gronde. 
Baie sou ook opgemerk het dat 

daardie bos geskend is deur die ver 
wyd ring van 'n groot aantal van 
die mooiste blomme. 
Een van ons liberesl - gesituie 

S. V.R.-Iede h t nl. goedgedink om 
op eg-snobistiese wyse die skoonheid 
van die Proteas te gebruik vir die 
bevordering van sy eie amor use 
belange, natuurlik ten koste van die 
res van die studente-gemeenskap. 

Die Matie hamer reeds lank daar 
op dat en 'Van die uitvloeisels van 
die Liberalistiese lewenshouding die 
misbruik van p rsoonlike vryheid is, 
met die eiebelang steeds bo die ge 
meenskapsbelang. 

B.Comm. Voetbal. 
Maandagmiddag het die B.Comm. 

II's en'n ekombineerde span van 
die B.Comm. I en Ill' rnekaar te lyf 
geg an. Mnr. W. Dempsey was 
keidsregter. 
Onder aanvoering van Mickey 

Rooney, wat deur sy onverbeterlil e 
spel, duidelik sy onmisbaarheid in 
die eerste span getoon het, het die 
B.Comm II's dan ook 3-0 gewen. 
Albei kante het hard gespeel en 

legs na etlike stormlope kon Wahl 
daarin slaag om die enigste drie te 
druk. O.a. het Piet Matthee ook 
baie go d gespeel. Daantjie Snyman 
was 'n skitterende vlagman en het 
heelwat veld vir sy sp n gewen. 

Albei spanne weI! 

Stoa vs. Calvyn. 
Verlede vrydag het 'n belangrike 

wedstryd plaasgevind tussen die 
L.L.B.-studente en kweekskoolstu 
dente, en 'n menigte van toeskouers 
was aanw sig om en van die rnooi 
ste voetbalwedstryde van die afge- 
lop ei oen t kom sien. 

Van die taanspoor af het die pel 
afgesit met 'n geweldigc tempo en 
lynbew gin , langaangei en alles 
wat by 'n vinni e wed tryd pas, was 
te nwoordig. 
N og lank na hierdie wedstryd sal 

die geweldi naellope van Abram 
Roux onthou word, terwyl Solly 
Marincowitz sy lyf m ni maal deur 
'n gaping geswaai het soos J. 0'1 
Williams of Bob Loubser dit rna r 
rno ilik ou kon regkry. 

Aanvanklik het di Regstud nt 
dan 001· die be te van die rpel ge 
had en die uitslag sou dan ook seker 
in hulle guns ewees het, w, dit nie 
d t Mike Prins na 'n gevaarlike sy- 
t ppie bes er i n die veld moes 
verlaat nie. 

Na ru tyd het die spel 'n ander 
wending gene m n die kwe kskool- 
tudente het d nook hiervan bruik 
emaak sod t toe die indfIuitjie blaas 

die kweek kool tudente 19 - 7 voor 
was. 

Mnr. Whitey van der Westhuyzen 
keid r gter. 

OND RSTEUN 
ONS ADVERTEERD R . 

NQwe Adrea: 

N t Ian laaD die Suik rbos ie! 

Onthou 
J. C. BERGH 
Di KI r m kerf 

Vir u volgende Pak 
cl'k Gewua hor« 

• Uillike Prysc 
• B t Mat.el inal 

Ons Veg Teen Die 
Kapitalisme! 

Uittreksel uit 'n Toespraak van 
Pres. Steyn. 

Uit M. T. Steyn, 

"In die swaar tve wat ons beleel, 
word die stryd om besteen elke dag 
he/tiger, en IS dit moeiliker om in 
S.-A. te leef. 

Want bier gaan die geveg tussen 
die kapltalis en die arbeider. Die 
eersgenoemde klou soos 'n bloed 
suier vas aan die liggaam van lees 
genoemde en suig die lewensbloed 
uit sy are. Laat ons die oog vestig 
op die kapitalis. Hy is 'n vloek vir 
die, Land. 
As ons 'n blik werp op ons. Suster .. 

Republiek, wat sien ons? As die 
knpitelis sy sin nie ken kry nie, dan 
maak hy die myne toe. Deur dit te 
doen, neem hy die brood uit die 
mond van die werksman. Die groot 
Imperialis trap op die erbeider, on 
verskillig of hy boet of mynwerker 
of spoorwegurbeider is. Lest ons 
nog verdes noordwaarts die oog 
sleen. Deer, onder die skyn evan 
liefdlldigheid, meek hy die arb eider 
tot sy sleet, Hy besit die monopolie 
van die land. Kyk ons na die suide, 
ook daar is hy - daar met dieseli 
de doel om skatte op te hoop. Hy 
hot selie witvoetiie gesoek en in 
die goeie boeke van die Afrikaner 
Bond gekom. met hierdie enige docI .. 
om ,sy geldsakke op te stepel. By 
is nou ultra Lmperiulis, maar as sy 
sy sin nie kan kry nie, sst hy re 
publikeins word en by ons wil inkom. 
Hierdie groat Imperialis is die 

vader van rassehaat In die land. Hy 
dryf handel met die nasionale ge 
voel van die yolk - en dit om hom .. 
self ryk en verryk te maak. Ons 
moet die kupitulisze beveg. Dit is In 
stryd tussen die enkele burger en 
die kspitslis, Dit is 'n persoonlike 
stryd. AiS' ons dit nie beboorlik beet 
pak nie, dan sal daar 'n end wees aan 
skone veredelende srbeid, Slawerny 
sal die 'plek daarvan neem:" 
Dit was nie lank nie of a1 die 
oerante van Suid-Afrika was vol 

v n hierdie toespraak. Die aarts 
kapitalis na wie die President gere 
fer er het, was natuurlik Rhodes. 
Dat die meeste koerante heftig 

teen die Vrystaatse President te 
velde getrek het, spreek van elf. 
Die me ste nuusblaaie was in die 
hande van dies lfde kapitaliste w .. 
aan die knak gestel was. Die Vry 
sta t .. e volk het egter .. amen" ese 
op die woord.e van hulle President. 
In 'n and r toespraak lees ons: 
.. I{ at is niet gcnoeg to vechten 

voor zijn lalld: men moet er ook 
voor wetken. Waar wij gereed zijn 
'n kapitaal te beletten misbTluik te 
maken van persoonlike en politieke I 

doeleiudes, daar moeten wij ook ge- I 

reed zi'jn dat kapitaal aau te moe 
digcn waar 't beschikbaar wordt ge 
s.tald, de bronnen des lands te ont 
wikkelen." 

, n "Die Lig feu" van 

Binnekort op 
STELLENBOSCH 

Hou die Adoerlcnsie Borde goed 
dop. 

[JJe preek by 
DIE e.s. V.· BOEKHANDEL, 
Goei Raad! 
Vir Notji! nrul w rk n 

. no Hl'r. fb ,hto fto 
B£'soek 

DOWSON 
Ons Rtaf tot U Di nil. 

Korrespondensie. 
Geagte Redakteur, 

Deurmiddel van u blad, wil ek net 
graag aan mnr. Du Plessis, bestuur 
der van die V.M.K. baie hartlik 
dankie se namens ons Juniors van 
1942, vir die Ieen van die V.M.K. 
Iuidsprekers vir ons dansfunksie, ge· 
hou op 7 Augustus. Ons waardeer en 
stel dit hoog op prys. 

Dankie vir opname. 
Die Uwe, 

J. C. STEYN, 
Konvenor. 

Stellenbosch, 
10 Aug. 1942. 

Mnl'. W. A. Joub rt, 
Mo tertsdrif, 

Stellen'bosch. 

G gte Ho-ofkomdt., 
Ek wil hiermee gl' g my peraoon 

like dank oorbeing a n u, u offi ier 
n mansk ppe (d me en mans) vir 
die dien - en offerv ardigheid WIIlt 
d al' deur u as lede van die stud nte- 
fdeling van di Ossewabr ndwa 
i.v.m, ons feest likheid op 8 Augustu 
aan di da ele is. 

Ek dink in die b onder a 11 kom· 
manet nte Diirr en haar mede-br nd 
wagte wat hoofs klik vir die Huh 
bediening v r ntwoo'rdelik was; aan 
lcomdt. Vel" ter e I di gene wat 
hom m t di v,oorbereiding v n di 
terr ein b hulp a m wa ; ann komdt 
ROIU'x n die wagte wat di vlaghy ing' 
op so 'n indrukwckkende wyse waar 
gen m 'het. 

Di ntwoord w t die student- 
fd ling 11 di nder plaaslike afd 

Jin v n die Os ewabrandwag g g 
het op di opr'oep van oris kornman 
dant-g nera, I: dat die herontw kin 
van die Afrikanerdom tydens die eeu 
fees van 1938 op 8 Aug. 1942 'her 
denk sal word en dat daar ters If· 
dertyd 'n off, l' gebring s 1 word vir 
die b vryding n l' ddin v n di 
Afrikan rn sie, getui opnuut va 
die kn g en be ieUng wat cia r van 
di Os w, hr ndwa en sy 1 jers 
uit n. 

Mag dit ons gegee word om op 
8 Aug, 1943 die vervulling van on 
strewe te kan vier. 

U med -offiai r, 

S. J. PRETORIUS, 
Generaal 

ONS 

STAAN 

'N 

DAG 

OOR 

MATIES 
ONTIIOU! 

Die 
UEKREASIE AI .. ON'S 
Is hicr om tot Diens te wees 
Vil' beid Mans en Dames 

Stud nte. 
Foon 317. 

Reg oor die Poskantoor. 

DIE EIKE KAFEE 
(Eicna r: van d r Wes.) 

STUDENT.E: 
I'-om na di.J Bike vir val'S 

vrUll't , sjololade n tabak. 
Ons waardccr 11 on Ie 1st lI' 

ninO' en vers 1 r u van 01 

f . ste dionste. 


