
nne ElK EST ADWINI EL 
(Edrns.) Bpk. 

C.S.V .• g bou, 5t llenbosch. 
Ons het so pas 'n aantal 

Klaargemaakte 
AANDPAKI~E 

ingekry. Nos. 3 tot 7 t e n 
£6·15·6 (min 5% vir kontant). 
Deftige Klaargemaakte D.B. en 
E.B. pakke vanaf £5·15.0 tot 

£7·2·6. 

GfJdru deur 'ro l~c('1 IIla·Drlll krJ')' en ult, ee 
dellr die A.N .8.-'1 III stl'lI 11110 eh 

JUNIORDAG 
Lentefees (JJcvier 01) 
Tradi 'ionele Wy~e 

Verlede Maandag is anderma 1 op 
Juniord g die kerns van die lente op 
Stellenbosch gevi r or tradisionele 
wyse. 
Reeds drie-uur in die more het 

di Junior koor hul rondt > do 11 en 
lk kosinri tin m t 'n eren d - 
an gew k, om die root da aan t 
kondig. Di koor anger war op 
merkwaal dige wyse af erig, 
hull sang kom aIle 10£ to . 

N.a die optog deur die trat in 

Dr. Wilcock: se Mening 
001' .J uuiordag 

Die Redaksie van "Die 
Matie" het my genader om 
my opvatting van die wyse 
waarop Juniordaa 1942 ge 
vier is . 
... . Baie graag' sou ek die ~lem 
wou Ie op wat ook In v~nJaar 
se viering goed en mOOI was. 
Dit sou egter onvanpns wees 
omdat daar te veel ,ebeur 
het wat afgekeur moet word. 
Die wangedrag van 'n aan 

tal van die Junior by die 
noenmaal te "Dag'breek" en 
elders is iets waaroor ons 
ons alleen kan skaam. Die 
Juniorblad bevat, naas ver 
dienstelike bydraes, onwel 
voeglikheid waarvan die 
aard, omdat die stukke in 
'n bedekte vorm bewoord IS, 
deur die Redaksie nie be- 
ryp is nie. 
Sake kan 6 nie ~)elaat 

word nie. 
R,. W. WILOOCKS, 

Rektor. 

die mo e, i almal na Co tz nburg, 
waar die eintlil og nd-pro ,ram sou 
af'gespeel word. Die h kke wat to - 
gang v rleen tot die veld w_ s v r j r 
rn t lelies en 'n groot hoog 1. daaroor 
gespan, met die woord Lent vr d 
daarop. In di r gterkant e hoek v. n 
die h k IS 'n Holland e meul opg rr • 
en talle van "Hollandertji . It h t, ook 
of lofwaardige wyse, die a te wel 
kom-g sin. 

OORLOG EN VREDE 
T)i progr m op die veld het 'n 

VervoIg op bIs. :I kol. 2. 

~--- .. --.~.- ... - .. ~ 
APTEKERS 
Ons bied u deskundige bedie .. 
ning en b troub re m di yne 
aan, De kundi e Fotografies 

Handelaars. 

laaak ~ebrtlik van ona 
Vlugge Fotografiese 

Posdiens. 

JO RNING EN SHUN 
(Eien ) BJlle. 

Hoek Bird- en Pleinstraat, 
STELLENBOSO .- ... _- ...........•• 

D E N 

All 

~ -'ui erho ie. 

Skitter nde Opto 
Dr. Han van ensburg op 

Stell nbosch 
ir Organiese Vol id O.B. Staan 

COETZ N 

51 p 
van 
Ju iord 9 

Dr. van Rensbur;. 
A.-K.G. Smith. 

Di 
11 - 

'n ko t 
A.K.G., 

Mcj. H nn 11 Sp n e v n Huis .. l ... 
Villi r h t St llenbusch verl l 11 

hoop om volgende ja 1 w r ha 1 
tudi . hi r voort te it. 

110m Y,\ T A H'J'T ut AAN DIE SPORTSMAN van 
Al die voorste Btad- en Platteland-spelers g bruik 

'n De Wet's gespande Raket. Dit sal u volkome bevre .. 
diging verskaf. 

Glf.sONDlflt)n. 

• 
I'i te }Jt.e., Mell.dr nke 
(war n 1 0 1 ), I 0 {'I , 

T n J-A II ers, 
Ond 1 "r oonlll to S1 van 

00 f II U G O. 

E DI P 0 
Ons Nuwe Voorraad vir hi rdie Beisoen is ou op 

hande, Kom besigtig ons venster. 

(;EBROEOE rs BE WF .. T (EIENS.) '8 • 
B 11 21. ST !.LL N 0 C . 00 o. 



TW~E 

5 ept. 
3 n.m. 

• 
"You'll N ver Get Rich" 

GROOT MUSIEKDRAMA! 
Word wond rli v rtolk d ur 

FRED ASTAI 

RITA 
en 

HAYWORTH. 

V" d r tel 
otteJ toor 

Onthou 
dran 

N.B. 

oot voorrad 0 1- 
altyd op hande, 

Bel Koos Tredouw 

vir u 0 nd P rtytji . 

D m di u pli u h r 
by di 

DAM .. S I A . VE SO CING 
SAl.ON 

Die Oorlog 

TR,YDAU, 4: HhP1'El\lIn~n 1942. 

DIE MATIE 
Hoofredakteur: A.N.S.- Taksleier. 
Korr: sponden i Die B igheids- 

bestuurder, Dagbreek, Stell n 
bosch. III. Na Drie Jaar. 

D el II. 4 SEPT. 1942. No. 23. "De Waer ldgeschiedenis is 't 
Waereldgericht. 

V er elding, de wet der Historie;" 
-Ten K teo 

pun EIUTATE 

NOO D- WESTELIKE EUROPA 

Dit is vandag (1 September) net 
drie jaar dat die Duits-Poolse oor 
log begin het en op 3 Sept~mb~r sal 
dit dri jaar wees dat Brittanje en 
Frankryk aan Duitsland die oorlog 
verklaar het. Sedert daardie gedenk 
waardige September 1939 het die 
oorlog 'n wereldoorlog by uitnemend 
heid eword. Die stryd het tot alle 
kontinente oseane en see uitgehrei. 
Op die de;de verjaar ?ag, van hier~ie 
bloedig wer eldramp 1S • n terugblik, 
'n nabetragting oor die driejarig 

lewensbelangrik oorsees hand 1, 
feitlik van Europa uitgeskakel is n 
op verre kontinente aangewese is. 
En op hierdie gebied is dit die vyan 
delike duikbote wat die grootste ge 
vaar uitmaak. 

VERDERE UlTBREIDING VAN 
DIE OORLOG 

Toe Italic oorlogvoerend geword 
het het die stryd ook na die Balkan 
uit~ebrei. Aanvanklik was dit 'n 
roemlos oorlog wat Italie gevoer 
het teen Griekeland wat hom held- 

Deur Prof. j. A. Wad 
verloop van die oorlog nie onvanpas 
nie. 

Di onmiddellike oorsaak van die 
oorlog, soos algerneen bekend is, was 
die strydpunte Danzig en die Poolse 
Korridor wat t Vel' ailes ehore is 
en die Brits-Franse waarbor aan 
Pole. Dit is die onmiddellike maar 
geensin die enigste oors ke van die 
oorlog nie. Die war oorsake van 
die stryd, 500 in die geval van all 
oorloe Ie veel dieper as die onmid 
dellik ' oorsake, as Danzig n die 
Poolse Korr'idor, as die vuurhoutjie 
wat die buskruit laat ontplof het, 

i r 

Dit if) nie t r sak om by hierdie 
gel entheid 001' . die wa;e. oorsa~e 
van die oorlog uit te wei me - dit 
al die werk van toekomstige na 
vorsers wees - maar veelmeer om 
op hierdie derde verjaarsdag van die 
wereldbrand 'n soort van balansstaat 
op te trek. By die optrek van so 'n 
balans taat is daar sekere uitstaande 
fcite wat tot dusv r uit die oorlog 
ebore is' en w t nvoudig nie we - 
r d ne r kan word ni. Een v n 

hierdi uit taande f rte i die radikale 
vel' nderin w t die Europe e, poli 
tieke konstellasie n Europese rna - 
verhoudin s ondergaan het. Na die 
blit n He verowering van Pole in 
Septemb r 1939, die b ettin van 
Den marke, Noorw ef Holl nd n 
Belgie in April en Mei van 1940, die 
ve drywing van Bri ts strydmagt 
uit We -Europ (Duinkerken) n di I 
ond rw rpin van Ii rankryk in Junie 
1940 het da r op di We -Europe 
v t 1 nd g n militer m goo: ebly 
om di Duit e oormag te b twis m 
Die rootmoondh id 1 r nk yk en y 
veel g 1'0 mde Ma inot linie wa 1 t 

di v rled . 

SUIDELIK, EUR01 A 

haftig verdedig het. Die landing van 
Britse strydmagte op Kreta en Grie 
kenland, die staats reep in Suid-Sla 
wie en die gevolglike opse van 'n 
verdrag wat kort te yore tu sen hier 
die staat en Duitsland tot stand ge 
kom het, is in die voorjaar van 1941 
evol deur 'n Duitse oorlogsverkla 

ring. Na 'n blitssnelle veldtog ~s 
Suid-Slawie en Griekeland deur die 
Spilmagte beset en is di Britse 
strydma te uit Griekeland en Kreta 
v rdryf of g van geneem. Ook hier 
op di Bal an i 'n Britse invalspo 
ing, wat vol ens ommige optimi - 

tie e Britse kommentators in 'n 001' 
winningsla op die vlaktes van 
Weenen sou indig, in die kiem e 
smoor. Hiermee is nog 'n poort van 
.uropa vir Brittanje gesluit, Die 
uitsluiting van Engeland uit Europa 
was des t vollediger as in aanmer 
king geneem word dat ander Balkan 
lande soos Bulg rye, oemenie en 
Hon a ye openlik hull lot by d~e 
Spilmagte ing werp h t, dat Spanj 
met Duit land en Italie g simpatiseer 
h t en d t lfs die vro .. e bondg - 
noot Frankryk, na Brit e anv lIe op 
Fran skep n Fran grondgebi d 
alles behalw vri ndskaplik ge ind 
was. 

USLAND. 

Die 1 wen belan rike 
Brittanj wa: Wat sou 

V rvol op bl . 3 kol. 2. 



PLATE-PROGRAM 
t 1 no elew r 

Onder On DIE OORLOG 
Vervoig van bls. 2 kol, 4. 

Sondagaand om 8.30 Rusl nd mo t 
word. 

'n Uurtjie met Wagner DIE VERR t OOSTE 

"Ek kan die Gees van die Musi k nie 
anders begryp as in die liefde 
nie." - Richard Wagner. 

Richard Wagner is in 1813 te 
L ipzig uit 'n musikale famili ge 
bore. Hy word groot te Dresd n, 
waar hy Weber sien en bewonder, 
e~ Leipzig, waar hy ook in die rnu 
,lek studeer. Van jongsaf toon hy 
n groot voorliefde vir poesie, en 
voordat en to siasme vir Beethov n 
hom in 'n musikale rigtin stuur, 
IS meeste van sy tyd aan di skrywe 
van gedigte en toneel tukke bestee. 
Op 19-jarige leeftyd skryf hy 'n 

imfonie wat in 'n Gawandhaus kon 
sert voorgedra word, n da rna vul 
hy verskei poste as di;igent: Ma - 
debur (1834-6), Koni sberg (1836) 
n Riga (1837-9). In hicrdie tyd 
kryf hy di opera "Rienzi" 11 trou 
met een van Y n er sse, Minn 
Planer. Van 183 -42 w nd hy vru - 
telose pogin n om 'n be t an in 
arys, waar by M yerb er ontmoet, 

te vo r. 
Vanaf 1842 is hy Kap Urn iter te 

Dresden waar "D r fli g nde Hollan 
der ," w t die begin van 'n nuwe tyd 
perk in die kunsg ski denis aanteken 
(1943) en "Tannhauser," die eerste 
van sy skeppinge gebaseer op Duits 
mites (1845), opgevoer word. We ns 
diep skuld en sy meegevoel m t di 
revolusionere b weging van 1849 
rnoes hy na Parys vlug, Deur die 
inspanning van Lizt word "Lob n- 
rin" in 1850 tc Weimar opgevoer. 
Intussen het hy die meeste van die 
libretto van sy operas (en baic 
ander geskrifte) gepubliseer. 

Na 10 jaar van v rbanning ont 
vang hy kwytskelding en gaan woon 
te Munich waar Konin Ludwi van 
B i re y' geesdriftig besk rmheer 
Word. Hy skei nou van sy eerst 
vrou neem Cosima v n Bulow 
(Liszt se dogter), met wie hy in 1870 
trou. In 1865 voer Hans von Bulow 
(Cosimo se man) Wagner s "Tritan 
und Isolde"t Munich op. "Die Meis 
t rsinger" vol in 1868. Na sy 
vro "1 e stryd om sy ideale en vir 
sy b taan, i hy nou wereldberoemd 
k n ontv n all eer wat hom toe- 
am. 
In 1872 word Wagn r se eie groot 

~eatcr t Bayr uth opg rig en word 
In 1876 met die rst opvoering 
~an sy dele letralogie, "Der Ring 
R~ Neb lun n," g open (onder 
1 icht r, sy groat vri nd). Ook sy 
aasi drame n kron nde pr stasie 
"Par ifal" word d at opgevo r in 
1882 (onder Levi). Die sk pper van 
tnusi k-dram (w nt dit is wat y 
?P r w rklil wa) i di volg nd 
J r in Veni i" oorlede. N y dood 
het v r 1 y w duw ,Co ima, wat 
hom 47 [a r oorle 1 h t, by edra tot 
di in t n h mding v n di 
ring t yr uth - di 
Fe t pi le." 
W gn r e groat bydr het tot 

'n d urlopend 
aarieen kak lin 
hy h t 'n nouer 
die t J el n di musi 
musiekdrama). In y werke word 
elke belangrike kar kter of idee met 
'n "leitmotiv" aan edui (dit v r kyn 
altyd in die mu i k a iets in die 
dr rna pl asvind wat betrekking op 
di ond r erp van die "motiv" het). 
, Die program sal heelwaar kynlik 
In luit: "T nnh"ws I' Ov r-tur ", "In 

1'1\ m L nd" uit "Loh n rin," ,,1 ,01- 
Li bcstod" uit "Tria n und 

I. Id ," "p,. isli d" n uK int t" uit 
"Li Mit rain r," Di "Vuur- 

8i k" uit "Di W lkiir It Die 
"Dod -m l' " uit "Gou rdlimm run " 
0, a t twee oper i d el van uD r 
In '). 

NUGTERHEID I.P.V. 
DENKE Y 

moet die 
m t met 

as 
tie 

JUNIORDAG 
Vervolg van u«. 1 kol. 1. 

JAA GETY". 

ONDER 'TEUN ONS 
ADVERTEERDERS. 

D ... 

I ;JROIEN TER L U 
'rUDElllR! 

o 

MAN, 
St It nb Ct. 

Alfred lomma t, 

o C I. 

II D T 

D' Wink 1 ir billil n 
po di b dl nin . 

t 



VIER 

" oortrekker-apteek" 
p St II bosch e-open 
In Andring traat (net langs di 
arclay -bank) is verlerle Maanda 'n 

Afrikaner-apteek ge-open. 
Die plek is maakvol in gerig, en 

al in all apteek-behoefter voorsien. 
Dit kan wee dat in die begin-stadium 
van y b staan sek re din e met 
effense mo ite beskikbaar gestel sal 
k n word, maar die ondernemers 
hoop om spoedig hulle sake in die 
haak te he. 

Ons wit die hoop uitspreek dat die 
ondern ming 'n sukses sal wees. 

U. S. Skaakklub 
Op Din dagaand.e word die stilst 

byeenkom op Stellenbosch in die 
C.S.V.-ru .. kamer ehou; 'n by en 
koms wat selfs stiller is as 'n kerk 
di ns. Dit is die U.S. Skaakklublede 
wat vergader om hulle intellektuele 
bekwaamhede te to ts. 
Na 'n semester blyk dit. dat die 

lede se skaakstrategi al'n taamlike 
hoe p il bereik het. Die doel van 
ons klub is dan 001 om die grond 
b gin els van kaak aan ons I de 
duid lik t maak odat hulle 'n meer 
si tematie e p I kan speel. 

Met I edwese moet ons egter 
m deel dat B. J. v. d. Sand de Vil 
li rs, die sti ter van ons klub en ons 
ew s voorsitt r, weg i. Hy was 
een van ons beste peler en die klub 
is heelwat swakker. Die nuw be 
stuur bestaan uit F. Bel1stedt wat 
as voorsitter optree n C. d W. de 
Klerk as sekretaris. 
Ons e erste klubtoernooi is alreeds 
afg handel en die volgende persone 
n m di eerste vier plekke in: 
Eerste: F. H. Belstedt. 
Tweede: C. de W. de Klerk. 
Derde: D. J. du Toit. 
Vierde: J. F. de Villiers. 
Hierdie vier p rsone salons ldub 

in die vervolg verteenwoordig in 
enig wed tryd. 

As dit moontlik is salons aan 
staande jaar skaakintervarsity teen 
U. Ka pst d hou. Di lkeys beskik 
oor terk pIers sodat on' ook goei 
pelers s 1 moet Iewer. Met die oog 

hi rop wil ons al le moontli e pe 
lers uitnooi om by on klub t kom 
at nsluit. Kom toet u "Skaak Intel 
ligensie Koeff ient!" 

Ons sal nou begin m t 'n pro 
gram van konsultasie-wedstryd met 
die doel om nuwelin e in skaak op 
t lei. 
Dit i riie nodig dat Stellenbosch 

op di gebi d van ska k op die a - 
tergrond moet bly ni . Ons kan n t 
ulke oeie en moontlik nog beter 
spel rs a ander 11ubs oplew r. 

IALDFNW ANG I ! • HEE LIKE GEBAK - NET WAT 
U HART BEGEER. 

• 
Kom b oek ons winkel in 

PJ .. EINSTRAAT 
en probe r ons Koek, Tert, 
Botterbroodjies en al1es wat 

lekker is. 

• ('OON J31l) 

Uit pan" "Di 
Waar? 
Wat? 

In die 
C .. Y.-Hoof bout 

IAF waar warm 
tes, warm- of eel 
dr ke en allerlei 
I rn bed ien 
word. 

Voorwaarde ? Kom vjnd 
uit tn 

wee verseker van 
_ vredi in in 

"Die Uit p n" 
•••• _ III ". _ __ 

K.S.B. Uitvoering. 
Die weeklikse ork suitvoering van 

gewyde musiek deur die K.S.B. het 
tot dusv r 'n groot sukse geblyk 
t wees, en die aantal belangstell n 
des was kom luist r styg reelrnatig 
met elkc uitvoering: verlede keer 
was amper aIle sitplekke in die saal 
beset. 

Dis verheugend dat daar sulke dui 
delike blyke van belangstelling vir 
di orkes se werksaamhede is, en 

Koos Meyer 
baas-orator in Matieland sal die me 
nigtes inlig oor die toekoms van 
blaasorkeste in Suid-Afrika I 
Kom seker na die Studentever 

skeid nheidskonaeet met die K.S.B. 
ntreklikh id nommer: 

Dinsdag 22 Sept. om 7 n.m. in die 
Murray-Gedenksaal, C.S. V .• gebon. 

alle musiekliefhebbers wat nog nie 
van die geleentheid om te kom luister 
gebruik gemaak het nie, word nog 
maals hartlik uitgenooi om dit nou 
te doen. 
Belangstellendes word net beleef 

ver oek om betyds te wees, omdat 
dit baie hinderlik is as daar nog heen 
en weer geloop word nadat die uit 
voering begin het. 
Daar is elke week 'n verbetering 

in die gehalte van die uitvoering 
merkbaar, en dit is beslis 'n genoee 
om die program wat Sondagmiddag 
4.30 in die ateljee (Coetzenburgter 
rein) gegee word, te hoor. Enigeen 
is welkom om hom aanstaande Son 
dag hiervan te oortuig. 

S. V.R. Besluit 001' Heldedag. 

Op 'n vergadering van die S.V.R. 
verlcde Dinsdagaand is mnr. Charles 
Hopkins tot vise-voorsitter gekies, en 
mnr. Jan Mouton tot tesourier. 
Daarna is 'n besluit voorgele dat die 
S.V.R. vanjaar die viering van Helde 
dag sal onderneem. Vir die doel is 
dus 'n komi tee gekies, en hulle sal 
sorg vir die nodige reelings, Op 
die komi tee dien die volgende per 
sone: mnr . C. Slabbert, j. Mouton, 
M. Hough (Konv nor), Buk Fouche, 
W. A. Joubert en mej. J. Hofm yr. 

V rvolgens is mnr. Tol de Villiers 
benoem tot redaltteur van "Die Stel 
lenbosche Student" in di plek van 
mnr. R. Hofmeyr wat aangesluit het, 

Onder verder punte van bespreking 
was Juniordag die ~elallgrikste. 

REKREASIE KAFE 
Plaas u bestelling vir ingelegte vrug 
te-tuis gemaak. Probeer ons vars 
lekkers n sjokolade en kom geniet 

u verversings hier. 
Eien.: M. E. STAMATIS. 

Suikerbo 

Onthou .. 
c. B GH • 

Die ler rnak r! 

• Vir u volgende Pal 
• Werk Gewaarhorg 

• Billike Pry 
• Be -Ie Materiaal 

Daar' '11 Rede 
Di knapste Student !try die 

b ste pos. 
Di bo to Drulnverk trek die 

rn este aandag. 
One i bekend vir kw liteit 
drul w rk to n l"onlcurrorollde 

pryse. 

Pro Ecclesia· Drukkery, 
Di Laan, Stellenbosch. 

'N GROOT 
LETTERKUNDIG 

G BEURTENIS 
® So Pas Verskyn 
AM van JOCHEM VANBRUGGEN . PIE III in die "Kwart eu-Seri" 10/- 

ERNST VAN HEERDEN- "WEERLOSE UUR" 5/" 
· n E rste Digbundel. 

~~~~~~ i ~ 

c. ~V$ HOEKH 
TIEI.]JENBO .. 'CH 

Ons h t nog , n groot voorr d" P nguin" .. Bo k op hand 

~--------------------------------------------~ 

Uiters Geslaagde 
Gewyde Kensett 

Mev. Hugo se Sanguitvoeeing 

Stellenbosch het weer die aange 
name voorreg gehad om na Mev. 
Gladys Hugo se behoorlike sang te 
luister, toe sy verlede Sondagaand 
in 'n gewyde konsert onder besker 
ming van Polumnia en die Musiek 
vereniging opgetree het. Die Kon 
servatoriumsaal was te klein vir die 
opkoms en baie moes ongelukkig 
omdraai. 

'n Mens voel dat i.v.m. hierdie kon 
sert selfs superlatiewe tekort skiet. 
Nadat die program bekend gemaak 
is, is met buitegewoon hoe verwag 
tings daarna uitgesien en die v r· 
wagtings is ver oortref. Wat veral 
treffend was, was Mev. Hugo se 
egte, innige en verfynde interpreta 
sie van al die werke. 

Mev. Hugo het die program met 
'n aantal korale (meestal van J. S. 
Bach) geopen, en haar sang het in 
"Kom, soete dood,' "Wie Schon 
leuchtet der Morgenstern" (Nico 
lai) en "Gelowige hart, wees vro 
lik" besondere hoogtes bereik. Van 
bui tegewon.e betekenis was Psalm 
68 (o.a. deur Bach verwerk in die 
Mattheus Passie), gesing in Frans 
soos ons Hugenote-voorvaders dit 
gedoen het. 

In "Hallelujah" (oorsprong onbe 
kend), Mozart se "Ave Verum" en 
"Allelujah" as ook in Verdi "Ave 
Maria" (OtelIo) en "Libera Me" 
(Requiern-mis) sekerlik onvergeet 
like sang gelewer. Die program is 
afgesluit met die delikate "Aan die 
Kinders" (Rachmaninoff) en ons ge 
lief'de "Aandgesang." 
Vir die bekwame begeleiding was 

Mej. J. van Niekerk asook dr. G. 
G. cuus verantwoordelik. Prof. dr. 
Con de Villiers het tydens die ver 
duidelikings van die nornmers leer 
same feite i.v.m. ons psalms en ge 
sange meegedeel en is ook verant 
woordelik vir die Afrikaanse verta 
lings wat gesing is. 
Mnr. P. Verhoef het die ga te wel 

korn geheet en hul is deur mnr. Steg 
mann bedank. 

Wees Gewaarsku! 
Mnr. A~DRE HUGUENET 
besoek srI ELLENBOSCH vir 

'n TWEEDE KEER 
Op Vrydagaand, 4 Sept. 1942 

m t 

"ABSALOM MY SEUN" 
On ~ rwag 'n Vol Saal. 
Neern dus u laaste kans waar om 
hierdie onvergeetlike familiedrama 

te sien afspeel. 
Bespreek u Plekke oy 
DIE e.s. V.- BOEKHANDEL, 

Hulle Standpunt- 
Beginselloosheid ? 

Die enigste antwoord wat ons 
nog ontvang het op ons herhaal 
de uitnodiging aan nie-A.N .S., 
sers op Stellenbosch om aan t 
toon waar hulle op beginsels van 
ons verskil, is·- stilswye. 
Intussen word daar probeer 0 I 

tot die stigting van 'n "neutrale' I 

studentevereniging a la Welling 
ton en Bloemfontein oor te gaan 
Moet ons nou aflei dat NEU 

TRALITEIT hul enigste BEGIN· 
SEL is? So nie, wat IS hul 
beginsels? 
Die koers van die A.N.S., onaf 

hanklik van enige ander liggaam, 
staan steeds helder en duidelik. 

Hokkie ake 
Verlede Saterdag sou U.K. I teen 

U.S. II en U.K. II teen U.S. I opg 
tree het, maar onderling is gereel om 
die spanne om te ruil. Aangesien 
U.S. IV ook nog teen U.K. III ge 
speel het, was verlede Saterdag sorn 
mer 'n volbloed intervarsity. Die 
Ikeys wou blykbaar hul geskonde eef 
herste1, maar moes maar mooitji 
weereens die vlag stryk. Cohen en 
Loots was verantwoordelik vir di 
doele in die eerstespan-wedstryd oP 
Rondebosch, waar die Israeliete vel 
slaan is met 'n telling van 3 -1, 
Op Stellenbosch het die tweede span 
2-0 gewen, maar die vierde span 
moes ongelukkig die lou ere prysget 
More vind daar geen hokkiebot 

sings plaas vir die mans nie. Daa( 
sal eersdaags 'n begin gemaak WOf· 

met die jaarlikse interkoshuis VIed 
stryde, wat vanjaar baie interessan' 
behoort te wees aan esien WilgenhO ' 
Dagbreek en Privaat elkeen 'n goeit 
span op die been kan bring. 

Mej. Mariana Hayward van Monl 
ca het die afgelope naweek 'n b 
soek gebring aan Darling. Ons ve 
neem uit betrouba brorn dat da ' 
'n sterk aantrekkingskrag is. 

* " 
Onlangs is daar onder aanvo tll1' 

van mnr. Huppel Steyn 'n eetkornf 
tisie in Dagbreek gehou. Daar VI . 
twee spanne van 5 lede elk. Die w 11 
nende span se prestasie was 58 snY 
brood teenoor die 52 van hul teer. 
standers. G'n wonder dat brood . 
skaars word nie! 

* " * 
By die gele ntheid van sy ve~ 

jaarsdag, Maandag, het mnr. Stefan 
du Toit twee van sy vriende n1. IJlflr 
Hubert du Plessis en mej. Elm 
Basson onthaal met '1 dinee. 

* * * 
Cecile Potgieter, hokkie.seltreta 

res e, toon deesdae aktiewe belaP 
stelling in atletiek. 

VICTORIA KAFE Elf 
BILJ ART SALON 

Vrugte vir gesondheid. Lekkers Pt 
die smaak. Biljart vir die verma 

OU LAMPIE 
Eien ny. 


