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A.N.S.-Tak,U.Kaapstad GE SDRIFTIG
Met hierdi
el ntheid wen die
A.N.S.-tak van Universiteit K ap tad
y buiging te maak voor die studentegerneenskap
v n M tieland.
On
hoop om voortaan gere ld 'n bydrae
te kan lewer wat al lei tot nou re
sam w rking tu
n di twe takke
van on Bond,
n tot bevordering
van da rdie gevoel van nasionale
saamhori h id wat al aan poor tot
nasi li fde n nasiediens in die
te
studente e
Ons t k hoop om met die nuwe
[aar - 1943 - 'n bloeitydp rk in
te gaan want aan e sdrif ontbreek
dit g n in nie. Daar WOl d reeds 'n
by enkom gereel wat vroe in April
sal plaasvind,
n die vorm van 'n
braaivlei aand of vrugtefe s sal a nn m. All nasion algesind
Afrikan rstudent word hartlik uitg nooi.
Met die Paasvakansie hou ie tak
ook w r sy [aarlikse karnp, wat
lreed "n tradisie
eword het onder
die tudent
v n U.K.
Die er t vergaderin v n die jaar
is
hou op Din dag 9 Maart. Die
Di
erste v rg d rin van di j ar
opkom wa b Iowend. As takslei rig
ie mnr. Tobie Louw. A
e et ri is aangestel mnr. M. J. v.
d. Walt n a landsdiensl ier mnr.
'f.I. G. B d nhor t. As b stuursl de
mnre. C. Stry m n J.
addi ion Ie lid
anJ ohan du Toit.

O.B.-VERGA ERING

. St I Eleksi -standpu
Moei/ikhede

word te bow

L wende V r . er el

.0 ....

to

un hod

an di
n men

In y to
di e versl
fkorn
hour
1 M

pra
in

,

i ) b i van hull
rt:

Klas e vir all
di . tudentelew

I kulteite t
in volle

Di

Vanaf
tot 10 A ril

gekom

Tenspy:t van allerlei moeilikhe wat d ur die ow rhed in
die p d van ie plaaslike O.B.-kommandos ele is, het bulle to da ill geslaag om 'n sldtterende ontvan .s
r al i die Kommand nt ..
Generaal, dr. van Rensbu " verled
Donderdag. Die
0 t
getal 'eesdriftJige Brandw te, die stampvolle stad aai, di mu: i .k
van die O.B.-blaasorkes v n Kaapstad, di O. -wimp 1
at lang'
die mure van die saal vasgehou is deur randwagta en die boo skappe van Hoof eneraal dr. van Zyl en Kommandant-Generaa dr.
van Rensburg was vir alm 1 'n bron van Inspirasie.
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ikwel dru
'n tuk van
y rvarin op'n pittig en b knopte wyse uit. Ons noem dit dan 'n
spreekwoord en praat van wysheid
in die volksmond. So word ons eeil
so ewi tige en deftig Parl mentshui
n Parlementsl de vandag in
die wandel somar Praathuis en Babbelaars geno m. Daar is mens wat
bai
bel d voel oar hlerdi prof n
tikette wat aan die imponete in telling van di Demokrasi en a n sy hoo te amp b kleer
gehang word. Hulle m en ook dat
hi rdie
ifti
geda t s t 1 elmatig by die yolk ingespuit word d ur
onvolkse
1 ment.
Hull
kom in
ebillikte op tand teen ulke heiligk nni
n b 1'0 P hulle op die demokrati e serd van die volk.
Maar
intlik dink di
yolk

11
f

T

1 '1'
monstervergade. 'n Mens rno t
ling in Jerusalem

Snellen bos h
Vir waard in

un maieriaal

On nigh id ond er Bondgenote .
.. De W ereld esohiedeni is 't
W reldgericbt,
V r elding, d wet der Historie:"
-T
n K~te.
Onlangs weer het
Verlede week is onder hierdie ru- likwideer nie.
briek daarop gewys dat die verhou- Stanley, minister van koloniale sake,
dings tu sen bondg note nie altyd verklaar dat die Britse r gering daarpure maanskyn en roseg ur is nie van oortuig i dat die administrasie
en dat selfs die soetsappigste pro- van Britse kolonies die alleen-verantpaganda onenigheid nie altyd kan woordelikheid van Groot-Brittanje
wegsteek nie. Die verhouding tussen moet bly. Ook 'n William Hughes,
die Sowjet-Unie en sy bondgenote is 'n parlementere 1 ier in Australie,
toe
s voorbeeld aangehaal. Ook het 'n paar dae elede verklaar dat
oor die v rhouding tuss n di Ver- hy die b we rde voornem van die
enigde Stad van Amerika en sy Verenigde State om (Britse Iugbasisstamverwante Britse bondgenoot is se in di Stille Oseaan te v rkry en
heelwat komm ntaar moontlik.
te beheer
m t 'n mate van ont-

Deur Prof. j. A. Wiid
Grootprat

steltenis betrag.
Tussen bondg note onderling is
daar dus ruimskoots g leenth id vir
wrywin en botsing. Dergelike botsin s kan op heel verskillend gebiede voorkom. As 'n genieps i
kornmunis onlangs verklaar het dat daar
drie dinge, nl. bloed, wapens en tyd
nodi
i om di huidige oorlog te
wen en dat die Sowjet-Unie die bloed,
Amerika die wap ns n Brittanje die
tyd verskaf, dan is dit 'n aanduiding
dat die oorlogsvoering self die v rnaamst oor aak van wrywing tussen
bondgenote kan wees. So verwyt die
Sowjet-Unie vandag sy bondgenote
dat hulle nag nie 'n tweede front
in Wes-Europa gestig het nie terwyl
Brittanje daarop kan wys dat daai
'n tyd was, na die val van Frankryk, toe hy alleen die Duitse anvalle moes v rduur.
Wrywing en botsin tussen bondgenote hoef nie noodwendig tot uitbarsting
t vo r nie. 'n Geme nkaplike evaar kan volke met ie
m es uit enlop n
belange tot bondg not maak. 'n Gegriefde bon
noot, oos
ra nkryk in di huidig
oorlog, kan egt r m klik omswaai
en van die vyand '11 bond enoot
maak. 'n Versl nd bond noot i
altyd 'n bron v n gevaar vir y vro _
er vri nde, Ond r di huidi e grootmag-bondgenote van Brittanje is dit
v r 1 die Sowj t-Unie en Ts]o nkin
China wat die meeste in hierdie 00
log gely het. Dit al nie vir Hit r
n Stalin maklik w s om me ar
om 'n vred stafel te ontmo t n'n
af onderlik vr de te sluit nie.
ier
sal dit waar kynlik '11 geval w es van
nd-uit baklei.
Of di s lfd
van
Tsjoenking-Chin
ese kan word is
'n ander aak.
'
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'I" ••. jong suns

aan wie geen enkele liggaamsgebr k was nie,
maar mooi .. :. vernuftig. . .. in
besit van wysheid .... kennis
en wetenskap, en bekwaam .. "
(Dan. 1: 4).

Die boek Daniel begin op die noodlottige dag toe die leers van Nebukadneser voor die poorte van Jerusalem saamgetrek word. Jerusalem
was 'n heilige stad, die "rots burg
van die Here," soos 'n digterwoord
dit beskrywe. Daar was bewaar die
goudskatte van baie eeue en alles wat
die ou Joodse kuns en kultuur kon
voortbring. Ook die kennis van die
ware God, die God van die Verbond,
was daar bewaar. Maar van al hierdie dinge het Nebukadneser
weinig
kennis geneem. Sy belangstelling is
gerig ' op iets anders. Hy wil die
j ug van Jerusalem he, en dan ook
die edelste, die bekwaarhste [ongmanne van hoe afkoms,
voortreflike
voorkoms en uitstaande talente.
In die gees van Nebukadneser
spreek die gees van die wereld, ook
die wereld van vandag. Daar is geen
Jerusalem op die hele aarde wat nie
vandag beleer word deur die wereldleiers, di Nebukadnesers
van vandag. En hulle vra die jeug van die
kerk, jongmanne in wie se lewe opgevang is die geestelike erfenis, waaraan die kerk eeue gewerk het. En
hulle wil die beste he. Die ander die liggaamlik verswakte en die geestelik gekrenkte, kan die kerk maar
hou en versorg. Dit pas nou eenmaal by sy liefdadigheid en "geestelike" roeping. En, wat meer is, hierdie klas
van
minderbevoorregte
rnense, staan ook in die pad van die
Nebukadnesers,
en bots met sy
planne. Want wie me en dat N ebukadneser geen toekomsplanne
klaar
h t vir die jeug, maak 'n fout. Hy
het sy p1anne gereed, en sy bevele
IS al ge ee. Hulle mo t ander ete kry,
'n ander taal aanleer en ook ander
name. Die taal van hulle moeder
is nie goed genoeg vir Nebukadneser
se hof en mag ook gladnie daar gepraat word nie. Die name wat vrome
ouers oor hulle kinders laat uitroep
het voor die g meente van die Here,
:moet vervang
word deur ander,
Waarin die name van die koning se
af ode verewig is. So word dit tog
duidelik, dat die driejaarpl n van
Nebukadn ser ni b 0,0 die opvo •
din van di Joods j u ni, m l'
'W I di v • ding
v n hul] I w n b 8 ouin . Hy wil hull nie ontwikI nie, m ar v rand r,

Wat hier gese word is waar in elke
tYd. Daarom i. daar vandag bekommerde ouerharte en daarom voel die
kerk on eru. Die kerk is ni ontt ld oor hulle wat jonk is nie, maar
W I vcel die k rk 'n toenemend
bekonun rnis oor die belangstelling wat

DIE OORLOG
Vervolg vall bl . 2 kol. 4.
h

.
et, is grootskaalse oorlo vo rmg
aan hierdie front gedurende die vO.I~nde paar maande nie waarskynhk

Ille.

A Intu~sen gaan die slag van die
tl .ntl se 0
an sy gan . Ske psverIte
Word v n G allie rde kant
ni b kend gem ak nie en Churchill
~ t in sy jon ste toespraak di dui~oot evaar glad nie ers gena em me.
As die Brit e minister van landbou
: .paar d e
lede ken meld d ! ?ie
rtt
k epspe isi in die hUldlge
no
ni sc rnstlg was a
vanda nie, dan is d r le
tw.e
Vol trek in moontlik, nl.
t die
. ttonomi
tonnemaat w t die Arnertkan r b ig i. om t w t r te
~? t, r • 00 drewe is of d t vy ndeIke duikbot m er kep k Ider s
Wat
bOll word.
V 001' di fropte in Tuni ie n die
err 00 te die vol end keer.

IP

. "
Di "Me la
Geor e Frederick Handel, die ko mopolitaanse musikus, is in 1685 (diesel£de jaar as Bach) in Duitsland g bore. In 1706 het hy na Italie vertrek en vyf jaar later na Engeland,
waar hy tot 1741 sowat 40 operas
opgevoer het, Na sy dood (1759) is
hy in "Poets' Corner" te "Westminster Abbey" begrawe.
Toe Handel se gesondheid en roem
begin kwyn het, het hy sy bekendste werk, die oratorium "Die Messia "
in mindel' as 'n maand (22 Aug.
tot 14 Sept. 1741) gekomponeer. Hierdie oratorium, seker die mees bekende gewyd·e komposisie
,is tot
woorde van die Bybel (na Tenneus)
gekomponeer, en is in Dublin, Ierland, in 1742 vir die eerste keer opgevoer.
"Die Messias" is in werklikheid
'n opera met 'n gewyde onderwerp.
Dit getuig van 'n klankrykheid en
openbaar 'n besondere verbeeldingskrag. Francis Toye druk dit as volg
uit: "Hierdie oratorium is in die
eerste plaas 'n kunswerk, en word
deur al die poesi en helder verbe 1dingskrag van 'n ku swerk gekenmerk. Dit het min gemeenskaplik
met die Lutherse pietiet van Bach se
godsdienstige musiek; dit is vol kleur
n studies in ops Hike kontraste
rondom die sentrale misterie van
Verlossing. Dit is nag Katoliek nag
Protestants, maar is definitief Christelik."
Ons wil graag almal, wat moontlik
kan, aanraai om deel te neem in die
opvoering onder Herr Hans Endler.
Herr Endler het nie aIleen in Johann
Strauss se hof-orkes
gespeel nie,
maar h took
persoonlike kontakte
met sulke wereldberoemde
musici
soos Brahms, Grieg, Lehar, Richter,
ns. gehad, en was ook tot ridder
deur die Oostenryke keiser gesl an.
Om onder so'n musikus soos Herr
Endler te sing is 'n ware inspirasie.
Deur hierdie oratorium te sin en
te oefen, vind 'n mens die w re
skoonbeid daarin. Kom s ker na die
oefeninge! U rna nie die naam v~n
Stellenbosch as kultuursentrum, Ole
naam van Herr Endler, in die tcek
laat nie,

------~~~*--- .....---

Eerskomende S t rdagaand om 8
uur vind die Eerstejaarsaand v~n
die U.S.-Debatsvereni
ing plaa m
die Huishoudkundesaal.
Die spr.kers kom uit die gel dere van d~
nuwelinge en dit aan glo 001' die
onderwerp
.Ko-Bdukesie is wenslik:"
hulle geniet, en die planne wat vir
hulle opgetr k word. En wat moet
die kerk nou doen met hi rdie s ak 1
Die kerk sal nie di je.u ,:erw~t
. nie, nog minder beskuldig vir die
verval van die wereld en v I w~t
waardevol in die wer eld wa . A die
jeug in toestand van ballingskap verkeer in Babel Vel' van J rusalem,
dan 'is dit tog duidelik die skuld van
hul v ders. Baie pro fete h t voor
die tyd daarteen geprofeteer. m ar
in sy koorsagti e haas op die weg
van ondcrgang
luister geen volk
ooit na wat profete se. nie, En so
is die prof tiese woord verw:erp ~n
daarom sit vanda
die yolk jeu ~n
ballingskap. En 'n ander woord vir
b llingskap is ,llende"!.
. .
En daarom verwyt ek me d~ Jel~g
. en beskuldig hom ook nre. Die
ru , vol 'n ander b leid
kerk
ei en '~ a nde
bel id n'n
nder we - di
van die geloof. Die k rk 10
en nam t die kri• i.d' roter
vou dig
1
.
word en ook die gevaar vir Ie. Jeu?,
sal die kerk altyd terk r 10 m ~
woord van profet en in ~esus Cbr~ ~
tu , die vervul1er va~ dl~ profe ie,
In Hom Ie die hoop. vI.r dt toekoms
en die r delin vir die lug. Hy ro p
diIe, l' eu di
terk .,en died sw
b kk 5,
d' voortl'eflike en die rmn er evoorre te die geleerde en die w rk r, 1mal 'onder ond r. keid, n lei hull
'n nuwe weg tot 'n nuwe wereld,
op
y mi kien me r oor bulle
wa
. d' d
] wer t s.. .
1 h
10 Ie ae voor
die val van Jeru alem.

Onder Onsies
Mej. A. van d r Spuy, cud-Sonopper, h t verled naw ek by haar
suster in Sonop d urg bring.

*

:to

II:

Verlede Vrydag is by di T rpsdans ver keie oud-Maties op m rk,
onder andere: Mejj. Letti Jonker,
Isabel Truter, Dons van Breda en
mnr. Tollies Engelbrecht.

vir 'n
kof'Iio, ens.

•

Ondo» persoonlike tocsig

* * *

Mej. Susan Malan was
naweek in Monica tui .
If<

Soos nu ouder
woonte ....
ontmoct julle rJ'i nd hy
(I

Jilt

Mej. C. Strauss, uit di H.P.O.D.
III klas h t haar onlang
verloof
aan mnr. Attie Th ron van Worcester.

*

HOOI~ KW' RTIEI
VAN GFJ ONDI EID

verlede

OOM' HUGO.

* *

Oud-Sonopper
Ina Smut,
w t
tans op Pretoria i , h t haar verloof
aan mnr. Laubsch r van Pretoria.

APTEKERS

* * *

Mej. Ra Walker, oud-Sonopper,
het 'n pos in Qu enstown aanvaa ..

*

lie

*

On8 hi 1 u oskundig
bcdienlug en bctroubar
modis yn nan.

Mnr. A. B. Cilliers, oud-Matie,
werk teenswoordig op Fraserbur .

* .* *

V rled
Sondagnag
van mej. Elaine Stand
oorled.
"Die Matie"
sy innige simpatie te

is di vad r
r van Sonop
wens hiermee
betui .

* * *

Mnr. Chris du Toit wat v rled
jaar ond rwys op Calvinia g
het, is tans in die Kaap vir verdere
studie.
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Die oe is di v 11 tel' van ops si 1
waardeur alle emosie
eop nbaar
word. Hulle v rleen a n die e i I
karakter n lewendi heid en bo 11
maak hul die gesig jonk! Dit is dus
elk en se pJig om u oe op te pas,
sod t dit so lank as moontlik jonk
en rnooi kan bly.
Hou u oe fris n mooi deur ereelde 00 bad dens t neem.
Flou
soutwater is 'n uit tek nde tnidd 1.
Oogo fenin h lp om die 00 pir te versterk n die oe jonk thou.
Do n die volg nde 0 feninge 'n p r
maal elke dag.
1. M ak die 0"
oed toe n tel
drle, m ak dan di 0" wyd oop.
Herhaal 12 m al.
2. Kyk r uit vorentoe, dan r
,
dan af n dan links. Do n dan die
teenoorge teld deur e r links, d n
af, dan r s en dan vorentce te kyk,
H rhaal 6 maal.
Verder, mo nie u 00" ooreis deur
in swak ll te lees of te lanl in
sit rp sonlig te v rke r sond r 'n
goei
onbril ni ,

Vir

1Jan

L EN
GE ONDHEID
drink
H IRLIK

KWV
RUIW AP

On thou ! K. W.V...
Eau d Colo n i 'n
be.ond r aon nam
W Ir; kend parfuum

Hot'll'

d t 1
dh\ nnw
to si n

Mej.

n

an

o

•

(vroeer v n T nt Mit)

INST AA .

Ond r t un
di Alomb k nd
S uid-A Irik n
MUSIEK- FIRMA.
B ro md vir Di ns
n
Kw lit It v n 8 nod gh d .

/
n

l>l

str t, TELLEN OS H.

vran
VerI de Saterd
no het hul 'n puik
vertonin
Iewer deur B Imont met
201 lopi vir 3 paaltjies t klop.
Krone h t 'n honderdtal behaal.

Rugby- ond vir Wes-Kaapland
We/komI

Ook w ns "Die Mati " dr. St mann, George van
e nen, Anton
Luckhoff n Pi rr de Villier , om
m r 'n paar name t noem, hartHk
eluk met die bekroning van hulle
tryd. Oub R Mark en hulle het
m t voorbeeld! e geduld w k lank
probe r om die eenh id van die sp I
t red. Dit 11 t hull ni
eluk ni ;
m ar i di nuw eenheid w t hulle
onder vol sg not
v rkry h
vir
hierdie tyd nie moontlik i t bet r
nie? Is dit nie w er 'n
uit die kw ai di god
nie?
NABETRAGTING

Atletie

tot die sti tin van die Wes-Kaaplandse Rugby-Bond. "Di Matie" kan
hom g n re geaarde Afrikaner
voor t 1 nie, wat di nuwe rugbyuni ,self
al het hy dit nie vooraf
verlan nie, nie van harte welkom
heet nie a die eni ste uitweg uit die
vi i use sirkel.
On neern alrn I m t'n
ker
mate van weemoed afskeid van NuweI nd met die 10 i nde herinn ringe
aan die
ur n die kleur en die OP-)
windin van Intervar ity. Intervarity op NuweI nd w vir die ru byli fh bb r van h inde n ver maar
bo-al vir di student ind rdaad 'n
Mekka, di eindpunt v n y salig te
ru by-drome, Maar nou is Nuweland
vir ons simboli
g word v n iet.
and rs, v n iet wat on Ii f
m t N uw 1 nd wou sso ie r nie,
omdat dit
d rt : honderd j ar en
me r v rd eldheid n bitt rheid onder
ons gesaai het.
Da r sIb
i gr s op Nuweland
mo t gro i voordat St llenbosch weer
d a
e i n word. Ordentlik en onord ntlik p
ook nie bymeka r ni .
So t y die Boere, it it o!

T

Die pl a like atletiekkIub i nou
r ed twe w k b sig met 'n punter k komp ti ie. Dit word oed ond rsteun en di to kom vir atletiek
i voorwaar go ed, Die klub het 'n
paar ersteklas atlete onder die nuwelin e bygekry, waaronder D. J.
Joub rt, van Heid Iberg. Hy i 'n
neef van die beroemde Springbokatleet, en het verlede jaar sensasie
aan die Rand veroorsaak deur die
220 tre in die vinnige tyd van 22
ek. f te }" toe hy nog 0.19 was.
Izak Buys, die 440 tr e kampiocn
het hom ook hi r gevestig. Die vertonin s van hierdie manne n ander
word Saterdag by el entheid van
die Nuweling -bye nkoms met belang telling af wag.

Di eerst offi iele algemen oefening vind vol nd w ek plaas, waarkynlik Maand g. Hou die kenniswin s dop. Hokkiesp lers, sowel
a alle ander person wat van plan is
o~ vanjaar hokkie t
i> el, WOI d
vriend Iik uitgenooi om die oefening by te woon,
Daar ( 1 tokk 0) die veld bekikbaar wee vir nuweling wat ni
stokk het nie, Spel rs wat ck tra
stokke het n dit wil verkoop, moet
dit aarnbrin na die veld.
OnderhandeHng word reeds get ref
vir vri ndskaplike wedstryd vir die
1 te, 2d
n 3d spanne op Saterdag,
3 April.

BoCha)
Di Maties het Saterdag mooi vertoon deur di sterk pan van S •
punt-Nomads, met 9-2 te versla n.
Pi rre d W twas veral op tryk,
n dit het op e n t dium gelyk asof
hy die ootersld al aan verwesenIi.
Die M tie
n lkeys staan op
i oombli
aarn bo-aan die punteJy, en Int rvarsity, wat binnekort
hou word, al moet beslis wie eintli di
t rk te is vanjaar.
v n die bot in
op met 4 wedstryd
llr.

PLA TE-PROGRAM
ond "annd, 27 Maart, 8.30
1. L a P'relud
(Fr
z Li zt).
Hierdie veelsydige komponis net die
Simfoniese Gedi ontw rp. Van hom
be taan 'n twaalftal werke in hierdi
styl, o.a. Maz p , Orph
en T aso,
Di bekend te van di Simfonie e Gedi t is
Pr'}ud,
eintlil 'n werk
sonder 'n d finiti we progr m, maar
wat Liszt beskou h t as 'n te tament
van die Lewe. Liszt het op hierdie
gebied, 500 op all gebi de waarop
hy hom
waag het, baanbr kerswerk
gedoen wat vir die latere komponiste
van uit rs groot waarde is. Die
Simfoniese G digt van S int-5 "n ,
5trau a en Sib Iiu is gernodelleer
op die dergelik w rk v n Liszt.
L s Pr'lude
is'n voorb eld van die
ork tra ie-vermoe van Fr nz Liszt.
2. F Id in mh it n Imm l' I is r
wird

ScM mm

(Joh

nn s

B hms),
i rdie twee Iiedere skep
onderskeidelik 'n atmosf r v n eensaamheid n droomteerh id. Dit i
kun op'n
p i1 waartoe lleen die
groot "Lieder"-komponis" in st at i .
Sa am met
chub rt, Schumann
n
Wolf is di naam van Br hms verewi
as "Lieder"-komponis.
Interessant is dat Brahm die opening
van "Imm r 1 is r wird mein Schlummer" gebruik in die tadige bew in
van sy groo Klavierkons rt in B-e .
3.

"V rr

sin "-5imfoni

(Jo

ph

H ydn). In y locpbaan a komponi h t
ydn op 'n punt g kom
waar hy hom vererg vir die lui! kker,
gemaklike, aan-die-slaap
gehore by
musiek-konserte. Om hulle wakker
te skud, SkIyf hy hierdie amu ante
Simfoni m t sy verrassing -akkoord
wat onv rwags Ike nou en dan aandag verg. Die werk i tipie van die
vrolike, dog nie oppervlakkig , oubaas Haydn
notvol van begin
tot nd.

Di
tadNieom
jaar

Huis-de- Villi 1 S se FI ntersaand
wa 'n groot suk e en h t £35 orbrin.
Dank aan ond rst uners I

* *

Di Boere-Orkes het Saterda a nd
'n baie
laagd
kon ert in die
Hofmeyrsaal ehou ten b ho we van
di Redoing daadbond,

"Con erv ."

Kom kyk na on Nuwe Uitstallin van Mans "R
Sport p kk . Di n t die ideale pak vir Naweekdr g of
Ons nuw b sending Jaste is nou in voorr ad, pryse
105/-. 124/-, tot 178/-.
W rm Wol rp 2/11, 3/3, 4/6, 5/6, 7/6. W rm 51
die nuutst kleure 13/6, 14/4, 16/6. W rm Oortr kj rai
Kra g 12/11, m t i uluit r 1 /11, m t Rollo23/-.
S m'br 1 5/3. 8/6, 10/6, 1116 tot 15/6.
V r Iyk r onti pry. voor I koop.

x Doni

I"
Kl sloop.
van f 82/4,
pp kk in
a m t Hoe

GEBROEDEI S DE WET (EI N .) PO

Voig nde Voorg

Di
rlik Vr V u t

J. G.e
1i

het

, K st •

pas aangekom!
Sen ibility · .

1.

Austen:

is h

2.

Hampden:

3.

Bri rly: Law of Nations .
Chen:
Th or tical Or anic

1'0

1,

Ii OE J7)JlANl(E
is III t(ll suiwer
vrugt SCI!).

m: ant

r fn

SO

ROOMY.'

ulke 1111]iJ f kry

01

kr w

80 k

OI UI

b

Bu 21.

Birdatr. t,
STELLENBOSCH.

Foon 20.

'1

nen

&

Nine Modern PI ys

. ·.
Chemi try

·.

.Ia e Tri onom try
6. Mitchell : Buildin Con truction
7. Wit on: Vallltin & Agility
8. e mbridg Gre It T t. St. Luk
S.

Loney:

·.

ill

UITSPAN

Sens

•

.v.-

H

3/6
2/3
8/12/6
3/6
10/-

/3
9/6

