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Aktiewe ~iulp aan U K.O.V.S.-Studente 
Aangespoor deur die kloekmoedige verset van die U.K.O.V .. - 

~tudente teen die vorwerping van moedertaalonderwys, is die Afr!- 
aanse studentedom onder leiding van die A.N.S. besig om sy kragte 

opnuut te mobiliseer in die stryd vir suiwer Christel'k-Nasionale 
Onderwys. 

M()re oIl BloeJllf()lllt~in 
More vind daar te Bloemfontein 'n verteenwoordigende Afd 

ka1anse studentekonferensie plans onder beskerming van die . .S. 
om die Afrikaanse studentegeledere met die oog op hierdie stryd heg 
ter te sluit. Benewens die A.N.S. wat as Afrikaanse studentebewegin 
by monde van sy Ieier die konferensie byeengero p het, sal daar sever 
~oontlik die studenterade van al die Afrikaanse univer iteite n kol 
eges verteenwoordig wees. Hierdeur word verseker dat standpunte 
Wat geformuleer word en veral alle praktiese maatreels waar . 
konferensie mag besluit, die daadwerklike steun van die stud nteg • 
meenskappe van al die Afrikaanse inrigtings sal geniet, 

Aile Kragte Saam 
AIle middels is ook aangewend om in hierdie ondern ming die 

~teun van die Vrystaatse geestelike leiers en publiek te verkry, en on 
e nseglik behoort so 'n sametrekking veel krag te verleen a .. n di 
U.K.o. V.S.-studente sowel as aan die hele strewe na suiwer Afriltn,anse 
~nde~wys, S008 ook beoog word o.a. met die Stellenbsse ingenieursfa 
ultelt en die Pretoriase mediese fakulteit, 

:r.t Om te oordeel volgens die plaaslike monstervergaderlng vall 
. aandag', het hierdie saak op Stellen bosc'h ook reeds . root eesdri 

'Ultgelok. 

Die Storm waai oor! 
Sv · .It erl en A.N .s. eCJ1)lurig 
80 V;rled Dinldag nd het die S.V.R. 
w n r'n nkel te nsfem die A.N.S. st d die mptelike erk nning v n die 
I U cnt ra dew t hy 'n tyd- 
da~k .kwyt w·. Onthou sal word 
ken ~le Studenteraad die A.N.S. er- 
te nlng eweier het (met B teen 7 

In rn~e) op grond daarvan dat A.N.S. 
dit Pohtteke liggaam sou wees, en dat 
oar V~~der 'n Uniale beweging is waar .. 
a le S.V.R. dan geen eggenskap 
en~ he nie, Die S.V.R. het nog nooit 
Waa e vaste geskrewe beleid gehad 
erk rvolgens hul 'n vereniging ou 
On en of nie, maar dit was g10 'n 
~asigeskrewe wet" dat enige org ni 
Icen ei tnet 'n politieke kleur nie er 
A 'lIl~ ng sou kry nie - d arom is 'n' . ~e erkenning geweier. 
loek-ar 1 weer deur die A.N.S. an 

gedoen o~ erkenning op 'n la- 

-'---- -----' 

Mali , . 
tere vergadering. TO) is da rop 
ys d t die terugtrekking van die 

S.V.R. se crkenning, die po ings van 
A.N.S. om fond e vir die Lan enho 
ven aal in te samel groot skade be .. 
rokken het. Vervolgen het die S.V.R. 
besluit om die A.N.S. se erkenning in 
heroorwei(ing te neem net n d t 'n 
va te beleld t.o.~. die erkennin v n 

(Vervolp op bl . 2, kol. 4). 
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D. F. VAN DER MERWE, 
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Dagbreek. 

Dcel III. 15 Okt. 1943. No. 27. 

AFIUKANEHS REHOU JUL 
TELLIN(; ! 

Soos blyk uit 'n ber ig elders in 
hierdie uitgawe het die Studente 
unie van Stellenboscb 'n besluit ge 
neem om hulle mede-Afrikaner 
studente aan U,K.O,V.S. kragdadig 
te steun in hulle stryd vir die be 
houd van opvoeding in die moeder 
taal. Hierd UI' is die grense van 
Stellenbo ch as Afrikaner-inrigting 
uitgebrei tot in Bloemfontein om 
hom daar sy aan sy met die Afri 
kaner van die Vrystaat op die 
voorste strydlinie te begeef - 'n 
stryd op onderwysgehied vir 'n eie 
nasionale selfbehoud teen die En 
gelse liberalisme en dekandensie. 
Alhoewel U.K.O.V.S. gelee is in 

die mees Afrikaans.e provinsie van 
die Unie, was dit juis hierdie Afri 
kaner-inrigting wat die meeste slae 
moes verduur van die onnasionale 
en volksvreemde elemente, .wat hul 
beliggaming vind in die verengels 
ingsb leid wat tans deur die stoom 
roller taktiek van di regering deur 
mid del van 'n verengelst raad van 
U.K.O. V.S. op die Afrikaner stu 
dent en -dosent afgedruk word. luis 
omdat U,K.O. V,S. vir die laaste 
dekade n meer, in 'n gedurige stryd 
gewikkel was en nooit volkome ba 
lans kon verkry nie, is hierdie VCT 
w, rde taestnnde uitgebuit as "n guns 
tige broeiplek vir die .xiubbelme 
dlum-eier" wan uit die sogetuuuruie 
"tweetnligheidskuiken" hopelik ge 
broei sou word. 
II oewel hierdie eier den skynbnet 

met 'n heel onskuldige gledde "twee 
taliglJeidsdop" omhul ls, is dit heel 
t mal duideIik (1 t die -"tweetalig 
,heM" maar net ill die dooie do']) he 
staan - voorwaar "n diplomatiesc 
hoender! 
Die sog naamde 50 - 50 beleid is 

maar net w el een van di ve 1- 
vuldi pogings wat aangewend word 
om inbr uk te maak op die mag van 
die moedertaal. Dit is 'n bed kte 
poging tot verengelsing, egter baie 
meer evaarlik as al die vorige open 
lik an lac te n dit w t on eie 
is I· Die heropvlammin van die stryd 
op U.K.O.V.S. is die t k n vir die 
aanvang van die grootste stryd wat 
die Afrikan r no ooit moes voer vir 
die behoud van sy cie suiwere taal. 
Hier k n nie g wyfel word nie, 
maar on. strewe moet ou uiting 
vind in 'n g samentlik kragdadige 
optrede! 
Dit is die plig van Ike Afrikaner 

univer iteh om U.K.O.V.S. aktiewe 
st un tc gee - net d ur besluite 
te neern nie maar w rklik, tenspyte 
van alle praktiese moeilikhede, hulJe 
hulp te v r1 en. Geen Alrikant.:1" 
mag in MereU tyd terugstBan me; 
almal moet . aamstnan en offCl' om 
die stdling te behou! 

.,Ons sal ll11twoord op jou roepstem, 
Om; sal oller wat jy vra, 
012S sal Ip.w • ons .. al sterwe! 
Om; vir jou, Suid-Ahika!" 

Mu iekv reniging. 
SOlldagaand 8.15 

'n Besol1der aantreklike pro ram 
sal ondagaand gelew r word in die 
Con'Servatorium vir Musick, deur 
Mnr. Fritz Stegm un, oud-voorsitter 
van die M usiekverenigz"ng. 

Die Oorlog 
NOG STEEDS DW AUSTREKKERY ? 

t#D~ Wa~r~ldg~scbi~denis is 'e 
Wa~r~ldgericht, 

VU8~rding, de wer der Historie:" 
- Ten Kate. 

Dip .\IOF;) ous« hlad Ooriog en Wor 
k rsklasse hot onlaugs 'n art.ikel 
gesl ryf waarin dit heet : "Ho· langer 
die oorlog duui-, hoc b langi iker word 
politiekc fuktore. Hiordio ill tore sluit 
gekompliscordo en t onst.rydig pro es 
s in W11L baie mindel' as miJiterc Iak 
tor onder 1>e11o(.'I· van die oorlogvoe 
rende regerings is." Na au nloiding 
van 'u gesegd« van lIurry Hopkins 
(nOOSQV it C stuutmak r) gaan die 
hlnd verrlor 011 st: "Die 0 rlog is re cl 
lang'l" I1S eli eerste wOl'oldooriog nan 
(Ii 1 gang. Kan dit het.wyfel word dnt 
elke addiaionele dug n maaud die 
lit! a tskaplike atmosf'eer il hoe moor 
m t waarskuwing span vir (lie oorlog 
voerendo lande fi" Die blad is Stalin 

onoffiaiele mondstuk en dilS verba 
s nd om te lees dat Rtnlin y bondg • 
note waarsku teen mooutlike so. ial 
teen. trydige ontwil k Iiugs, Dit is 

maar ook O}l P " ooulike grondo, Iaur 
"n grootskaals inval in We. -Europa 
ell die tigLing Villi '11 tweedo front 
daur sa) blocdig offers eis van albei 
kante. Dit sal buitendion nog 'n offer 
in muterianl eis wat sanm met die 
verl ieso aan m nsel wens, nlbei kunte 
so stork k n v rswak dat goon van 
beide later tot groot kraginspanning 
mocr in staat sal \\'('013 nie, l~n dan 
nn.tuurlfk sal di sterkstu firm met, uio 
skerp ste mes in staut wees om die b E'1' 
se vel ft.' sn.v ROOS hy dit wil he _ dan 
1'01 die "maat kt plike proses" na sy 
kant. 
Ond rtusseu sit die beer nog 'n hele 

entjie van di kooi af waar hulls hom 
wil vang - Berlyn. En volgens nit 
latings van 'n Amorikaanso ministei 
hot <lie be " nou driemaa I ROVOC] gc 
oef nd soldato us toe hy eli€! oorlog 
hep~n hot. Him'die oni.wikkelillg kan 

(Deur Oudregter Chris. Botha) 
jurs hierdie 800rt onbwikkeling van so 
stale prosesso waaraan die .lolsjewismo 
sy 'ontstaan en Stalin sy b wind te 
<lanko het, 

Waa rom waarsku hy !lOU sy Bond 
genote du L by hinger duur hi "die 001' 
log di self'do oort ontwikkoling kan 
i.e'\\ cg bring, Vir die g wone ver 
stand lyk «lit g k da t Stalin hang i 
vir 'n 811001 wa t jui in fly kraam Hal 
pas. 
1\lanr Stalin is 'n nugt re pclibikus. 

Ry BOlldgonot.e wed net so good a hy 
(011 hy weet diu) dn t hy hulle nie waar 
sku i(1( n 'n moo it.like demokratioso 
II rlewing as g volg van di I:mgc 001' 
lOf' duu 1". W nt. HS dil. die spool is, 
dan is hull gI\c1i 'lId !Het 'II 1 ngor 001' 

log n h ' (lol, want IIY h t 'n d('mo 
haLia .. Iwnstit..usi oJ) J)apilI' 'n die 
ell}'i.lolikt J ork is in all eel' It ]'&t01 
in Rusl:llld met !li( ,"cening V In di 
Anl'tshiskop VHll Yo I"] , 
Dnt TlflBionnnl-so. illlisllW die flpook 

is waade n gLwu[lrsku word, i nio 
II ttl t lWCIH ni. Die Go Ilio"rde i 
ondcr melmar venIt old onr dio vra g 
hoo tli h r 1i0 vel gesny )llO t wonl 
nie oar hoo di bl'or gevnng mo t WOH 
lIie. JI~n dit is vall groot. helnng om 
voornf to w(' t .wie dio mes W 1, diu 
V ~ mo t, sny in IlIHlUO sal ho. 
Uolsjowistiose diplomasio is onh r - 

kenha 1 n ollortocloks. Dinnekori. 
Villd dnal' onderhand linIYs plnns tus 
rwn die ministers van Imitelandso sake 
van die c]l'ie bondgenote. Godurig 
duik daal' storios OJ) in di( llunshlaaie 
van pogings van diu kant vun Dllits~ 
lund vir 'n apul'to vr~d m t nuslan«. 
Hiorclio storios kan hulle OOfSpl'Ong he 
nit Jlorlyn. MultI' hulle kHn ook llit 
'Toskou SLam. Dis fH k r <lat, dnar in 

Engelnn!! nook in .Am l'ikn 'n vroe 
b tnnn daL so id, . knll g hOlll' en as 
!lit gt h UI', sal !lit, 'n gew Idige slwk 
\'il" 1Iltw e die Imule WON!. DUlll' h - 
f;fllllJl eli \'rel s (lilt di gp,l iPUClli 
hOlliS If I n h. rhua!. Tn w:m 11 (, 
I'Jllg lund IlH i Stalin ollli )'hllfillei. Di 
ollderiJawloJillg lwi, Illi lui n <Ii gt' 
vo)g \\ 18 '11 001' OllkOlH tu tI n Dnit - 
IUlld "" R.lIslnud. 

Owl I "Iii iJl(ll'llk van hi rlli<, vrc R 
1'1 kl n Ntalin lIliski n dat hy sy flo 1 
l\Hn 1>0}"(\i1. J~u io do 'I j ; 0r.1'i in 
van 'n two do front in. W .J~lll'O})n'. 
Nio '11 t,w('ouo front uit die lug nil;, 
,ok ni 'n d I'd fmnL in HaW; 01 '11 
vi .. do in tlie nt~ll 11. Nco, 'n t.weede 
frout, voarafg gaan mot 'n grootskau.I 
'0 lnnding in Wes-Europl em nio more 
of fntel' ,Ii. 'M:Ul.r lIOIl, ontuidtlollilc 
n 1001' jllll dit ni" dun sal dio g flki - 
<I( ni, hom h(whnal. 

'n M flS kan jou VOOl'st ,1 watt r in 
vlood 0 'n droig mont OJ) Edon joH I 
h". Hy hoi '11 gnsh:il m t TIit.ler on 
lu r;·olini nio all n opt ideoiogiM6 

mi kien di slcutcl woo. V.Ul die g_ 
h im dat Dui l.sland vanjuar net ver 
dedig 11£1 in Rusland opgot reo hot ell 
in ItaW~ I .ngsaam tOl'llgtl'ck waur 
s~ ynlik 11a '~l st rk verdedigha'r poai 
lila. Dat (he heel' se naels nog nie 
h olt mal t.omp is nip, hlyk uit di 
mani r' w nrop hy in Jlusln.nd torug 
il'ek. DIl hlyk egt r nog moer £II' lOU 
ties nit -sy hlits n ll« opt. do in TtaW; 
on die Balkan onmidd ,Ili 1 n die be 
lcendmnHllg VUIJ Ha)io so oorgawo 011 
die 'erraa i v n Iladoglh, On Vidor 
Emnnu .l. 
Vir on ill 8uid-Afrik I is hierdir ont 

wikl« ling ill die O(lrlog van besondr r 
h('Jfln. Om: Bel', t. Iinister i g('t 
ro Jl nn )~~l\g hllld vir hornatislnging 
Di. eftp Times 8") 11y word gero-], 
omdnt 'Y trondig ] ennis van l~ul 0- 
pest) 10 I nde viI' Ohl1rchill van gront 
wHurd Bol \\c S, Wid,hull ,'toed Rl' 
hy i 11e!. die regl man om tIi go kill£> 
tuss n Engelancl 11 Am ril a to h' 
slog. Wa t.li vel'sl-ille i8, weoi .. ortB 
)lio - wnll rAl ynlik ook [II W(Jor 001 <1i 
})( l' s vol. 

Gmt l' 11 'y I llllis van hllrop 
n ng 1 nth d is 'n v I·hn I ",at uit 
Wid !w.m SI. d lam nil, onvnupas ni . 
By clio VI' d('sollclel'hnncloling van Ver 
sflill het Smut nu Oostenryk gog!lUll, 
bolns m t die tank om ond I'sook in ff' 
stol hoo die ,npvo)g rstate Vllll 00. 
tOllryk onder mel n l' die llllit mo 
vOl'dee1. Na sy t rugkoor hot g ,nl. 
Rmuts WickJlUm loed ontmoet en dio 
V()l't I <lat Smuts aan 110m gOBo hoi: 
NOll weei ok pl'osies hoe dio vordelin f 
mopt gnarl, maar s" hidjio viI' my, 
"waal' 10 llOlI intlik .. fornvie" I 

(V.ervolg v~n hI . 1, kol. 2). 
verenigings deur di S.V.R. vasg Ie 
is. 
Hierdi beleid is Dinsdagaand neer .. 

gelS in 'n mosi ingedien deur mnr. 
Gerjo v. d, Merwe. Die mosie be 
vat o.a. di volgend: 
"By die erk nning van verenigings 

deur (ie Stud nt -unie van di Univ. 
van St llenbosch, sal in aanmerkin 
r.e "em word di mate waarin so 'n 
v l eni ing 0 organi asie, die Stu 
dent -unie van Stell nbosch, di Uni 
versit it n die Afrikanervolk, as ge 
heel, tot diens kan w es, en in nood 
saaklike god dienstige en kulturele 
behoeftes voorsien. 
Politieke oorwegings sal nie nood 

wendig by die 'erkenning van ver 
eni in s of organisasies van die 
toekom , in aanm rking geneem word 
nie." Op grond van hierdie mosie 
het di raad eenparig gevoeI dat di.e 
A.N.S. erk nning moet kry n 'J1 
voorstel van mnr. David V. d. Merwe 
in dier vo ge, is un ni m aangeneetJ1. 
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In hierdie era van wetenskap en 
Wy heid is dit vir elke indiwidu 
noodsaaklik om ten minste 'n alge 
ll1ene kennis van die beginsels waar 
o~ die wetenskap berus, te besit. 
lilcronder is die atoomteorie, wat 
die basis van die hele moderne Fisi 
Ita en IChemie uitrnaak, een van die 
belangrikste, en op versoek sal c:>ns 
prob er om 'n populere voorstelhng 
daarvan te gee. 
. Voordat ons die teorie behandel 
1 dit noodsaaklik om to weet dat 
daar waarskynlik 92 clemente, stow 
We wat ons nie chernies in eenvou 
diger stowwe kan opbreek nie, be 
staan, ('n paar van hul is nog on 
bek nd); Vcrbindings (soos water 
of tafelsout) bestaan uit 'n chemi - 
e samestelling van twee of meer 
Van hierdie elemente. 
Die atomistiese idee dat mater ie 

nie onb.eperk in kleiner dele verdeel 
Itan Word nie is reeds in 1000 v.C. 
deur Hindu-fhosowe gebesig. De 
rnocritus ('n Griek) het in die vyf 
d eeu v.C. 'n uitgewerkte atoom 
teo,rie opgestel. As gevolg v~n 
~rtstoteles se Iilosofie, egter, 15 
hlCtdi.e idee heeltemaI op die agter 
~rond geskuif, en het feitlik ee~s 
In 1808 herleef as 'n gevolg vall die 
w rk van Dalton, wat die teorie op 
k~antitatiewe grondslag geplaas het. 
Dalton bet verklaar dat alle rna 

terie opgebou is uit uiters klein 
~eeltjies, nl. atome, wat onverdeel- 
ar en onvernietigbaar is, en ~at 

a~Olll van dieselfde element pr esres 
dIe cIfde is en dies lfde g'ewi.g het. 
Atotne van dieselfde of ver ki'llende 
elcment vorrn dan molekulus, die 
lein t deel van die stof wat on 
fhanklik kan bestaan. M. terie be 
taan du uit molekules wat weer 

OPg bo 1 is uit atorne. 
. V'andag weet ons dat die toom 

~~e onverdeelbaar is nie, maar dat 
It It.W er op sy beurt opgehou is uit 
,} tnet bOllqtene. Bier sal die atoo~ 
olg n die model van Bohr (dle 
{(lot Deense weten kaplike), w.at 
ie r kikste vir hierdie doel IS. 

VOOtg stet word. 
Di atoom bestaan uit 'n kern of 

nUc} U van neutrone en protone, 
Wat die grootste deel van die atoom 
u~ gewig inhou, met lektrone, wat 
u' atom beweeg (soos planet om 
Ie Son). Die elektrone is elektro 
~ ~atiewe gelaaide deeltjies m t 'n 
d?le Iein gewig (in verhouding m~t 

I van die proton)' die protone IS Ow . , di I t 1,840 maal swaarder as re 
. )el tronc (boeweI hul veel kleiner 
~., en het '11 elektropositiewe la 
d·lng war numeries di.eselfde is as 

1 van die elektron: tel wyl die ne.. , w· .. trone, wat omtrent dieself'd ge- 
n I a die protone het, elektries 
eutraal is. Omdat die atoom as 
lliks elektroneutra 1 is, is daar n t 
d?V 1 protone in die atoomkern ~s 
11 ann tal 1 ktrone wat om di 
w~Cl us roteer. Die elekt one be 
t g in v gest.elde bane of eIek 
nl011-doppe om die kern (2 elektro- 
18 V~11 di crate dop, 8 die twe de, 

dIe derde, ens.) 
11 0111 rneer duidelikh id nan boge 
,,0 tnde tc verIe n s 1 die struktuur 
V~J k d b n paar atome bespr e wor. Hg; atoom van waterstof (H), die 
vy; e . 1 rnent, (hierdie atoom w eg 
b tnlljoen biljoenst van 'n ons!) 
we taan nit 'n kern van een proton, 
d ,aarorn een elektron bewe g (in 
Ie d' t 

\roo erst baan). As ons re pro .on ONDERSTEUN 1 rat 1 met 'n radius van een duim, 
~ dIe elektron, met 'n radius van 

eli \\rat 160 voet (dog veel ligt.er as ONS 
Qi proton), op 'n afstand van 001 ADVERTEERDER 

600 myl daarvan roteer. Selfs 

~(~V~e~r~V~01~g~0~P~b~1~S.~4~,~k~0~1~·24~) __ ~ ----------,---: __ ----.---::-------~----~~~~--------------~~~--~--~--~- .........__ 

TOOMSTUUKTuun 

Korrespondensie 
Geagte Mnr. die Redakteur, 

Vergun my asseblief 'n woord in 
"Die Matie" insake Held dag, . 
Oor die skitterende sukse van d~e 

dag onder die omstanc.lighede van di 
kant van die publiek en student ge 
sien, hoef hier nie iets Ye~ te word 
nie want die dag spre k vir hom elf. 
Ek dink nie enige persoon mo. t 

be dank word vir sy dien t om di 
dag 'n sukses te maak nie want ons 
is dit almal verskuldig aan en v.olk 
en helde. Tog w n ek veral spesiale 
melding te maak van die hulp en 
ywer van mnr. Dawid SnytnR_n en 
mnr. S. J. Joubert, sender Wl • e 
hulp die oggendpro ram k~r ~l 
so 'n groot sukses sou wec. me, k 
hoop daar sal vol ende jaar w er 
net 0 'n mooi ees van amew.e~ 
king en opoffering heer 00 dlt 
vanjaar die geval wa . 

Dankie. 
Die uwe, 

S. P. Both, 
Voors. Heldeda Kom. 

DANKIE BOERR ! 

Duwid Snymsn. 

DA(;nnEE E NUWI~ 
HIJISKOMITEh 

Die volgende is die uitsl~g .v n 
r» gbreek se huiskom~teev. rkie 111 

Dawid Snyrnan (Pf1maflu~). 
Wil elport (Vi e-Voorsltter). 
Willem R nnhackamp. 
David v. d. Merwe . 
Danie Moolman. 
Piet van Niekerk. 
Fnnie Botha. 
Gert Opperman. 
Rynier de VilJiers. 

DIE KAROO·BAKEN· 
D ME UITRUSTEft 

Eien .. r: H. J. A. SMIT (8.11,. ) 

Het v rtr k 
n a geriefl i ke r 

oord vir Stud ant .: 
voorhoen 

w. H. DU TOIT E G OU. 

Darter Onder Onsie 
i h t crt 

Seevie No een ! 
Uitsla Iunior-I ed 

JJ7EE1' U ? 
's 

nt, 

Net 

TA T 

1 inatraat, Stellenbosoh 

Vir uiaat d. in 

{Boek 

* Skryfbehoeft 
Kun materiaal 

Vir LAI ND! 
GESONDH ID 
drin 
H IRLIIE 

KWV 
DRUIW P 

Onthou! w. v.- 
Eau d. Col i'n 

b sena r nom 
n W Iri k nd par'" 

MITA 
lei nstraat, 

Kan jail voor i n In 
NIT 
MA 

D I· 



VIER KrrOBBn ]948. 

ONGEKENDE GE SDRIF BY 
HEL EDAGVIE ING 

I,-ofwaardige Prestasie onder A.N.S 
L iding 

Ho weI die reen die v rri tings van 
die da g d eltelik b moeilik h t, en 
verantwoordelik wa vir die wegval 
van die hele middagpro ram, kon di 
g evan Heldeverering nie gedcmp 
word nie. Gelukkig h t di reen die 
kwartmyl Ian e onto kans ge ee om 
deur di strate te bewee en Coet 
zenburg betr klik droog te bereik. 
Orals langs die strat was die volste 
mate van belangstelling die kenmerk 
van die toeskouers wat in groot ge 
talle na die feesterrein egaan het. 
Voor 'n g hoor v, n meer as 'n 

duisend geesdriftige Afrikaners is die 
Ti ansvaalse en Vrystaatse vlae onder 
tamboer- eramm 1 en die sing van 
die twee volk liedere gehy. Na 'n 
k agtig godsdiensoefening, gelei deur 
prof. G. B. A. Gerdener het die voor- 
itter van die S.V .. die aanwesig s 
welkorn he t en vern) ewag ge 
maak van die uitrnuntende ees van 
m werking wat allerwee geh ers 

heL Die gian. punt van die oggend 
was die besi lende toespraak van die 
f redenaar, d . J. S. Theron, waar 
in hy v ral beklemtoon het wie ons 
helde i en waarom n ho ons hull 
mo t ver er - hulle wat ter wille 
van hul Afrikan rskap g I ef, g ly 
en esterwe h t. Die toejuiging van 
die a nw si wa ponta n n uit 
bun dig. 

STEM VAN AFRIKA 

rnidd gprogram as 
gevo] van di r en moes t rw e 
bly h t prof. P. J. Schoeman die nand 
'n j ugr d ehou, v rsier met 1 
lie be ldrykheid eie aan die spreker, 
In di tern van Groot Afrika hoor 
die spreker die boodskap die stem 
tnt di Afrik ne volk: "Bou dig 
n luit Ii Jed re!" 

ONS EIE 

Die fee redenaar van die aand, dr. 
J. d W. Keyt r, h t veral die erfe 
nisse beklemtoon wat ons uit ons 
volksverlede put. On8 auiwer gods 
di ns, ona g'eainal w h is van 
di volksbou, ons hodemliefde, die 
uiwcre Afrik n rbJoed in n re, 

on .ie kr tirrontwikk Ide taal, on 
O}lVO ding plan wat g roei het uit 
Ons volk verled , en wat ons nie n 
willekeU'r k, n en mag verander rrie, 
dit i di erfeniu wat ons moet he. 
hou en vel" er - maar tog dikwels 
v r sm i. 

REKTOR BE DANK 

Dr. Wilcocks, die rektor van die 
Unlversiteit het vervolgens al die 
sprekers bedank en me r spesifiek 
dr. Keyter wat uit die 'br ndpunt v n 
di Afrikan r-ta Istryd tot ons 001" 

g kom h t. Die rektor bet met w ar 
dering meJdinr: gemaak van die yw r 
van di or nise rd rs onder VOOl' 

sitt rsk p v n die Takslei 1" van di 
pl aslik A.N.S.-t k, n rgi k byg _ 
talln dcur die hele o'rganiser nde 
komit . 

ONS HELDEGESKIEDENIS 

Die hicropvolgende tableauvoorstel 
ling van OtIS heldeg skiedenis wa 
uit rs geslaagd en het 'n besondere 
oeie en diep indruk gelaat, Verge 

sel v n koorsang en voordragte uit 
"Di Di per Reg" van N. P. van Wyk 
I..ouw en "di· Pad van Suid-Afrik " 
van C. J. Langenhoven, is verskeie 
Afrikanerhelde uitgebeeld. 
Di afsluiting met die St m van 
uid-Afril« het die besielin van di 

dag v rtolk. 

NOU VERKRYGBAAR!! 

MET KOEVERTE 3/6 p r do •• 
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BOl~ RAL·TOF~n 

'n Bofbaltoerspan van die Maties 
het gedurende die afgelope kortva 
kansie 'n geslaagde toer na die Rand 
onderneem. 
In 'n onderhoud met mnr. Theo 

Wink, kaptein van die toerspan, het 
hy verklaar dat hy baie in sy skik 
is met die standaard van pel wat 
sy spelers oor die algemeen gedu 
de hulle wedstryde g elewer het, en 
hy is oortuig daarvan dat die eer 
stespan van die Maties, wanneer 
hulle eers in deeglike afrigting ver 
keer, nog 'n krag in die eerst liga 
kompetisie van die W.P. gaan wees 
in die seisoen wat voorhande Ie. 

Die toerspan het vier wedstryd 
af gespeel, waarvan hulle 2 gewen en 
twe verloor het. Op Saterdag, 25 
1.1. het hulle hul eer te wedstryd 
met 11 - 9 gewen teen 'n gekombi 
neerde span van Germiston en Ken 
sington Polytechnics. Die volgeride 
Woensdag was die Maties egter nie 
bestand teen die vernuftige same 
spel van Crown Minc Giants nie, 
en moes 'n geweldige nederlaag van 
11-2Iy. 
Saterdag 2 Okt. het hulle egtcr 

die nederlaag gewreek deur die 
Transvaalse liga-kampioen Kensing 
ton Polytechnics in 'n sprankeJen 
de wedstryd waarin vera1 Koos Brink 
en Hattingh uitgeblink het, met 14- 
8 te klop. Hi rdie wedstryd was be 
paald die hoogtepunt, en menige 
bofbal-geesdriftige het na die wed 
stryd v rklaar dat hulle nog lank 
laas sulke opwindende spel aan die 
Rand beleef het. 
Die laaste wedstryd van die toer 

moes die Maties na 'n harde gespook 
prysge.e met 11 - 7 teen 'n span 
saamgestel uit die verskillende Iiga 
klubs van die Transvaal. 

MATIE-SPAN AANGEPRYS. 

Transvaalse bofbalkamers was 
verbaas oor die standaard van die 
spel wat deur die Maties gelewer 
is. Mnr. McDavitt, gewese Ameri 
kaanse seniorJiga-speler, wat opge 
tree het as breier van die toerspan, 
is die mening toegedaan dat met die 
nodige afrigting die Matie- erste 
span' staat b hoort te wees om 
enige e rste liga span in die land kaf 
te loop. 'n SpeIer wat presteer het op 
die toer was Koos Brink wat in 
lk wedstryd In boflopie geslaan 
het. Verder het Theo Wink en 
.T han Haupt' goed vertoon met die 
kolf. Van die nuwelinge in die span 
het Hamel Hattingh veral goed ver 
toon. F rdie Kidd van U.K. het .. 
die gooiwerk in die plek van Pierre 
de Wet waargen.eem en hom uitste 
kend van sy taak gekwyt. 
Onder die bekwame bestuurder 

skap van mnr. Eddie van Niekerk 
het die spelers al gou op die trein 
reis Noorde~toe in een broederbond 
ontwikkel. 

Die eerste dag in. Johannesburg 
het die kerels al dadelik onder die 
indruk van die grootheid van die 
Goudstad gekom en die nietigheid 
van 'n Matie as hy in so 'n stad 
bland. Ervarin swat nog lank 
onthou sal word is die gevaI in die 
Chamb r of Horrors waar Ghoen 
Th. rOn die wenk op die dubbeltote 
vir die hond wedren gekry het, en 
toe maar besluit het om nie sy geld 
te waag nie om tot sy teleurstelling 
Iat.er te verneem dat die hond weI 

Belangeike Kennisgewing 
Di Wetenskaplik Vereniging h 
root eno" om lie do senbe, tUG 11 

en nder bel ng tellendea uit te no 
n die afaluiting van vanjaar se wer 
saamhede. Donderdag (21 Okt.) 0 
7.30 n.m, in die Annexe, 

By hi rdie g Ie nth id, die Profe 
or - nd, ani prof. dr. C. D. van d 
M rwe, hoof van die Chemieae D 
rt m nt, di wool'd vo~r oor "V 

delin en die G volge," wa rin b 
I ngrik wetensk pJike vra If tuk 
bespreek aal word. Pr of., van d 
Merwe i hekend vir sy Jeer ame 
hoeiende Ie ings, en on is a ker da 
die aand n v n die glanspunte in di 
W.V.U.S. geski deni sa] wee. 

(Vervolg van bIs. 3, ko1. 1). 
materie bestaan grotendeels Ul 
ruimte! 

Die volgende element, 'n edelg 
Helium (He), se atoom bevat tw 
elektrone wat om 'n kern van twe 
protone en twee neutrone beweet 
(Hier is die tweede dop dus vol 
ledi ). Die natrium-atoom (Na) he 
'n kern van 12 neutrone en 11 pro 
tone, waarom U elektron draai ( 
in die eerste dop, 8 in die tweeC 
en een in die derde). Eindelik ko 
ons by die Uraan-atoom (U) waa 
92 elektrone om 'n kern van 92 pro 
tone en 146 neutrone, roteer. 
Die aantal elektrone in die atoOj 

(of die aantal protone in di.e ker~l 
noem ons die atoomgetal. (Dli 
atoomgetal van H is dus 1, die yaP 
He: 2, van Na : 11, en die vat, 
U raan 92). Die gewig van die atoc'" 
van 'n element (wat in die kern g~ 
konsentreer is) vergeleke met d~ 
gewig van die Waterstof-atoom . 
die atoomgewig genoem (met QJt 
atoomgewig van H as eenheid ge' 
neern is die atoomgewig van He: 4 
Na: 23 en U: 238 - alrnal naaster 
by). Later is dit gevind dat dit bett 
is om die- Suurstof-atoom as stoll 
daard te neem, 11.1. as 16 nhed 
Vol ens hierdie skool is die atoofl1 
gewig van Waterstof 1.008. , 
Volgende week salon op hierdl 

beginsels verder bou. 
Dit is, egter, noodsar klik om tt 

besef dat ierdi voo stalling v~~ 
die atoom (volgens .. ohr) nie die 
mees eksaktc is nie - - dit is a~e~ 
'n gerieflikste, materiele vc:5orstC1' 
ling. Volgens die teorie van Heiset' 
berg, De Brolich en Schrodil1gef 
(v.erkry van Golf- en Qua tum-tnt 
ganika) is die atome 'n matemati" 
se konsepsie - dit is 'n wisselwe" 
king tussen go1we en materie. 

(VervoIg van bls. 1, kol. 4). 
(4) Voorts gee hierdie Students 

unie sy moreIe steun aan die Std' 
dentekonferensie wat op 16 O)C' 
tober te Bloemfontein gchou word 
en versoek die S. V.R. van StelleJ1 
bosch om 'n verteenwoordiger, 
namens Stellenbosch na di konfe' 
rensie te stuur met die opdrag 0111 
die beginsel in Art. (1) van hier' 
die mosie te bepleit en die U.J{: 
O.V.S.-studente te verseker vn~ 
die wens van Stellenbosch d.l 
die ingeslane weg en die mani~f 
van optrede deur hulle gevol jJl 
die stryd, voortgesit word. 

g w n het. I 
Dan was daar di da toe van die 

spelers onder leiding van Koo Britl~ 
gaan inkopies doen het in die dameS' 
afd ling van 'n groothandelsfirm t1\ 
uiteindelik daar uit is met 'n babB 
voedselbotteI om Eddie se bier daar' 
in te bewa r! 

Koshuise 

VIR DIE KOSHUI E 

L. 
E ER 

o bus 2 I. 


