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Mor Puik Atletiekbyeenkoms 
Op Coetzenburg 

Vier Universiteite Ding Mee 
"Ons Atletiek terwille van ons Atletiek" 

More vind di derde byeenkoma glereiH deur die Afrikaanae Stu 
dente-Atletiekbond piau op Coetzenbul'g. Dit b loof om net aulke puik 
atletiek te lewer aa al die vor ig'e bYe!enkomate wat hierdie ae'iaoen op die 
Stellenboaae baan b ,lia i. Vandat die Dall'ymple-byneekomate as gevolg 
v n die verbreking van betr-ekkings met U. Witwat/e'l'a'rand deur St lJ n 
boseh, U.P., P.U.K. n U.K.O.V.S. van die b an ii, het die Studente 
Atletiekbond da rin g alaag om die Afrikanel'studente mekaar ook op 
die aportterrein te laat vind. 

b Die Afrikaanste Studente-Atletiek- 
ond is aan die einde van 1941 gestig 
toe deur 'n aantal atletiekgeesdrifti 
~es op P.U.K. gevoel is dat die ver 
dWyning van die tradisionele Dalryrn 
Ple-byeenkomste nie oorsaak behoort 
t~ wees dat daar geen inter-univer 
altere kompetisie sou plaasvind tot 
~Yd en wyl die Wits-kwessie opgelos 
1 nie. 
In die stigting van die Atletiekbond 

het die A.N.S. 'n leidende aandeel ge h In, omdat die organisasie gevoel 
et dat so 'n Atletiekbond in 'n 

d Iinitiewe leemte kan vul wat daar 
h staan het in die Afrikaanse sport 
W"1 eld. Omdat A.N.S. orals waak 
op al die volksterreine het dit ook 
hier die leiding en inisiatief op hom 
geneem in die stigting en bestendiging 
~an die werksaamhede en doelstel- 

h
hnge van hierdie suiwer Afrikaanse 
end. 

DEUR BALE MOEILIKIIEDE 

Die Atletiekbond het in die begin 
Onder moeilike omstandighede gebuk 
gegaan, aangesien daar verskillende 
ake was waarmee Stel1enbosch b.v. 

~~e saamgestem het nie. Daarom het 
re eerste twee byeenkomste ook 
p1aasgevind onder dat U.S. arnptelik d span ingeskryf het. Na onderhan 
, lings oor n weer aangeknoop is, 
!S uiteindelik daarin geslaag om tot 
11 ooreenkoms te geraak. Die Afri 
It ner-studente liet m kaar gevind, en 
ten spyte van moeilikhed kan'n eie 
Afrikaanse atletiekbyeenkoms vanjaar 
op Coetzenburg pIa svind. 
Sovee1 opgang het die Atletiekbond 

d el11aak, dat ten pyte van die feit 
at U.K. ni amptelik aan die by 
enkoms kan deelneem nie, daar tog 
Vanj ar 'n paar atJete van genoemde 
ltniversiteit op die baan gesien sal 
word. Dit behoort die bye nkoms 
?v el inter ssanter te maak aange 
len hierdie paar atlete van die uit- 
'taandes vandag in die land is. 

VORIGE BYEENKOMSTE 

die kompetisie was. Verlede jaar het 
dit op Potchefstroom plaasgevind. 
By hierdie geleentheid het die Tuk 
kiea weer die kroon gespan met 66 
punte teenoor P.U.K. se 28 punte. Stel 
lenbosch wat verteenwoordig is deur 
slegs drie atlete as gevolg van ver 
voermoeilikhede, het nietemin uitste 
kend vertoon en die derde plek gevul 
met 23 punte op die telbord. 
Die uitdunne begin om 10.30 v.m. 

en die fin les neem 'n aanvang om 
2.15 n.m. stiptelik. Die by enkoms 
v rdi n die ondersteuning van lk 
Matie-sportliefhebber, en behoort dan 
ook toeskouers selfs uit die Skierei 
land te trek, aangesien U.K. ook deel 
neern, 

Wapenskou se Nuwe Hoogt punt 
A.N.S.-orgaan en d.e Stud nt 

A.N.S. EN R}~LEID. 'TunIE 
Soos elke Stellenbosse student eker weet, redl r die A.N .• op 

die oomblik twee blaaie, Die Made is di weeklikse or aan van di 
plaasHke A.N.S.-tak. Wap nskou is die amptelike studieblad V J di 
A.N.S., en . taan onder die beheer van die A.N.S.-hoofbestuu. Da r 
word vertrou dat Ike Stellenbos e stud nt en nd r bel ngstellende 
onder. die alg met;e publiek m~t di jongste not;tm v n Wapens ou per ... 
. oonhk s~l kenms maak. Hte.rd. ur s 1 hu~le In geleentheid gest 1 WOt d 
om met die algemene toon en ngbn van die A.N.S. se b 1 id tudie v r 
troud te raak. 

In die 'Aprilnommer van Wapen 
skou, di eerste nomm r van vanjaa t 

is da r bai stof wat elk stud nt 
behoort te interesseer. Die volks 
bewegingsbegrip word v rder uitge 
bou deur die betek nis van die 
musiekwese en die boukuns in eli 
volksverband na te gaan. Mnr.Ern. t 
Schutte, s ker die b k ndst e en e • 
vt n die m es gewilde radi -omroe 
pel'S in di tycl w t hy aan die radio 
diens verbonde was (hy het om "on 
verklaarbare" rede y ontsiag in 
1942 ontvang) , i vir eli artil 1 oor 
mtisiek in die v olkslew e verantwoor 
d Iik. M.· 1 Iiefh bbers mo t eli 
kans nie laat v rby aan om die opi 
nies wat mnr. Schutte oor die toe 
komsrigting van musiek in die W - 
wereld uit spreek, 11. te gr c n ni . 
Volgens mnr. Schutte is daar van 
<lag. Ieee:; 'n k use tusi en 'n t rugk er 
tot music <: wat op die volk bod rn 
ontki m, en eli w n kape, We 
A Ir ikaan e gedt og, wat a die pro 
duk van di mod rne mu i ikbel - 
wing wil pose.er. 
Mnr. Wynand H. Louw, die b - 

kend. Afrikaanse ar it I', en med - 
ontwerper van die Ou Mutual se 
praggehou in K apstad, dra y de 1 
by met 'n art ikel oor "Die On wik 
keling van 'n eie S.·Afrika nse Bou 
sty}." Dis genoe g se as bew er 
word dat 'n vakde kundigc in hi 1' 
die art ikel an die woord i . 
Prof. d. J. Chr. Co tzee, die 

P.U.K.-opvoedkundige, b peek di 
nasionale ond wy kwesai in di 
tweecte van y re ks ar il Is oor 
hierrli v lhesproke .n uit r kon 
tensieuse ng .le ntheid. Opvoed- 
kU!1di . studente • < 1 011 f wyf ld 
hale t irnul rend d t s hi I' tee. 
kom. 

And r ar tik 1 i· di v n PI of. L. 
J. du PIe. i 001 "Volkspoliti 
Volk. b wegin ," < dv. J. d Vo. 
.. On 1\ di volusl ," mnr. 
Coetz e oor "Die W k v n 
Ribliotek. ris," en m I. It no oor 
"Di Ma van die St t presid nt 
ill die Kru er-r epubliek." 'tell n· 
hoss r. sr 1 v 1\ 1 b slangst 1 in d. 
J. M. le Roux, v n die pI like in 
genieursde t., s rtik.1 "Di Mens 
se Plek in die Uitsett nn H 1 1," 
en oudregter C. 1.. otha s 
devol1e bydme 001' gent. 
lewe. e tel' Roth wa 

van genl. } ertz g, bei 1 O}> St 11 en .. 
bosch en in Holland. n.v rake 
waardevolle inligt in wat ni in C. 
M. v. d. ev r s ho k 

Bood kap van die 
Pre ident van A.K.U.S 

Narnens die Atletiekklub van ens 
Universiteit 'n woo d van hart lil e 
verwelkoming a nons vr i nde van 
die Noorde wat vandag hi r a nkorn 
om deel te neem aan die derde by 
eenkoms van die Studente-At leri k 
bond. 
Waal' daar an di begin by di 

stigting van die Bond ernstig v r 
skille van mening was wat die kon 
stitusie van die Bond bet ref, kan 
egter nou konstateer word d t die 
geskil le wesentlik uit di weg ge 
ruim is. Ons leuse is en b!y: Ons 
Atletiek terwille van OIlS '71tletiek: 
ons Rugby tetwille van ons Rugby. 
Ons Sport terwille van ons Sport. 
So 1 ng as wat die Bond hi rdie be 
ginsel handhaaf, kan hy op die 011- 
der reuning van ons klub 1 ek n, 

Ons verheug ons 001' di oore n 
koms wat b r ik is, en dit is dus vir 
oris klub 'n voorreg en enot om die 
byeenkoms vanjaar hier op St 1 n 
bosch t reel. Ons kan d 11 ook m t 
opregth id aan ons vriende toeroep: 
Welkom bier in ons Eikested - me g 
ju/ pesr dee bier baie eengenasm 
wees en mag ons [ul goe·d op juJ 
baadjie gee op die baan! 

E. T. STEGMANN. 

C.S.V.-Bo 
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mt 

KOM BESOEK ONS u bekommerni 
smaaklike 
UI 
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aam met 
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In ruil vir u gewaardeerde 
onderateuning waarborg ons u 
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Skeer-Lemmetjies 
P kkie van 5, 9~d, 
In karton.dos/es van 20 
pakkies van 5 lemme 
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HORLOSIES 
Ons het ' n wonderlik 
k use van beste n ge- 
waarborgde Swltserse 
Armband-hor/os/es 
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Dit is 'n bek nde feit dat in die 
so art samelewing waarin ons nou 
leef, daar 'n wye kloof tussen die 
werkende en die studerende Afrika 
n r is. /Die student beskou hom 
self as lid van 'n stand wat 'n baie 
groot aantal sporte hoer as die van 
die arbeider is. In sy sosiale ver 
eensaming is die arbeider dus ge 
neig am nie meer die volkswaardes 
so sterk op die voorgrond te stel 
nie.z' Hy voel afgesny van diq kultu 
rele en maatskaplike lewe wat op 
ons universiteite en koUeges die bo 
toon voer. /Hy begin die ideaal van 
'n soort arbeidswereld, waarin net 
die stoflike waardes van die lewe 
voorrang geniet, na te streef. Daar 
om dat die Kommunis met sy idee 
van 'n klaslose werkerstaat so sterk 
ingang vind. Die Afrikanerarbeider 
het vandag so min voeling met die 
kulturele en volkspolitiese sy van die 
Afrikanerdorn dat by bereid is om 
selfs met die Joodse vakunieleier en 
die nie-blanke medearbeider sy lot 
in te werp. In die vakuniestryd kan 
enigeen deelneern, afgesien van ras, 
kleur, a£koms, geestesoorlewerings, 
e.d.m, Al wat die Komrnunis vra is 
lojaliteit t eenoor die anar gistiese leu 
se van 'n al em ne werkersrevolusie. 
Die Kommunis is dus verstandig ge· 
noeg om aansluiting te soek by daar 
die fundamentele drang wa daar by 
elke mens is, nl. die drang na die 
beveiliging van jou ekonomiese be 
staan. 

Die vraag is nou of die Afrikaner 
Stl dent . eta n doen am die Afri· 
kaneral beider te wen vir ons ideaal 
van 'n volksheweging. In die volks· 
beweging wat die A.N .S. voor oe het, 
is 'n man se stand of werkkring 
nie die eerste oorweging nie. Volks 
waardes, soos die Afrikanerskap wat 
elke ware volkslid besit, afgesien van 
die soort werk wat hy doen, gee in 
hierdie geval die deurslag. Die volks· 
beweging al dus student en werker 
saambring, nie n t ill 'n stryd vir 
ekonomiese waardes nie, maar vir al 
daardie begins 1s wat die Afrikaner 
dom as selfstandige volk bely. 
Die A.N.S. wi! b gin om hierdie 

nouer aaneenskakeling tUSBen die wer 
kende Afrikan r n tudent in die 
praktyk ten uitvoer te bring op sy 
,.s. kongres in Johannesburg. Op 
hie die . tudent-werker-kongres sal 
de ar geen hoo geleerde toesprake 
deur die of daardie "teoretikus" af 
geste k word nie. Die p rsone wat 
voor die stud nt gaan optre , g, n 
werk rs wees. We ker uit verte n 
woordigende bedryw, oos die spoor 
wee, tremdiens, staalwerke, klerefa 
bri ke, myne, ingenieursbedrywe, ens., 
a1 di ver kil1ende aspekte v. n die 
werk r bestaan uiteensit. Ook sal die 
student wat die kongres bywoon die 
ken he om die werkplekke te besoek, 
o .. fabricke, kasernes, en mynskagte. 
Ook a1 behuisingstoestande ,soos die 
agterb lurtestreek by Vrededorp, on 
dersoek word. 
Die tyd bet aangebreek dat ons 

dus ni slegs die "teorie" van die 
yolk beweging en volkst at moet na 
vor en uiteensi nie. As Afrikan r 
studente p s dit ons am oak in die 
prnktyk di A rik nerwcr ker se pro· 
bI me t 1 .er k n. La t on 'n voor 
b eld neem van di Kommunistiese 
gitators. i r i mens wat nie n t 

h elda rondloop m t die Kommu 
nisties ~ t ode van Marx, L nin, Sta- 
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Die Afrikanerarbeider 
en Afrikanerstudent 

Die Oorlog 
DIE OORLOG EN DIE EMPIRE 

,.De W.ereldKesobiedenis is 't 
Waereld~ericbt. 

Ver6eldiaz, de wet der Historie;" 
- Ten Kate. 

Di Dominiulo Flerste • Lilli (PI'S saam 
m L vert.eenwoordigcrs van Brittal}je, 
Lndie en Suid-Rhod sie sal ('I' daags, 
op 1 Mei, konfereusie hou in I~ngc!land. 
Dit sal sodcrt die uitbreek van die oor 
log die crate konferenaie van sy SOOt't 
wees. 001' die agenda wa t op hierdie 
konfcrensie behamlol gaan word, iM "JUS 

maar sleg ingelig. Ons PiH Premier 
h t nio [uis sy eie volk in sy vert.roue 
gcnecm nie. Ons mod dus maar rani 
wilt die agenda gaan woes. Op grond 
van Britse en Dominiale Riaat, mnnno 
e uitlat ings wa t gedu rendo die af'ge- 

verwys is IlS na die Veronigde Stat 
yan . Amerika nie. (~e('n onderw rp i 
m die debat so prominent op die voor 
groud ge t 1 us "nywerhcid-strategie" 
"elconomiose uitbreiding" en , na-oor 
logso hundcl" hi nne die Ryk ni~. Vol 
gens die indiener van die mosio sa 
ons (aie Bri tte) 111t die oorJ.og nat~;U1 
lik 'n arm land wees ; ons lot sal na 
tuurlik benard wees ; natuurlik sal di 
lewonstandaard van ous volk verlaa 
we s : natuurlik s. Ions 'n vierdcrang 
se ekonomieso moondheid word - ten 
sy ous h hoorlika stnppe doen om di 

Deur Prof. ]. A. Wiid 
lope mannde w{lrcldllllldig g('nlaak i~, 
is ons ogter vandag in die posisi 1 am 
t anmlik reg to raai. 
L ·sers sal onthou dat lord Hulifr x 

ell veldm. Smuts cnig maande gelede 
opspraakwekkende redevoerings oar 
toekomsbige ]~mpire ... eenheid en Empire 
sumewerkiug gehou het, Die nlgemeue 
st.reklcing van hierdio toespruke was 
da t Brit.t anje tcenoor ey magtig bond 
geuotc, die V erenigde Sta te van Ame 
rika n Rusland, 'n ondergeskiktc po 
aiai sal inneem t. nay die Britse ryk 
in In hegt r e nheid saamgesnoer word. 
Vandaa r dat hierdie twee stantsmanne 
nio domininlo outonomie volgcns die 
I( ttcr en clio gees van die Woatminster 
statuut op die voorgronrl zestel het nie 
mnar we) Dominiale ondergoskikheid 
ell Empil'<'-lonheid beklerntoon hct. 
Losers .111 ook ont hall dat. 1 Iaokenzie 
J~ing, d,j Kanatleso 1~(,I'Hl(' 1 l inister en 
mode-ste ydcr van gt nl. llel'tzog vir 
Dominiale outonomio, hom bcslis teen 
di Elllpil'e-bdciu van ] Ialif'ax 011 
Smut.s uitgelnat het.. Volgens die Lon 
dense korrespondent vun "The Cape 
AI'!~n " lyk dit, of Mackensie King 'n 
onderateuner in .John Curtin, (lio Aus 
t rnlie 0 l~ersto Minister, gekry hot. 

Empire·debatte in Britse Parl8ment 
.A wI ,,'S as ill 'l1id-A frika heL danr op 

(lio voomnnd Vllll uio Empire.lwnfel' 11- 
sio In hl'('('dvoel'ige uebllt 001' die toe 
hHllstige ]i~lllpir -snmoworking in die 
Uriiso purlom nt pill sg V'intI. Die 
rang wat hom al dndeIik vooruoen, is 

of (lie b B}H'('1 i11gs in die lJritse parle 
mont plansg viud het met dio do 1 om 
'n at.mosfoer vir die aanstuunde kon 
fel'ensio te skop. Dual' is in elk goval 
, II mosie d ur die urboidl'I'-Ed Shinwell 
iug (lieu wHarin gevra word tInt llrit 
talljo alies ill Fly vcnnoe al do '11 OUl, 
dOlll' 110110 sumew rking m't, die uomi 
llillOlS, 'n "oenhoid van uoel en senti 
monl/' in tyu van vJ'cde to how, at'. 
I Herdio mosi is deu r die llritse l'ego 
ring nnnvaar. 
Die debu.t waL op hiordi Shinwellso 

JllO ie )'ovo)g het, is uitC'rH inter('ssnnt, 
']' n spy to van a) die manuskyn n )'()SC 
g our wat gewoonlik 'n deel van In 0 1' 
gulik c1ehat uitmallk is dit dllidlllik 
dut die ophandesyndo ltykakonferensie 
nio mot clio huidige OOt'log in verbano 
Bt. Itn nie lUaar met clio okooomioso 
oorlo~ wat op die vrede sal volg. Die 
vYlllHl in hi rui ,konomiosl' oorlog is 
nio (lio miJitoro vyando vnn vnmlng nie, 
mn r (li vornn"lllsto boudp; llOOt v n 
vlludng. Nntuurlik word dit n11es nie 
in sovee) wool'de gCflO Tlie. 'n Feit is 
(lit f'gter dnt in die dehat na ge 11 

ancler vre mdo moondhoiJ so dikwels 

lin e.d.rn. nie. Die Kommunis veren 
selwig horn met die aUeda ~se weI 
en wee van die werker. Daarum dat 
vakl.lnies re ds so sterk in hul Jande 
is. Dit is slegs deur hierdie taktiek 
van Afrikanerkant tot 'n b ie };oer 
mate toe te pas, dat OnS nie pet 
die werker ,a1 kan bereik nie, maa" 
ook sal kan wen vir on standpunt. 
Dit sal 'n geweldige voorwaartse stap 
vir ona V.olkah w gingged gte bete 
ken. 

alles to voorkom ". Die st.appe' WI) 
Shinwell en di Britse pa;iem nt in <.Ij 
oog hot, is 'n soort. van geslote Ryks 
huishouding omring deur beskeI'm end 
en voork ur-taricfrnurc wat veral vi 
Brit.ta nje maar ook die Ryk as gehe 
ten goec1 sal kom. Shinwell laat di 
kat nit die sak as hy v rklaar : l)i 
V . d ' " renig eState hot in die oorlog 
bronne verbasend ontwikkel en na di 
oorlog sal sy probleern wees hoe 011 
van die U rplus-produkte ontslae t 
rank. Daar is 'n seksie in die Varenit 
de State wat tn·at alka atsonderlik 
dominium ooreenkomste wi! aangaan 
Vir Brit anje sal dit rampspoedi 
wees" • 
Wanhoopsdaad of Blut ot a bei'? 
nit is duidelil da t Dominiale ell 

b sk'jkking'reg en die Westminstc' 
stutuut, iots van die vorl de sal we 
as daar volgens (lie letter en ge s vn 
die Shinwellso niosie gehandel kn 
word. Dit; is'f gtCl' moont.lik dab 0(1 
hir I' III t 'n wanhoopsdaarl of bluf 0 
ulboi t dOE'1I hct. co-polities gOBie 
sal eli woer-opstunding va 1 die necl 
t-iende-e use Brii.se ryk nir so eenvoi 
dig wee'S nip. :;\]ot "so iment." ka 
baie uitg rig word, maar in die nugtoi 
An £>I-I 'nksicse snk woreltl nia allos nie 
I i uUI'work vnn dio ge'Skiedenis kfl 
ni 1 deur 'n pn dcment Are mosie teru~ 
gostet word nil. Nio aIleen suI di 
Brit '0 domiuilllll vall K:umua, vat el{( 
Homies en 001 anclersins reeds eng h. 
die Vercnigue State ingeskakd is, ' 
wool'djie to VOOl' het nie, lUI Ill' self 
Au 'traWl WIl t, tydens dio huidigo ooT 
log uio cl lIl' , n Bri tso gcn raal t 

llrit.so stl'ydllltlgto nil, llllUlI' denr I 
AU! I ikuanse ~eneraul en Amerikaan 
stJ'ydmagt hcskorm word, sal jets ! 
s~ h('(. Dit is cgtcr vernl (lio roakrlit 
van Uud Ram op die Rhinwellso III 
sit, wanrop gelet behoort te word. Am 
riklHlCrs het no, die e-crsto w"reldoot"1!l 
reeds cta~\l'op annsprank g('maak J 
lulllc <Ii, ooriog gowen het. Dit; 
moolltlik uut hu110 na die tw eue wt 
r ldoOt'log meL nll! r reg 'n soQol'tgelyJ<i 
aanspJ'nul kan mank. Ao 'n hondg' 
noot wnt 1l,jO oorlogvoeren<l go word h 
on dio llritse l'yk to r d nio en w 
buit lldicn oor "tho ships, tho mont), 
and th m n" b >skik, Iaat hom ni 
mallik, sclfs nio nit rlio h ndd VitO tll 
H1'ii,B l'yk, uitsk If!} nie. 

Mo a rk rk: 
10.30 v.m.: Ds. Louw. 

7 n.m.: Ds. Louw. 
Nuw k rk: 

10,30 v.rn.: Ds. Hanekom. 
7 n.m.: Os. Hanekom. 

Aile h langat II nd h rtlik w IkoJJ1 



NUWE BENOEMINGS AAN 
ONS UNIVEHSITEIT 

Die Matie wens di.e volgende oud 
Maties van harte geluk met hulle 
benoeming op die personeel van die 
Alma-Mater en roep hulle 'n warme 
welkom toe: 

(1) Dr. G. J. R. Krige wat wyle 
prof. D. F. du Toit opvolg as pro 
fessor in Fisiese Skeikunde. Dr. K nge 
het die graad M.Sc. in 1919 hier be 
haal, en daarna die graad Ph.D. aan 
die Universiteit van Gottingen. Voor 
sy benoeming as Iektor alhier was dr. 
Krige Iektor aan 'Wits. 

(2) Mnr. A. B. van der Merwe, 
M.A. wat benoem is tot senior Iektor 
in Sielkunde, in die plek van dr. 
K. W. Heese. Mnr. Van der Merwe 
het die graad M.A. alhier in 1938 
behaal met cum laude en hoop om 
aan die einde van hier die [aar die 
kursus in Medisyne aan die Universi 
teit van Kaapstad te voltooi. 

(3) Mej H. A. Lubbe, B.Ed. ~h. 
wat as lektrise in Liggaamsopvoedmg 
aangestel is. Na die verkryging van 
haar graad in 1942 was mej. Lubbe 
werksaam in die opleidingskool, Den 
neoord, alhier. 

* * * Ook verwelkom ons mnr. C. L. 
Olen, M.Sc. (Wits.) wat as senior 
Iektor in Elektriese Ingenieurswese 
aangestel is. 

(Wits is nou baie goed verteen 
woordig in ons Fakulteit van. Inge 
nieurswese, nl. deur prof. Straszacker, 
prof. Heydorn, dr. Roux, mnr. Sippel, 
mnr. Steenkamp, en mnr. Olen). 

INTEI{DEBAT TEEN O.K.P. 
Wanneer? Vana nd om 7.30. 
War? Huiaihoudkundeaaal. 
Onderwerp: Godadienaonderrig 

b hoort 'n verpligte lelervak in die 
akoolleerplan te welea, en ekaamen 
behoort daarin afgenleem te word. 

SpJ'iekeira vir U.S.: Danie Moo! 
man, mej. Beetge en Nic T'reur 
nieht. 

Kom luiater hoe die Matie 
redenaara di t enltandera opkeil! 
m· -_ - 

ARMS AND THE MAN" ~, 

- Bernard Shaw - 
Mej. Joyce Burch stel voor .die 

studente van die Spreekkuns afdeltng 
'Van die Konservatorium vir Musiek, 
en ander Universiteitsstudente, in 
"Arms and the Man," van Bernard 
Shaw, op Vrydag- en Saterdagaand, 
5 en 6 MeL . 
Die spel is vol geestige insidente 

en bied gulde geleentheid aan st';! 
dente wat nog nie voorheen op die 
planke verskyn het nie, om hulle ta 
lent te wys. Kostume uit hierdie 
tydperk is deur die studente van ~le 
Spreekkuns-afdeling self verVaa~dl%, 
en egte uniforms is goed~unst!gl~k 
geleen deur die Kaapse Unlversiteit. 
Die spel word opgevoer onde,r . be 

skerming van die Vroue Veremgmg, 
'n liggaam wat reeds veel onderneem 
het ter stywing van studentefondse. 

Marguerite E. de Villiers, 
Konservatorium vir Musiek. 

"Die Filosofiese Palet'" 
Saterdagaand, 20 Mei, word in d~e 

stadsaal 'n vertoning gel ewer van die 
Margaret Morris Beweging in die 
vorm van 'n musiekspel. 
Elke toneel in die opvoering, voor 

gedra in verskillende kleure, ~imb? 
Hseer een of ander hoedamgheld 
van die perfekte vrou. So b.v. o~ge 
wektheid, blydskap, liggaamsho.udmg, 
soepelheid, grasie, wakkerhetd en 
helder dinkvermoe en ten slotte haar 
vermoe om haar lewens-individuali 
teit te vertolk. Maar bo a,lIes o~ 
die skoonheid van gesondheid en n 
aantreklike persoonlikheid wat onaf 
hanklik is van mooi g laatstrekke 
te behaal. 
Daar sal 25 deelnemers van ver- 
killende ouderdomme wees. 
Die Eondse gaan vir die Langen 

boven-Gedeokseelionds 
Plekbespr.eking by die ,C.S.V.- 

Boekhandel. 

DIE MATTE, 

HUIS-DE .. VILLIEHS 

Rendezvous Internationule 

Verteenwoordigers van baie ver 
skillende nasies het die Conservato 
'riumsaal Saterdagaand hul tuiste ge 
maak. Diegene wat daarin geslaag het 
om 'n weg te baan deur die mense 
het die alombekende skoonheidssa 
Ion "Madame du Barry" besoek, of 
na die uitle van hulle toekoms geluis 
ter, of aan een van die baie kornpe 
tisies deelgeneem. Van nege uur af 
het daar lewe in die danssaal gekom. 
Diegene wat verfrissing gesoek het, 
is by die windmeule deur vriendelike 
Hollandertjies bedien of het na die 
romantiese kafee gedaal. Die beste 
aanbeveling was die feit dat elkeen 
die afsluit van die aand so ver moont 
lik wou uitstel. 

Studente Beseer ill Gim" 
nastiekoef eninge 

H. Labuschagne, die welbekende 
U.S. bokskampioen, is Dinsdag vry 
ernstig aan sy nek en rug beseer 
toe hy op die rekstok gegly en op 
sy kop te lande gekom het. Hy ver 
keer tans in die hospitaal. 

Dinsdag is ook in die stoeiklas 
'n stoeier vry ernstig aan die arm 
beseer, nl. J. de Witt, van Dagbreek. 
De Witt moes ook na die hospitaal 
vervoer word, waar ook hy goed 
vorder. 

Prof. Schumann as Adviseur 

Prof. C. G. W. Schumann is benoem 
tot ekonomiese adviseur in verband 
met die ondersoek wat die Raad van 
Handel en Nywerheid instel na die 
nywerheid in Suid-Afrika. Prof. Schu 
man bly as professor aan aan ons 
Universiteit, maar sal gedurende die 
tweede semester enkele weke nie sy 
klasse waarneem nie, aangesien die 
ondersoek hom sal verplig om na 
Durban te gaan. 

JI.1 aties! 
M k on u 
APTEKERS 
we y rs k r 
y nons b st 
AFRIKANER 
DIENSTE. 

-L DIE ~ 

Voortrekker· A pteek 
Andrinla.traat, Stellenboscb 

Goeie CJ{aad! 
D ar kom 'n tyd in die lewe 
van I men. dat hy i is 
rwetji I wit I at druk, 1 i dit 
net . 

'n Vilit k rtjie 
'n Sirkuler 
'n rogram 
'n Bloemleling 
'n G 1 erd Diuertuie 

of wat ook, Korn reguit na 
ons. Onr raad is vry-ons werk 

word gew rborg, 

Ons he-Ie Star is tot 1~ dicns! 

Pro Ecclesia - Dmkkery 
p •• tori •• tr t, !It h ho.eL. 

DRJE 

d ur middel van N Ire 
vir ken nt, by 

[ammer, lioor ! 
Aangesien al die bruikbare radio 

gramme van die Konservatorium op 
die oomblik buite orde is, (hulle 
word egter op die oomblik herste1) 
sal vir die volgende paar weke geen 
programme op Sondagaande gelewer 
word nie. Sodra dit egter die Mu 
aiekvereniging ge1uk om enige uit 
voering te reel, sal kennis daarvan 
gegee word, Sodra di radiogram in 
die Konservatorium herstel is, en 
die programme weer 'n gere Ide aan 
vang n eem, sal dit by verskillende 
koshuise afgekondig word, as daar 
nie geleentheid is om dit in Die 
Matie te plaas nie. 

M. it. J. 

Mej. St phanie M 'raia van Huis 
de- Villiers het Dinsdagmiddag haar 
verjaardag met 'n klompie vriendinne 
gevier. Onder hulle was op te merk 
mejj. Truida Maree, Anna Taljard 
en Diedie Bergmann. 

.1< 

Mnr. Pickard van Blerck wat 'n 
geruime tyd weens 'n kniebes ring 
van die veld was, het gedurende die 
week weer begin deelneem an oefe 
ninge. 

VEULOOH 
Langwerpige, cnreom Rotano dame - 

polshorlosle verloor tussen Nuwe- en 
Moedorkerk. Sal vinder a b. in v rbin 
ding treo mot Mej. Coetzao, Crozier 
nuts. 

.\ 

V naa d en Morea nd 
lOin uur 

II Arm and the 
Man" 
in die 

Konservatoriums al 
Toegang: Publiek 3/- tudel\te 2/· 

WEE'f lJ? 
U w t I ker ho Iwaar dit loml i. 
om g Idjie. t kry vir die ditjiel 
d tji .1 

Sorg dat u toekoms nie, na 'n auk 
sesvolle Univer siteitaloopba n, deur 
gebrek- a n geldelike verrnoe b lem 
mer WOI d nie. Jon profe sion Ie 
m nne en vroue we t d t hulle . 1 
miski n lank moet wag VOOI dat hulle 
'n winsgewende b trekking sal kan 
opbou. Dokters of prokureurs moet 
'n praktyk 0 vennootskap koop. Die 
rna klikste en beste manier om u 
pla nne te bewerl stellig i om nou 
te sp ar en u besp ring in UNIE 
L ~NINGSERTIFIKATE te bele. 

Maties ! 
Di 

Victo · 
Vir 

* * * 
V r Vrugt. 
Smaaklike L kk rs 
Vrien lik Bediening 
Mnr. MALlER 

Onthou 
Di Biljart Ion 

• 

Foon 94 
Santy se 
Bottelstoor 

En probeer ons 
groot 
oersheidenheid 
Soetwyne 
en keurige 
A ptyt -dranhies 

Dames madpleeg 

TANT u t t:» 
VOOI' 1t materiaal koop tn 

Rcspaar! 

Def'tige Tabberds, .JMse en 
Bl adjies. 

R •. r tionaar beu, 
PLEINST AAT. 

MA'PIRS!! ! 

DIE DROOGS OONM 

Ver ker U v n vertroub r 
dienste. 

Bird.tr t 7 , - t II nb oaeh, 

Di .V.- 
o KHAND L 

kat 11 as It 

V oorgeslsr oe 
Boe/~e 

n Skryfb ~J ft 
ook voorsi n n t 

I eerat tihels 
v n 11 soort. 

Gr 01 I) 1 sl eid IJ 

h id van A fdrukl 
kild rye 

nt ook 
van 
nand r pl 

In voorraad, 

Die 
C.S.V. oekhandel 
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portmanne In 
Nuus 

Die 
VOETBAL 

Die gevierde Springbok-naelloper 
George Patchin • is 'n paar weke ge~ 

-Ied in Johanne 'burg oorlede. 
P tehing wa 'n veelsydige atleet 

w t veral in di 100, 220 en 440 tre' 
ui~geblin~ het: Hy het op sy dag 
hale Suid-Afrikaanse atletiekkampi 
oenskappe verower, en is in 1912 

. kie yir ,di span wat ons land op 
die Olimpi se Spele in Stockholm 
sou verteenwoordig. In hierdie jaar 
het hy groot oem verwerf in die 
buiteland. 
Op die Britse kampioenskappe in 

Lond n, waaraan die Springbokke ook 
de geneem h t, het hy die 100 tree 
in 9-7 sek, ewen, n daardeur 'n 
nuwe ritse rekord gesk p. Sy ver 
tonings 001' die 220 en 440 tree was 
ook ,~ uit tekend dat die Harvey 
Memon l-beke , wat jaarliks an die 
b te atleet van die byeenkoms uit 
geloof word, aan hom toe eken is. 

fy het inderdaad so 'n gunstige 
ind uk gemaak dat daar van hom 
verwag i dat hy, net soos sy kranige 
voorgang r, Reggie Walker, die Olim 
piese 100 m ter vir Suid-Afrika sou 
v rower. 

Hierdie er h t P tching egter nie 
t beurt geval ni. Hy h t weI in 
tockholm aan di eindw dloop 001' 

di 1~0 .met~r ~eelgenem. (nadat hy 
pragtig jn die uitdunne vertoon het), 
m r III r het sy vyf Amerikaanse 
t en tand 1'1' hom uitoorl . 

Di wedloop was merkwaardig om 
d t d't sov moelikh d met die 
wegspring elewer het. Patching bet 
altyd blit vinnig af sit, n die Arne 
ri net S was II v sber de om te 
v rho d dat hy in hier eli afdelin 
'n voor prong op hull sou kry, 
D rom h t hulle hom probe r uitput 
deur beurt lings voor die koot weg 
te spr ing. it het In hel paar 1, er 

beur. Di uit indelik wenner was 
J. Craig met 10.8 s k. en aan Patch- 

If Blomma rt, 
( 0011 48 en 176) 
I rk traat, 

l' :I 1.1 IJ B N B 0 sell • 
ic UIDEN1ERSW ARE 

STEltWARE - - 
PRODUKT ~ 

Die Wit kel vir billike en 
spoedige bediening. 

Vir L 
G D 

RLI 

KWV 
D UIW 

Y.- Onthou! 
flU d) 010 ne i '11 

b .onder tUUJ.(J sn m 
" w l,,·k par]» utn 

Inter-Univ, Botsing --- 
Nadat Coetzenburg vanjaar die to- 

~eel van menige skouspelagtige atle 
tiekbyeenkoms was, word die seiso n 
more met nog 'n eersterangse by 
e.enkoms afgesluit. Atletiekgeesdrif 
tiges sal weer die geleentheid he om 
puik atletiek te aanskou wanneer U.S., 
P.U.K., U. Pretoria en die Potchef 
stroomse Onderwyskollege in 'n in 
ter-universitere botsing teen mekaar 
te staan kom. 'n Span van U.K., be 
staande uit vyf atlete neem ook dee!" 
Ikeys k;>n n~e 'n volle span op di~ 
b;e~ brmr: me omdat dit nou vakan 
sie is. Di atlete sal om die Volks 
ka~trofee (mans) en Dippenaar en 
Rel~eke-beker (dames) meeding. 

D;t lyk of ~retoria se kanse om 
vanjaar ~eer die hoogste plek op die 
telbo~'d . m te neem besonder roos 
kleurig IS, ten spyte daarvan dat U.K. 
en U.S: hulle ?ok terdee sal Iaat geld. 
Pretoria beskik oor 'n meer gebalan 
seerde sp~n. In die naellope sal elke 
tree taai beveg word, aangesien 
Kempen en Leslie Allen (U.S.), H. 
de Beer. (U.P.) en F. W. Ras (P.U.K.) 
almal uitmuntende atlete oor die dis 
tansie is. Hier kan net gemeld word 
dat Ras v~njaar al die 100 tree in 9.9 
sek .. ~fgele het. Hoewel hy miskien 
fl?oel~tk sal kry om dieselfde presta 
sie hier t herhaal, sal die P.U.Kaner 
tog as die gunsteling op die baan 
gaan, ~or die. ~20 tree is Ras egter 
me so ~ moeilike man nie, en hier 
s~l Dame J ouhert waarskynlik die 
Iint eel ste breek. 

In die kwartmyl sal die eerste plek 
tu sen D. Joubert (U.K. , A. du 'I'oit 
(U.P.), Hermie van Heerden (U.S.) 
en A. Allen (U.S.) uitgespook word. 
Alho weI die Ik y se gereelde tyd 
(50 s. k.) ver bokant die vertonings 
van die ander atlete uitstaan, verwag 
ons dat hy melt e goed opgekeil sal 
wo:d deur die and r de Inerners aan 

sren hy op die oomblik nie in die 
b ste afrigting verkeer ni . 

Wac r U. . iepa ld behoort te 
SeeViel is in die middelafstande. Hier 

ing is die vierde plek to geken - 
hoewel hai mens gemeen het dat 
hy d rde gekom het. Hy het later 
s 1 v rklaar dat hy 'n goeie kans 
g h d h t om te w n as dit nie vir 
di wegspringoor tr dings was nie 
Pat hing se beste tyd 001' die ioo 

tree in Suid-Afrik wa 9.4 sek., wat 
gelyk taan aan die huidige wereld 
r~k0.rd. Dit was waarskynlik die 
v~nntgs~e naelloop van sy tyd, hoewel 
dit nOO1t as rekord erken is nie 
. Patching ~as ee.n van die gro~tste 
Iigur rn die Suid-Af'rikaans atle 
tiekwer ld en sy nagedagtenis sal 
altyd voortleef in atletiekkringe. 

G. E. HENDIUKSZ 
• e vi.wink 1 vir 

VARS GEBAKTb.: VIS, 
AARTAP ELREPIES, 
OUTVIS en KIPPERS. 

Hou hierdie kolom dop vir die 
volgende paa weke 

Tandepa ta in But ies 
Unive it it Truie met lang moue 

Minora, Gillette, 7 O'clock n Ever Ready 
Lemmerites per akkie 

Wol okkie , Voetbalkouse, ens. I en . 
SiPD ODS nUie versending Donegal S~ortsbaadjif.s 
b W (i ns.) p 

AMATEUU·STOEITOER· 
NOOI 

Die U.S. stoei pan tree moreaand 
op teen 'n W.P. keurspan. Verder 
sal daar. 'n paar ge~egte plaasvind 
tussen die beste stoerers van die res 
van ~ie U.S. klub. Die hele program 
sal ,;ut ongeveer 14 g.evegte bestaan. 

. DIe t<?ernooi sal in aIle opsigte 
die moerte werd wees om te sien 
want van die beste stoei.ers van W.P: 
sal optree. In die W,P,-span is daar 
manne . soos Ueckermann (W.P. 
veergewig-karnpioen), Christowitz 
(W.P. liggewig-kampioen) en Rubin 
en K~llis,. albe~ sterk aanspraakma 
kers I.n die middelgewig. Aan ons 
kant .IS daar o.a. Maas (Iigswaar 
kampioen); Jooste (middelgewig 
kampioen) en Marinus. AIle gevegte 
beloof dUB om baie aanskoulik te 
w.ees. 

. Die fonds.e gaan ten behoewe van 
die Fakultelt van Ingenieurswese. 

beskik hulle oor atlete soos Tinkie 
H~yns en 'P. Raath wat op die oom 
bhk van die beste deelnemers in die 
land is. 'n Uitstekende tyd behoort 
aangeteken te word, wie ook al wen, 
wan! Gr<?enewald en Roux sal die pas 
b~shs bale warm maak. Dit mag mis 
kien wees dat Groenewald met 'n 
verrassing in die een my! te voorskyn 
kom . en die ander die hakke toon. 
In die twee myl wedloop is daar 
maar min hoop vir die ander atlete 
om vir J. C. Pretorius (U.P.) uit te 
sto£. P1t lyk of Pretorius op die 
oombh~ so reg-reg op sy stukke is, 
aangesien hy onlangs 'n nuwe klub 
rekord vir U.P. daargestel het op 
9 m. 58.2 sek. en dit is dus nie on 
moontlik dat hierdie bekende S.A. 
lat;gafstandhardloper binne die be 
reik van W. Green se S.A. Universi 
teitsrekord mag kom wat hy in 1939 
gestel het op 9 m. 44.6 sek. (Dit is 
ook die S.A. rekord). 
In die 120 tree hekkies sal Ben le 

Roux . (U.~.) seker die toon aangee 
maar m die 220 tree hekkies behoort 
Tukk r Vor ter (U.P.) die louere in 
te oes., alhowel hy sal vind dat Callie 
van der Mcrwe gladnie so 'n maklike 
man i om aft, skud nie. Beide 
Vorster en Van d r Merwe se beste 
tyd vir die nommer is 25 sek., wat 
net .. 2 sek onder G. Davis se S.A. 
Umversiteitsrekord i . 
In die v ldnommers verwag ons 

oorwinnings vir U.S. in die gewigstoot 
en paalspring en miskien in die ver 
spring. Japie Krige, die bekende 
Mati - en W.P. spiesgooikampioen, 
tree op die oomblik vir U.P. op en 
behoort te sorg vir 'n oorwinning vir 

span. Ook in die diskus sal atlete 
soos Chris du Toit, oud-Dalrymple 
kampioen en tans van Ikeys, Reyne- 

~-------------- - I1ENDUIKSZ 
die slagter, spesialiseer in 

WORS en VLEIS 
vir 

BRAAIVLEISAANDE. 
._ Andringutra t, Stellenboac'h. 

vir 

eM. 
• 
UI 1. 

~owel die .1-A as die 1-B speel 
more weg. Ole B-span gaan na Lies 
b~ekpa:k, terwyl die eerstespan Bell 
ville die hoof hied op Bellville 
Nadat die eerstespan verlede' week 

niaar weer met dies elf de lustelose 
sJ?el voor die dag gekom het veral 
d~e agterlyn, is dit op hierdie sta 
dium maar baie moeilik om iets te 
waag oor hulle kanse more 

Die Maties se voorspelers' het ver 
lede Saterdag teen Maitland ruim 
skoots hulle regmatige deel gedoen 
en ~wee sulke jong spelers soos Daa~ 
Swiegers en Burger het getoon dat 
daar groot . moontlikhede in hulle 
steek. In die los was die Matie 
v?orspelers woelig en het dikwels 
die hal so vinnig bemeester dat ten 
spyte daarvan dat die studente die 
bal maar taamlik min uit die vaste 
skrum te ,sien gekry het, die agter 
l~n nog dikwels kon beweeg. Maar 
dit was eenvoudig al wat hulle gedoen 
he~ - net beweeg - maar sonder 
eruge planmatige aanval. As ons In 
tervarsity lets wil uitrig teen Groote 
Schuur sal die agterhoede definitief 
moet sorg dat hulle die spel hier op 
knap en ~eer met durf speel. Eel'S 
wanneer n agterhoede so met die 
vooro~se k?mbineer dat wanneer 
hulle !n ~eslt gestel word, jy enige 
oombltk lets kan verwag, kan daar 
gepraat w.o~d van 'n span wat in 
puik kondisie verkeer. 

As die Maties more dus kan reg 
ruk behoort hulle vir Amie Gonin 
en sy makkers sommer goed in toom 
te ho.u ~n mag selfs 'n verdienstelike 
oorwinmng behaal. 

ke ,(U.S.). en Roby Joyce (U.P.) in 
aksie gesien word. Daar is min tus 
sen Joyce en du Toit te kies. Eers 
genoemde het egter die werpsky£ al 
134 vt. 8_ dm. geslinger wat du Toit 
se Dalrymple-rekord met 6 \ dm 
slaan. . 
Wat die. dar:tes. betref lyk dit of 

U.P. oor die uitblinkers in die baan 
nomm.ers ?eskik,. terwyl U.S. oor' die 
krag m die veld Items beskik. 

HALD NW 
• 

TIEBHLIYB OJijBAI'" -NE'l' 
WNr U HART THJGE i..H 

• 
I om bcsoek Ions winkcl in 

Pf-lBINS'l'HAAT 
en probeer ons Koek, 'I'ert, 
Vlcispasteitji s en' alles wat 

lekker is . 

• 
(Foon 135) 

HENDRI 
Foon 95. 

vir 

* Elektriese Benodighede * Radl'O en aile R · EJektrie.. eDaraSleS 
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