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Referat 
Dit spre.ek vanself dat elke :Universiteit graag. so baie stud~n 

te soos moontlik trek, want naas die gesonde akaderniese wedywermg 
in goeie studiekursusse wat aangebied en geadverteer word, is daar 
ook 'n wedywering in ' getalle, wat meer bepaald op die buitestaander 
indruk maak. Ook daaraan word die groei, vooruitg ng en betekenis 
Van 'n universiteit gemeet. 

Om studente te trek word daar 
drUk geadverteer, veral in skool 
blaaie. Kom na Pretoria; kom na 
Stellenbosch IOns is die Voortrek 
keruniversiteit; ons is die Volks 
l1niversiteit! As die genooides dan 
gehoor gee en kom dan word aan 
h?nderdes gese dat daar geen plek 
~lr hulle is nie. Wat 'n kIug! Wat t harlekynespeUetjie! en vir die te- 
eurg steldes, wat 'n tragedie, en vir 
On volk, wat 'n verlies. Ons wil mos 
o.ns volk opvoed en opbou, gesond na 
ltggaam en gees. Nou is die gulde 
tYd, nou dat ander rnense verkies 
Ont oorlog te maak en m kaar van- 
kant te maak. I 

M ar wat i nou die w rklikh id 
op St 11 nbosch? Daar is nie aIleen 
'n woningsnood vir die gewone 
PubHek nie; daar is 'n baie groter en 
kreiender woningsnood vir die stu 
dente, met die gevol dat studente 
~at nie die geluk getref het om 11 
~ Univeraiteitskoshuis plek te kry 
Ute, maar moet neem wat hulle kan 
kry n inkruip waar hulle kan. Bai 
het wel in private koshuise gekom 
~aarvan sommige uitstekend go~d 
1 , ander minder goed en party bai 
tWyf elagtig ; ander weer in bui te 
k~m rs in agterplase, waan;an sorn 
Il1lge vroeer pak- of hediende-ka 
ll1er was of selfs stalle, en wat nou 
nie b ter lean genoem word as krot 
t. of "slums" nie. Dit sal weI oor 
<he he Ie wereld m t studente so 
gaan; net jammer dat dit op Stel 
I nbosch moet gebeur. 

SY BES GEDOEN. 
Laat ons met waardering erken 

dat die Universiteit met die vin 
~li stygende getal ~tl1dente, in d!e t re voor die oorlog dapper aan d~e 
OU g gal n het en behalwe al die 

nUWe laboratotia byna elke jaar 'n 
~ Oat nuwe koshuis vir sowat 100 

rne tudente daargestel h t. Jam· 
111 r dat die pogin nie baie gr oter 
wa ni en ook die ansstudente 
t nod gekom h t ie, Ween die 
verbod op nuwe aanbou tyd ns die 
?Orlog h t daar in die laaste vi r 
J r geen nuw koshuis ontstaan nie 
en lOoes die Universiteit ook afsi n 
"un die voor nome bou van twee 
t rOot koshuise vir 250 mansstuden- 
e 0P die terrein agter Dagbreek. 
t Vir ons damestudente moe na 
t1urlik in die eerste plek gesorg 
word en van die byna 800 dame· 

n 

studente is sowat 600 uitstekend ge 
huisves in 8 Universiteitskoshuise; 
nog sowat 100 is goed geplaas in 
private koshuise, terwyl die or ige 
100 by familie of vriende 10 eer. 
Maar behalwe die 500 mans tud n 
te wat in Dagbreek en Wilgenho 
loseer, moes die orige byna 1,100 
maar self sien waar hulle tereg kon 
kom; in privaat koshuise, by ami 
lies aan huis of in enige toevallige 
kam rs. Ongelukkig het die P.S.O. 
wat veronderstel is om op die pri 
vate losiesaangeleenthede die oog te 
hou, nie alt streng te w rk geg an 
nie; m t die evol dat die Univer 
siteit owerhede wat op di r pport 
v n di.e .S.O. r h, i 
betyds ingegryp het om sek re wan 
toestande te verbet rote voor 
kom ni . 

Vanjaar het die Univ 1 siteit met 
medewerking van die P.S.O., egter 
deeglik op die kwessi van privaat 
losies ingegaan en met behulp van 
'n simpetieke Stadsraad sal di 110· 
dige mestreels getrel word om voor 
aanstaande jaar groat verb t rings 
in die nlgemene higieni se /1 S 11i 
tere toestsndo snn te brtng, 

Os wabrandwagdag I r1 
lm 1 net 11 P d, 

Groot Mylpaal In 
oed rtaal tryd 

Die Afrikaners vall Pi terrnaritz 
bur .h t 'n groot mylpa 1 behaal in 
hulle stryd om hul ie Afrikaner 
kinders in huI ei Afrikaanse taal 
onderwys te laat ontvang: 'n he It - 
mal do lmatige gebou is nan koop 
in Pietermaritzburg as skoolgebou 
teen die bedrag van £5,500. A nge 
sien op 5 Augustus reeds £7,000 in 
gesam.l is vir die mo dertaalstryd 
fonds ,was die geld dadelik beskik 
baar om die koop om t b taa1. 

Dit is egter absoluut nood a k 
lik dat nog meet' fond e ingesam 1 
word. Die g bou mo t in st. nd 
gehou word, meub 1 moe ange 
koop word en die salaris evan di 
onderwyser mo t beta 1 word. 
Di insam ling sal du m t 11 
ywer vool'tgaan. 
Ds. L. M. Botha van Ladi mith, 

Natal sal in tyd like I 0 danigheid 
rondgaan a organiseerd r v n die 
Fonds. 

N INSPAN) UITSPAN, ONT 
by die 

p 
Melklert, Tuis~emaakte 
Pa teiiiies, Koesi iets, 
'Pannekoek N 
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LIGTE ETES ALLE URE! 
In ruil vir u gewaardeerde 
onder teunin waarbor ons u 
DIE BES'l'E D[Jt'NS1.']I; 

art r 
Pleinstraat, Stellenbosch 

Vir uiaarde in 

* aJoeke" 
Skryfbehoeftes 
Kunsmateriaal 

Ons hi d u deskundige 
be li ning en betroubare 

medisyne ann. 
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(Eiena.) Bpk. 
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Nog net twee maande en ons blaai 
die almanak om op 10 Oktober. Ons 
kyk eers bloot objektief na die dag 
soos dit daar in die almanak staan; 
'n doodgewone dag wat geen verskil 
van die ander weeksdae toon nie ; 
'n dag wat egter in sonderlinge kon 
tras staan teenoor daardie rooi ge 
drukte datums (rooi, ja, goedgeko 
se kleur) - 24 Mei, 7 Augustus. 
la, daardie dae i die uitstaandes, 
hulle is die dae wat as openbare 
vakansiedae daar staan. En 10 Ok 
tober is 'n doodgewone dag! 
En dan protesteer ons hele Afri 

kanersiel, dan kan ons nie help om 
in opstand te kom teen die skreiendc 
uiting van onr gverdigheid nie. Ryks 
dag, Koningsverjaarsdag - watter 
betekenis het die dae vir ons as 'n 
yolk. Is dit dae waarop die Afri· 
kanersiel in feestelikheid kan ontplooi 
en as eenheid hulde bring aan dit 
wat groot n edel en roemryk is 
in ons voIksverlede? Is dit dae wat 
di volkskarakter kan help uitbou 
in die taak van on geskiedenis naas 
die blote roem wat dit aan die na 
geslag verskaf - uitbouing, ont 
wikkeling, vernuwing van die volk 
siel. En dit moet eli doel van ons 
nasional e sdae wees, om die volk 
as enheid voll diger in be sit te laat 
tree van sy verlede en die uitoefe 
nin van sy ie nasionaliteit skerper 
n kra tiger aan te moedig. 
Moet on yolk d n bloot tevrede 

wee. met oi viering van dae wat 
rond in 'n vr mde ~ ski deni , 'n 

vr md oorheersing, dikwels 'n vy 
andige mag? Of i lit jUtS die idee, 
om te verhoed dat die yolk gevoed 
sal wo d met die ryke voedsel van 
'n eie volksverlede; om hom te laat 
indrink van Imp rialistiese "roem" 
wat versinnebeeld is in die volks 
vreemde feesdae? 

Ons geskied nis is vol van die 
rykst n kost likst elem nte wat 
as basis en a draer kan dien vir 
groot nasionale feesuiting. Waar 
om is daar geen Heldedag, geen Van 
iebeeckdag, een Vryheidsrlag wat 

die b gin van 'n groot Vryheid trek 
kan aandui nie? Dns yolk smag nte 
all en na die openbare verering van 
di volksvetlede "nie; on yolk hel 
daardie verering dringend nodig om 
a basis te dien viI' positiewe voort- 
1 ouing in di toekoms. Blote in 
dividu Ie eclagtever rin lei baie 
maklik daarto dat tn to stand van 
stilstand b reik word, 'n to stand 
waarin Ima! maar net bereid is om 
te vereer wat a ter 1'" n t wyg 
n daar te 1 at waar voort wo kel 

rna t word vir die toekoms. Wat 
nodig i ,i di I entheid. vir volks 
c1emonstra i • geput uit die verI d , 
bou vir di hede n di toekom. 
Oor en oor is die drang na die 

fee vierin oor on he] land getoon. 
Self's by skoolkinders het dit tot 
uiting ekom deur weiering om op 
10 Oktober enige klasse by te woon. 
Maar nog • teeds WOl d die ele ntheid 
doelbewus weerhou. Oral stry klein 

ter vir die re , oral word 
waargene m tot 50'n 
e)eenth id dit to laat. 
w g is n·t di fin I . 
n di ona nvegbar II' 8 
di r om offi.i I 

to vi 1'1 
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W AAHOM NIE ONS EIE 
NIE? 

11 AUGUS'rUS 1944 

Die Oorlog 
Churchill se Jongste loesplaak: Wat hy nie 

gese h~t rue 
uDe W .euJd~esobiedelJis is 't 

W.erelfl~ujcbt. 
V .r.eldilJ~, de wet der Histori e. " 

- T lJ X.t •. 

Hi, Brit·p premier hct weereons 'n 
toesprnnk 001' die oorlog gChOll. Hier 
die k or . 'JU hy 'n "goei(' velslng" van 
die oorlog gclewer hot. Hoewel hy ill 
die verledc nog nooit its anders as 
"gncil' verslae" 001' die oorlog gelewer 
het rrie, hot hy hierdie ko 'I' m~er gronc.l 
\ ir opt.imisme gehad., Hot <11(' 00':111,1, 
('erdc:s in Rusla nd, ]1 runkryl en Italic 
in di \ lanste tyd dan uio groot suk 
I,CIS 0 behun l nie P Her r1ie·.stl'Ycl in rlie 

Russiese leer in <.lit' 00 t.e ill die strvd 
gewerp sal word, . 
Die Britse gulien .. tigheid teenoor 

Rusland kom nog betel' tot nitiug waar 
Churchill nu lando 800S Pole, Rocmenie 
en Turkye vel wys. Ann hierdio laude 
wat enige jare geled deur Britse waar 
borge oorlaai is, gee Churchill vandag 
die mad om tot 'n go ie veratandhou 
cling m t.. Ilt sland to }WUl, Bribtanje. 
.wat in 1939 ni ullec n wanrhorge null 

Deur Prof. j. A. Wiid 
\' (lITO Oosil' dan nio ciudelil "n gUllS· 
tig(' wending geneom rrie al word .Iu pan 
APII' lIog nio hedJ'l·ig Hie on u l if.; die 
.Iapanse 10c:I' ('11 "loot flog Hi, beslis 
sonrl vorsluun n i r H('( di(' Duitse 
du ikhot e en Iugmugtc dan nio 1'(.'('(1' 
lung opgehou om 'n ernstigo g{'VIUH (I' 
\\ l" nil' P Hut die [ongste aanslng OJ) 
Ii£' lowe van Hitler dan nip eiudel.il 
I, '\\"'1'8 gelewer dot daar in Duitsluud 
'JI 1;1', ak ia, tint rlit met aile .. ill Duits 
lunrl 'elf nio \\'('1 is lIi('? Die cnigst e 
vlicg in die all' is dut ,li(' Duit sers mel 
'1\ nuwo wnpon , 'n vli(,(;llIl(' hom 01 
mctcoor, voor tlil cla~ ~l'ICOlll }I 1'( "'lll. 
op die st r. !egics-Iwlnngl'll<(> maar kwes 
hill" :-;llid-l~ng('lnud inslu itonclc Louden 
(11 omaewing '11 verni :tig~llll(: uit \\,PI"· 
I illg het sorulvt dlll,dll \'11' ell vyand 
te 'ell ko .. 

Hoewel die Britsl' premier tim; n I~P 
vir sy "W)(' i(' vt'n;lag" gehad ~I!'t I 
rlaar tog '11 paa r pun tjies in sy _Jongr;t o 
LO pl'llll'" a t kommr lltn~,. ~'('rdl('lI. . 

nit is wau r dat hnrdlJll UI sy , gO('] 

"l'I'f'>lag" sy me n wn a rsk u tint dit lIog 
nlt ·d moont.l il is dal dan r "n t(,I'II!.!; 
kci r lin die duil hoot-ooriog k a n w(\( s 
n d: l die Dui! Ol'S 'n bet rclclike ,,0')1' 

tI('(.' in di tllg kall, hohaul. O~k 1Il' 
klr-m i oon hy di(' ,,111(.el·· wu II~ ve r 
IiI I' \\ nidi" Bl'il e II AIII('l't1 n ll-:fI 
I II gJll a.g; I ( {IIBS}l ] Apl'iJ ('II ao .JUlIlC 
!HIt in li'I'utll l'ylc son gt'I,\' ]1('1 owl r 
Oil) op di' in\'nlfw(l·r1i FH.· Hh atllt'('1 ill it' 
goWll. Ook SOIL 'hlln·hill pl'l'SiClS \\'('~ t 
rlat eli Dllits'rs in eli(' landg,evlgtl' Itl 
101111tlndit: "Ro\\nl t\\('(, mllnl. Rontl 

\('rl·ie. (" " Iy hel H8 di G '·al.lt· nics. 
• let heLrel I ing I It di( Dud (' lIl'· 

ll'oorannvull) op I'~!lp;ol:~ lid I"' (~11 elfin r 
volgenf> die lriUH prell1 1('> I , .J.,~O() VIIIl 
hi.rdio b0Il1111A {('lansn!' gew('(' hd 
\ulnrdtlll' 1.7. [) mUI 'g,edwld ell II,O()(l 
min ot Ill(pr III til-!: Iw CPI' ·irs. Onl' 
b 11 dUIH' tol ,IllS\, I' nIHil'l'lIl 17,000 
il1li ( hodl IlInl vt'l'ni lig Pll s·owa.l. 
l (I ,0)0 d'III' Itit'nlif' vii gendt, homm.l' 
hl'.lmdig \' e>. ~I(>I~I' ,IS f}OO,OOO I 

"p;iu', VOlgt'IlIS ('IIIIl'C'hill, nh\(' I' h: 
"oollhnul' g mnrlk. \ ()~))'I 1';1l1~ ~Ilt' 
llIeleool'a~ltn all(' I' cds dIP ollll'llllllltll-!: 

v n OWlll 1 OOO,OO() mOil C 11 i ( Loude-ll 
tot P;£'\' JIg ~('h d h I. tTi~ (lit u1l(' 
hl)k <lit dill di!' Il~\": nlllllS' 
tog gO'II propngH11I11Htl' l' g"lIJI IS 11I . 
J\.~ 'Illll('hill to or plOh 110m • lll( nR' 
1(' [;100 11I( t <Iii vel' ('leering tint hin!I' 
lic. e1 tit: i:-,dpt"rl owut 1 ,000 iOIl 

pi ill ~lStof op Duit 'If nil, II' nOll I" elH 
,own! l,ollO tall op h.ngnlllnd. I I'g 
gO! i is, clan v('.lfmim hy om unal'op Il' 
V( r ,lnt. eli G alli( ('rde. 'Illgaanvnlll' 
up Dllil&1t lid m<,j Iv)i' ei v('r1il' e n.1\ 
1lI n • Oil l)raU'I·iu.II gppnarcl gaall 101' 
"j I d i) 1111 t OOOl'lIl111V. lit \'il die> I tI iL- 
1'1'1:1 lll't n klil \ £'in·ig; los. 
BRITTANJ N RUSLAND 

Die m 'lk\HUu·di fBI' in di lO(f~PI ak 
yan ~y oudel'\\ oqwuh ill 
en millden'Hurdigh~i(l tf' 'nool' Rlalill, 
"I \\(Ird <Ii l Hie in ovpcl woonh· g(' '0 
nit'. • i . alle( n lwgroPl hy "llH arsknlk 
Rtnlin, daaru·io grool..l nm}Jv\ gt\'l' VUll 
sy I:md" IIi .. , HIll. II' hy go, to cl t }~y 
t 11 Hoo "V It in 'rph ran lIan fo.\t Itll 
1)( 1001' }H\t om Ie n dill ('rid vlin J i of 
£lil beg-in Vlln .Tnrtie 'n inval OJ> Nool'd 
we . .,tplik {i~llropa t nm 1 , it nvyl I'tn 
lin v. n sy 1 ant hdoof het dut clio g use 

Pole vcrst.rek 11 t nie maar selfs oorlog 
a, n Duitslund vorklanr hot, toe Iaa 
gono('mdl' Danzig en die Poolse T orri 
dor hy rlio Heidl we er ingelyf hot, g('(' 
Vltw1ag n HI Iii Polo die rand om m(ll 
hul aart svya nde, dip Russo, tot '11 vcr 
FsiallllhollCling t e kom. Hop anderS 
son die gesl iorlcni van die wereld 
miskion gel" cos hot us Brit t anje (')1 

F'rankrvl ill W3B i.p.v. waurborge di 
rnurl nan dip Poll' ~L'gl' hot 0111 

001' Danzig on d·ie Kor ridor tot 'n ver 
standhouding met Duitsland tc kom 
Die Britso opof'Ioring vall vlngteling'" 
rege ring -in London aan ,.1)l'vl'ydinp; 
komitr cs" ill .lol:ikoll is g Nt nuwl~' 
hoid nip, • '00' niks undors 'in him'die 
oorlog; howy dit egt r ho seer di( 
Brit I I wig tr-n opsigte Villi Rusland 
ve rmiurler het, Die dug is waarskyn 
Iik nie meet' vel' ni daf Ifs Britt 
sal besef dn t, imperialisruc non ma.' 
enma 1 imperiuli me is, nl lorn {)It 

001 van 'n Holsjewi: tieso Rusland Wit 
I wall ui» lid I ('I'd SOli gernnlc het, 
Di l "go('i(' vcr lag" wnt Chu rch'ill or1' 

I, ngs 001' die oorlog gclew r het, b 
honrt d nk nell mense tot. -erdere Jill' 
denking; l sl m, 

(yEVLE lJELIlE W( onDE 

I die demokratiese woestyn h~t 
~ns geslag geleer dat dit nie dl~ 
regte van die enkeling is wat te 
nie; maar weI die r gte van die vol~ 
as organiese eenheid, die organie~e 
yolk wat kontinuiteit verteenwoorolg 
en nie die enkeling met sy eie belaJ1g 
van gister en eergister wat mort 
weer vergeet sal wees nie,... .A 
die enkeling sy pligte nakom, ko!li 
sy regte vanself ... , .. omdat hy as 
pligbewuste volksgenoot te waarde 
vol is om aan morele en ekonomieS' 
ondergang prysgegee te word. S1 
yolk sal hom beskcI m omdat hy 51 
yolk beskerm. 

Ons is innerlik klaar met die 00 
we reId waar vryheid sinoniem w~ 
m t geldmag, waal die ryk man V 
was om ryker te word en die ar(11 
man se enigste vryheid was om llO~ 
armer t word.... Die volksgenoOe 
moet leer in ien dat sy erst 
w"'r Ids pligte nie homself to kO~ 
ni , maar weI die organi s voll' 
waarin die voorsienigheid hom ge~ 
pIa s het en waarm e God 'n pIn 
het. 

Dr. Han van RensbUfl 

PR}:E KBEUUTE 
Moederkerk: 

10.30 v.m.: Prof. van. Rooyen. ~. 
4.15 n.m.: Teol kandldaat L. 
Steenkomp. 

7 n.m.: Ds. T. N. Hanekom, 
Nuwekcrk: 

10.30 v.m.: Ds. Hanekom. 
7 n.m,: Dr. Snyman. 

C.S. V.-SaaJ: •• t 
k D J. yv' 7 n.m. (Geref. Ker ): s. 

J. van Ryssen. 



TOEKENNINGS DEUI{ 
DIE AKADEMIE 

Op die jongste sitting van die 
S.-A. Akademie vir Kuns en Weten 
skap is die oorhandiging van die 
Hertzogprys en verskeie erepennings 
deur mnr. S H. Pellisier waarge 
neem. Die volgende toekennings is 
gemaak:- 
Poesie - Elizabeth Eybers (Be 

lydenis in die Skemering en Die 
Stille Avontuur). 
Drama - C. L. Leipoldt (Die 

Heks en Die Laaste Uur). 
Geskiedkunlige Pross - J. du P. 

Scholtz (Die Afrikaner en sy taal). 
Geskiedenis - Koenraad Beyers 

(Kaapse Patriotte). 
Erepennings - Erich Ma er (Skil 

derkuns); P. K. de Villiers (Mu 
iek); Fanie EloH (Beeldhoukuns). 

Heldedagkomitec Nooi U.K.· 
Afrika ers Uit 

Die plaaslike Heldedagkomitee 
het die Afrikanerstudente van Uni 
versltelt Kaapstad uitgenooi om mee 
te doen aan die groot Heldedagvie 
ring op Stellenbosch op 10 Oktober. 
Daar is gevoel dat die Afrikaners 
aan U.K. weinig kans het om onder 
die omstandighede aldaar die fees 
dag of selfs bulle eie feesstemming 
tot sy reg te laat kom. Ons verneem 
dan dat die Afrikanerstudente van 
U.K. heel waarskynlik verantwoor 
delik sal wees vir 'n belangrike dee! 
Van die aandprogram benewens hul 
llleedoening aan al die ander ver 
rigtinge van die dag. 

INGENU:URS BESO}~K 
KOELENHO)i' .. Ii'ABIUEK 
Die plaaslike Ingenieursvereniging 

h t Dinsdagmiddag 'n uitstappie na 
die Pyp en Steenwerke van die firma 
liume onderneem. Die geselskap, 
o.nder leiding van prof. Reitz, is _per 
flets na Koelenhof, waar hulle vrren 
delik ontvang is. 
Onder die bekwame leiding van 'n 

aantal gidse kon die studente 'n 
baie leersame rondte in die fabriek 
doen. Byna alles geskied met behulp 
Van die allermodernste masjineri en 
elektrisiteit, en veral die 2de jaar 
student.e kon besonder veel baat 
daar die meeste besienswaardighede 
binne die bestek van hulle kursus 
val. 
Dinsdagaand is die Vereniging 0\1- 

~rhoudend toegespreek deur mnr. 
q. v. Wyk oor die konstruksie-ont 
werpe van skepe en watertenks. 

~·.v.n. ONTVANG VEHSLAG 
By geleentheid van die sitting 

~an ons Studenteraad verlede Dins 
e ngaand het mnre, E. H. B otha en 
B. Pauw verslag gedoen van die 
A.N.S. Studente - Werkers ~ Kongres 
~ t hulle as afgevaardigdes van die 
P aaslike S.V.R. bygewoon het. 
liulle het die hoogste lof vir die 
v.errigtinge gehad en veral die posi 
hewe daad Van die A.N.S. in die 
\1crband op prys gestel. 

JOI L·(;E. ELLI(;nEID 
b !VIaandagaand h'cldie Jokke1iete 'n 
ale esl agd funksie in die Con 

I ervatorium ger eel. Die weer h t 
~~l1e nie toegelaat om v rv rsings in 
h Ie ope lug te bedien nie, maar dit 
. et. geen afbreuk gedoen aan di 
Johgheid nie. In die loop van die 
and is o.a. ook 'n kabaret uitgevoer 
€n 'n sangsolo is gelewer deur mej. 
f tnsi van del' Westhuizen. Die 
t unksie is gereel met die oog op die 
°ler wat in die Septembervak nsie I 
Sa onderneem word na Potchef 
troom. 

I{ORRESPONDENSIE. - "Om~ 
fekr.ap·': Dink u nie ook dit sal 
d ter wees om maar die sakie son- 
s er die hulp van Die Matie uit te 
~k nie? - Red. 

PLATE·PHOGUAM 

Sondagaand 8.15 
Mej. Anna Uys sal die plate-pro 

gram voor die M usiekvereniging 
eerskomende Sondagaand na kerk in 
die Conserve waarneem. Sy sal die 
volgende plate uit haar eie versa 
meling speel:- 
Toccata en Fuga in D kleinterts 

(Bach) ; Pelgrimskoor (Tannhau 
ser-Wagner); Panis Angelicus (Ce 
sar Franck) "'- gesing deur Gigli ; 
Da zu dir der Heiland kam (Meis 
tersinger-Wagner); Duet uit Ara 
bella (R. Strauss) "Und du wirst 
mein Gebieder sein"; Serenade (Gou 
nod) - gesing deur Selma Kurz; 
Halte la! (Carmen-Bizet) - Far 
'rar & Marfinellt : Sontag (Brams) - 
gesing deur Batzag; Papageno s 
lied uit ,.Die Zauberf ldte" (Mozart); 
Pavane pour une Infante dcfunte 
(Ravel) ; Mouvements Perpetuels 
Poulenc) - gespeel deur Mois i 
witsch; Barcarolle uit "Verhale van 
Hoffmann" (Offenbach) ; "Schaffe, 
mein Prinzchen" - Wi geliedjie ge 
sing deur die Weense Seunskoor. 

NUWE SEKUETAHt' 
VIn S.V.H. 

Milt. Piet Swart is gekies as se 
kretar is van die S.V.R. in die plek 
van rnnr. Lieb Loots wat bedank 
het. Mnr. Swart was voorheen as 
sistent-sekretaris, 'n amp wat nou 
deur mnr. Fanie Borha waargeneem 
sal word. 

C.S.V .• BASAAH UITEH~ 
(;E,SLAA(;D 

Verlede Satcrdagoggend het eli 
C.S. V. nuwe sukses behaal met die 
basaar wat in die C.S.V. Hoofgcbou 
plaasgevind het. Di basaar word 
nou heeltemal 'n jaarlikse instel 
ling, en elke jaar word gr oter suk 
ses behaal. Die presiese bedr g wat 
ingesamel is, is nog nie bek nd ni e, 
maar dit is seker dat dit no h el 
wat betel' gegaan het as v .rlede j ar. 
Maar dit kan ook ni anders nie 
want elkccn het sy deeltji by edra, 
van die bcsmeerde skoene-poet ers 
daar op die sypaadji tot di n tjics 
geklede dametjies agter die I oekta- 
feltjies. 

Vel'skeidcllheidsLOCJ'll()oi ? 
Daar sal in die loop van die 

kwartaal 'n groot v 1 sk idenh ids 
boks- en stoeitoernooi ~en bc.hoe~e 
van die plaaslike hospitaal In die 
stadsaal plaasvind. O.a. al verske~e 
W.P. kampioene deelneem. PH~ 
dames van die liggaamsopvoedmg 
fakulteit sal ook 'n gimnasti kv r 
toning lewer. 

HENDUIKSZ 
die slagter, spesialiseer in 

WORS en VLEIS 
vir 

BRAAIVLEISAANDE. 
Andrin,aatraat, Stell nbo.ch. 

WEE1' V? 
U we t .eker hoe IW ar dit loml il 
om eldjies t kry vir di ditji. n 
datjiel? 

I 

Sorg dat u toekoms nle, na 'n auk 
sesvolle Universiteitsloopbaan, deur 
gebrek aan geldelike vermoe bel em 
mer word nie. Jon profe ionele 
mann en vroue weet dat hulle al 
miskien lank moet wa voordat hulle 
'n winsgewende betrekking sal kan 
opbou. Dokters of prokureurs meet 
'n praktyk of vennootskap koop. Die 
maklikste en beste manier om u 
planne te bewerkstellig is om nou 
te spaar en u be parings in UNIE· 
LENINGSERTIFIKATE te belS. 

Koop hulle deur midd 1 v n N , • 
I) ..... nie Spa n "II, of vir kontant, by 
,)nig8 POI antoor. 

DRIE 

Onder Onsi s 
Mej. Rit M r i. van Monica 'bet 

onlangs haar verlowing bekend ge 
maak met mnr. A. Burger van Zas 
tron. 

* * * Mej. Diedi B rgm n wat gedu- 
rende die vakansie 'n mangeloperasi I 

ondergaan het, is tans terug in Huis 
de- Villiers. ,,- * * 

Onlangs i die v rlowing bekend 
gemaak van mej. F ncin K yter, 
vroeer van Denneoord, n mnr. Flip 
51 bb er, die vorige Matie-voetbal 
kaptein wat tans op Franshoek on 
derwys gee. 

II- 

Mej. Vena Wilk ns, prima ria van 
Huis-ten-Bosch, i na'n tydjie van 
afwesigheid weer terug. 

* * G dur nde die afg lop vakansi 
het ook m j. S, n M 111 rb 
Hui -ten-Bosch, en m j. Christi 
Clo te, primaria van L'Avenir, ver 
loof geraak. 

*' * Mej. Anna Buckl 
die afg lope nawe k 
'n hond beseer dat sy voorlopi 
nie haar klasse kan bywoon nie, 

: III 

Prof. J. A. J. v n R nsbueg, v n die 
[, Sielkundefakulteit ,sal vir di volgen 
,de twee weke afwesig wees. Hy }" 
'n besoek in die Noorde af. 

lit II< * 
Mej, V t'\ Coetz • van Greylock, 

tree volgende week weereens met die 
Kaapstadse Munisipale orkes oor die 
radio op. 

.J¢ 

Vol ens mnr. S. J. du Toit, plaas 
like atletiekafrigter, sal Gid on Bo - 
m n, die skitterende jong S.- Tvl. 
Junioratle t, volgende [aar op Stel 
lenbosch wees. By al'n Ii ga ms 
opvoeding-kursus vol m t die oog 
op verder 001' esc studie i.v.m. at 
letiek. 

AIleen Op Die 
Wereld 

(HAAR TWE DE MAN) 

vord u nallg hip 1 
in di 

I,' Recreationsaal 
STEL ENBO CH 

op 

Vryda , 11 Au u tu 
om 8 n.m. 

ur 

Mor. Andre H uguenet 
EN S r 'rEATliJ R Ut ]~P. 

Bespreek by C.S.V ... BOEKHAN EL 

Pryse : Volw s ene 
Onb . p, 8/-· 
(B lasting in 

1-. 
I/tt. 

e Bedienlng IS Ultst8kend, 
Ontmoot Jul Vriend Hler 

Om 'n L kk8r Koppie Kome. 

On pas g OPOI 
BILJAUTK 

(5 tar 1 ) iR die m 
netji stc in di 

Foon 94 
nty 
Bott 

En probeer 
groat 
ver,.1 
SOE 
en 
Ap 

Die 
C. • V. 08 bandol 

k n 

Bo ke 
n S ryfh j 0 

ook t 

Leerariikels 
van 11 S rte, 

Groot v r keiden· 
heid van A fd, ukk 

hild 1 ye 
pr nt ook 

van 
n nd . In v rraad. 

• 



VIER 

Sportmanne In die 
Nuus 

Paavo Nurrni 

Die bespreking van die prestasies 
v n di Swe d wonder-atleet, 
Ha g , 'in hierdie kolomme onlangs 
het onwillekeurig om 'n vergelyking 
vr met 'n ander atleet wat in 

y tyd root opspraak verwek het, 
n1. P avo Nurmi. 

Ihoewel Haegg, die wonderatIeet 
van Swede, veel op Nurmi se pres 
ties verbeter het, wil atleti kken 
ner dat die klein Fin tog die grootste 
midd 1 -en lang fstandhardloper is 
w t ooit g leef het. Paavo Nurmi 
i in 1897 in Finl nd gebore en het 
re ds op jeugdig ouderdom begin 
deelne m aan wedJope odat hy op 
elfjari e leeftyd die 1,500 meter in 
5 m. 3 ek. kon ane. 

Op 24-j ri e 1 eftyd is hy ekie 
vir die Olimpie e Sp le," n alhoewel 
hy in die 5,000 meter geklop is, het 
by nietemin die eerste plek b haal 
cor b ide die 10,000 met r en die 
v ldw dloop oor di Ifde afstand. 
Dit h t die Fin a ngevuur en spoedi 
h t hy vall krs g tot krag gega n deur 
g r elde n de glike oefening. Daar 
ord beweer dat hy selfs die aar 

my 1 wat hom van sy werkplek ge 
kei het hieronder ingesluit het. 
Die en sukses na die ander het 

hom nou verder voortgelag op die 
tletiekbaan, en in 1923 el hy sy 
e r t werelc1rekord op d ur die 5,000 
m ter in 14 m, 35.3 sek f te 1"'. 
L te in di j ar lewer hy ook een 

y be te presta ies toe hy die 
myl in Stockholm in 4 m. 10 ek. fIe (wat no 6 sek. Minder is as 
on i rnylrekord), Die volgende 
j r met die Parys Olimpiade m et 
by ragte me di w .... r ld .e best ., 
en kwyt hom op 0 'n wy evan y 
t ak dat hy feitlik a nasionale held 
in y vad rland teru v rwelkom 
word. Hy b haal nl. r t pl ke 

r die 1,500. 5,000, 10,000 en 9,000 
m ters (pa lw dlope), 

noemde tw e at n stet hy nuwe 
Olimpi e rekords daar, oonop be 
h al die Fin e aflo sp n, rootliks 

gevol van y v rb nde tyd oor 
ISY b pa ld af t, nd, di lou re in di 
3,000 meter wedloop. 

Vir o 

Vir BL NDE 
G! ON H I 

L 

WV 
DRtJlW p 

OntlLOU! .W'.v.- 
EDit de Cologn ~ i "n 
b nder nnngename 

(n .' lriekend ~ pllr Jrmm. 

nm M.Nr Ill) , 

VOETBAL STOEI 
Mor(~ se Bol ing 

Na 'n tussenspel van interprovin 
siale rugby word die Wes-Kaaplandse 
ligawedstryde w er more voortgesit. 
Dieselfde tw e spanne wat veertien 
dae gelede op Coetzenburg besoek 
afgele het, is weer plaaslik in wed 
stryde teen di Maties betrokke. 
Paarl pak die I-B om 2.45, terwyl 
die A in die vieruurwedstryd met 
Bellville deurmeknar raak. 

Die Maties e eerste vyftiental 
h t teen Paarl baie teleurgestel, en 
het gladnie die vorm openbaar wat 
hulle met die toer gehad het nie. 
Party onderst uners het alles aan 
die feit dat die Maties so 'n geringe 
aandeel van die vaste skrums gewen 

Nog nooit w er is hierdie onge 
looflike prestasies, almal op een by- 
nkoms strekkende oor 'n periode 

van slegs twee wek, behaal nie. 
Sommig wedlope waaraan hy deel 
geneem het, het binne twee uur na 
mekaar plaasgevind I 

. Na ~i.e 1924 Olimpiade ,het hy 'n 
uitnodiging ontvang na Amerika om 
teen di plaaslike kampioene op ·te 
tree waar hy nie minder as vy tig 
oorwinnin s aangeteken het nie. AI. 
hoewel 8Y be te jare met die Spele 
van 1928 in Amsterdam alreeds agter 
die rug was, was hy egter nog 'n 
gedugte persoon om te klop, In 1931 
op die hoe ouderdom vir 'n atleet 
van 34 [aar; behaal hy egter sy 
laaste groot sukses met die daarstel 
ling van 'n nuwe tweemyl-wereld 
rekord op 8 m. 59.5 sek. wat sedert 
di n oortref is deur die Hongaar 
M. Szabo en onlangs deur Gundar 
Haegg in die ongelooflike tyd van 
8 m. 42.8 ek. afgele is. 
Vanaf 1931 Ie hy hom voortaan 

v ral op di Marathon toe. Hoewe 
hy gekies word vir die Olimpiade 
van 1932 in Los Angeles, word sy 
amateur-status in twyfel getrek en 
is hy nie toegelaat om deel t neem 
nie. Hi di on maaklike voorval het 
wyd en yd be preking uitgelok. Die 
Amerikaners is o.a. van afguns be 
skuldig deurdat hull wou erhoed 
dat Nurmi we r hulle be te manne 
lop. A g volg van w t dan ook 

lat 1 i.v.m. die voorval gebeur het 
is tlike van die Fin se rekords nooit 
in di V.S.A. erken nie, en is baie 
van die er wat hom van die en 
ook ander lande mo s toekom nooit 
aan hom geskenk nie. 

Di Finne We no ltyd die uit- 
blinkers oar die langer afstande, en 
veral hulle suks s op die jongste 
Olimpiade in Berlyn was grootliks 
aan die voorb eld en inspirasi van 
'n Nurmi t danke. "Die Vlieende 
Fin" sal altyd on hou n bewonder 
word omdat hy di beste voorbe ld 
in di g ski d nis is van wat g do n 
kan word op atl tiekg bied as 'n 
atleet maar gere ld en deeglik wil 
oefen n 'n onbujgbare wil het om 
t slaag. 

h t, toegeskrywe. Dit is weI waar 
dat 'n span nie kan presteer op die 
aanval as hulle nie die bal bemeester 
nie, dog in die losspel waar die Rooi 
es gewoonlik die grondslag van hul 
le oorwinnings Ie, het bulle ook nie 
juis uitgeblink nie. Wanneer Krone 
of Brink 'n oordeelkundige dwars 
sJtoppie gelos bet, was die voorspe 
lers ook nie altyd daar om die be 
weging verder te voer nie. 

Alhoewel Bellville bard moes 
spook om te wen teen die I-B, het 
bulle getoon dat hulle, op die com 
blik oor 'n pak voorspelers beskik 
wat nie sommer sonder handskoene 
aangedurf kan word nie. Walters, 
Louw en Boy Theron (indien hy 
beskikbaar is) is 'n interprovinsiale 
voorry wat laag en vas in 'n skrum 
pak, en Laubscher en Viljoen steek nie 
juis lyf weg in die slotte nie, Die 
Maties sal dus more daarvoor moet 
sorg dat hulle nie in die losspel ge~ 
klop word nie (wat ons darem nie. 
verwag nie), as hulle hul aanspraak 
om die Wes-Kaaplandse louere wil 
behou. Die twee agterhoedes weeg 
taamlik geIyk teen mekaar op, en 
dit sal waarskynlik net daarvan af 
hang watter van die twee die meeste 
fut plaas in hulle aauslae, wat ook 
die verskil tussen 'n oorwinning en 
'n neerlaag sal beteken. As die 
Maties Bellville as 'n versperring 
more uit hulle pad kan stoot, sal 
hulle aansienlik gevorder het in die 
wedloop om die kampio nskap. 

N ogmaals: Kim die 1·8 ? 
Die I-B beklee tans die laaste 

plek op die senior puntelys, ten spyte 
van uitmuntende vertonings tot dus 
ver, waaronder veral hulle gelykop 
spel teen die gedugte Groote Schuur 
gereken moet word. Die inisiatief 
en rnoed was in al hulle wedstryde 
nog daar, maar nog altyd het die 
klein verskilletjie wat hulle tot 'n 
wenspan sou omskep, ontbreek. 
Veertien dae gelede het die Maties 

v ral gesondig wat hulle hanteer- I 
werk en aigemene samespel betref, 
maar dit gebeur soms dat hulle so 
goed saamspeel as 'n span dat dit 
sommer kopwerk van hulle oppo 
nente vereis om 'n bres in h1111'!! 
verdediging te slaan, Sp lers soos 
Vent r, Swiegers en van Wyk steek 
nie hulle lyf weg in die los nie, 
terwyl Hough en Bredell die bal in 
die Iynstane sommer wie-weetwaar 
v ndaan haaI. Von Lutzenborgh en 
Slabb rt verstaan egter self die kuns 
in die lynstane, terwyl Pierrie Louw, 
Perold n Koch geharde manne in 
die loswerk is. Sake qal dus waar 
skynlik in die voorspel uitgespook 
word met di vernuftige en oppor 
tunistie e Neels Krige daar in die 
agterlyn van Paarl om 'n handjie 
by te it as sake nie na wense ver+oop 
nie. 

NOERSTEUN ON 
AIVERTF.EnnE 

s .. m t ri 1 0 

5-7/- • -17·6 

r 

Waar It ally(l die Beste \V'mmlc kt'Y vir 1l [} ld. 

Gb .d W ( k • en .) 
oon 20. T LL N osca. Bus 21. 

U.s. Klop Liesheekpark 
Nieteenstaande die feit dat die 

Maties nie hul beste span in. die veld 
kon stoot nie en daarhy ook slegs 
met ses manne kon gaan, het hul 
to.g nog presteer deur Liesbeekpark 
Dmsdagaand 5-2 te klop. Die Ma 
tie-span bet slegs een geveg verloor, 
moes toe ongelukkig een geveg prys 
gee. Ons span het tog gesorg vir 
een van die aantreklikste toernooie 
wat nog in Kaapstad gesien is. Dit 
sou onbillik wees om somrnige van 
die stoeiers uif te kies, want deur al 
die wedstryde was werklik geen saai 
oomblik nie. 
Die volgende is die volledige uit 

slae (Stellenbosch stoeiers eerste e 
noem): 

Kapok: J. Haasbroek klop Bruyns 
op punte. 

Veer: U.S. gee prys. 
Li : A.B. v. d. erwe klop Meyer 

op punte. 
Welter: J. Jordaan klop De Mink 

op punte . 
Middel: Marinus klop van Wyk 

met een val. 
Li aw ar: Jooste klop du Toit 

met een vpl. 
Swaar: I. L. de Villiers verloor 

t en Vlok op punte, 

Mu soltni- tadion Beset 

Daar is onlangs berig dat die Mus 
solini-stadion in Rome deur Suid 
Afrikaanse troepe ingeneem en her 
doop is tot die Forum d' Italia, Mu • 
solini het hierdie pragtige stadion. 
wat sitplek bied vir 25,000 mense. 
spesiaal opgerig vir die limpiade 
wanneer Italic aan die beurt .. ou kom 
Die aanleg en omgewing van die 
stadion herinner 'n mens baie aan 
die bero md Madison Square Gar 
den in N ew York. Ben wens pr gti e 
re iesbane en swembadd ns kan die 

:MA'l'IES! ! I 

E CLlE 
DIE DROOGSKOONMAKER 

GOEIE VINNIGE DIENSTE. 

Birdatr t 79, - St II nbo ch, 

c. E. HENDRIKSZ 
ae vi. wink I vir 

V ARS GEBAKT.l1: VIS, 
AARTAPPELREPIES, 
SOUTVIS en KIPPERS. 

H LDE WA G 
• 

HE ~RLU ~ REBAK-NErr 
WArI' U IIAR'r BEGEEH 

Kom hcsoek ons winkel in 
PIlE IN. 'rnANI' 

en probcor ons 1 rock, 're.l't, 
Vleispastcltjles on allos wat 

lekl er is . 

• 
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