
Hare- Olies : 
* Bon Fixa * O'Sbana 
Bri., •• eblieE a bolt •• slam 

Die Eike tad winkel 
(Edrns.) Bpk. 

PLKINSTR., S'l'EIJLENBOSCH 

~ lruk dear }'ro Er.cleHla-))rllkkN'Y 
• ~ftlft.) Bpk.. en nitRe dflor 
_die A.N.~.-TI\J,. Htellenbosl'h.· 

P rd sport op Helde 
Dag 

Coetzenhurg in nwe 
(;cdaunte 

,ABe reelings vir 'n Heldedagvie 
rln wat absoIuut onvergeetlik sal 
~ees, vorder £1;s. Ons kan nog 
111 di . b 1. pre lese a d van die program 
I ekendmaak nie - behalwe dat daar 
n volledige dagprogram sal wees; 
~ggendt middag en aand - maar ons 
l'krn em van een groot nuwe aantrek- 
1 heid wat sommer ten volle byval 
tnoet vind: perdesport die middag 
'Ian 10 Oktober l 
))'Die probleem was natuurlik, waar? 
re . Held dag-kornitee bet egter 

~?edgunstiglik die reg verkry om 
die deel van die Coetzenburg-gron 
i e ~at f!:t Iangs die swembad gele" 
s v~r die doel te gebruik. 
d Jilerdie deel 'Van die program hied 
d' n .aan die publiek en veral aan 
01 k jong boere die gel entheid om 
i 0 te wys wat hulle kan doen 
an di p rd se saal. Geen wonder 
o nook dat groot entoe iasme re ds 
\I P ewek is onder die jong boere 
.n di distrik nie. En so in di 

dttUi heid word die pron p rde 
I r r_n ook seker a) touwys gemaak 
n di verskill nde toertji s. 
h ~i jong mans sal ook die geleent 
t eld kry om hulle kragte ten volle 
e E meet in die toutrekkompetisi s, 
Ok n ding is seker : Din dag, 10 
II tob r 1944, met aI sy erns, Y in 
p tUkw kkende optogre, sy vrolike 
p td sport, in kort, al sy hoo te 
wllnt, al absoluut onver eetlik 

s. 
ONTHOU 10 OKTOBERt 

DOSENTE TERU(; 
I rof. J. J. van Rensburg het ver 
\I d Dinsdngoggend teruggekeer 
ttl n die Noorde, waar hy besig was 
Ila t di Iaaste fase van '11 onder ~ek 

di werksmoontHkh d Vir h t: rnlik-afwykende n g e telik ver- 
ngde mense. 

oo'Prof. C. G. W. Schumann word 
t It. in di loop van die nawe.ek 
h~t\~g verwag van Durban wanr hy 
In Slg was met ondersoek in v rband 
~' t sy tydelike amp as adviseur van 
Ie aad v n H ndel en Nyw rh de. 

~OlPRENT F~HHOEK·KAMP 

nl Mnr. Gibson, Arbeidsleier van die 
d it like O.B. studentekommando, 
e 1 ns me dat hy b sig is om 

\0 in orde te kry vir. di vertoning 
. die rolprent wat da r aan die 
I d van v rlede jaar op die ar 
id diens mp op Franshchoek g - 

Item i , alhier. Alle kampwerkers, 
. is [ulle kans om daardie beerlike 
t~p weer te deurleef. Alle ander 
lente, kom yk w t daar plaas 
c op die kampe. 

E VILJ 
s fi tswinkel sal 11 

weer repar cr. 
not, 

Dele is skaars ma 
do en nog 011 S 

ON']'J I () ill PI 
luikerl»; 

ORGAAN VAN A.N •• -TA . 

dring Blanke Kinde s 
pe Iterrein 

Verregaande Opruiery deur Kommunist 

Kleurlinge V 
Uit 

Gf(OOT ,RETOGIN(y" IN KAAP T n 
. "VER~EG~ANDE ASTRANTF4 INDR1l':lGING"'i 'n kart om kry- 

wmg van die episode wa verlede we k n In die loop v n di we k 
die buitewyke van .Kaapstad in bero rin gebrin het. Kl urlingkin 
ders bet stelselmatig en geor aniseerd b in indrin in di openbare 
speelterre~ne waar voorheen net. ,blanke kinder hulle vrolik kon ver 
maak. Ole toe tand het so ernstig wor d dat die blanke n ni -blanke 
kinders mekaar naderband toegetak 1, h t. - met 'n gelukkige 001 win- 
ning vir die blank s, maar n t tydelik, want di vol nd rnidd wa 
die kleurlingkinders maar weer daar. 

Veertien dae gelede het nie-blanke 
kinders vir die eerst m al in groot 
getaIJe hulle verskynin gemaak by 
die Jurg nspark, Tamboerskloof, wat 
tot du ver uitsluitlik deur blanke 
kinders g bruik is. Alles het daar 
op gedui dat die indringin georga 
niseerd was. veral an esi n die 
naaste kl urlinge ver daarv ndaan 
woon. Di in<lringers het gekom uit 
di rigting van Seinh uwel wa r daar 
w 1 'n speelplek vir ni -bI nk s i . 

Die vermoed van g or aniseer 
de optrede is spoedi bevestig 
deur en van di 1 de v n die 
Kaapstadse t dsraad, self 'n 
plaaslike kommunisti s lei r, wat 
erken het dat daar reelin s etr f 
is deur di Kommuni ti e PIty 
de t nie-blankes op'n eker plek 
moe. bymekaarkom, vanwaar bul 
le deur di betrokke 1 ier n 
Jurgenspark gelei is. A moti f 
vir die "b toging" het hy 
vo r dat di speel rrein in d'e 
Seinh uw I kl urlingbuurt ni 
dieselfde riewe bi d s die in 
die blanke buurtes nie. 

IN ANDE OORDE OOK 

A.N •• 

INSPAN. UITSPAN, 
,--------------------~------~----------------. 

ONT 
by die 

U 
Melklert, Tui gemaakte 
Pasieitiies, Koe isters, 
Pann koek - ... 
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HIE EIKE 
Onder penoonl e toel. VIlA 

(Mnr. n Mev. van Zyl) 
SIGARETTE en TABAK 
S]OKOLADE en GEBAK 

VARS VRUGTE 
en 

GROENTE 
LIGTE ETES ALL;J UREI 

In ruil vir u gewaardeerde 
onder teuning waarbor ons u 
DIH iUt:S7'E DUiJNSTE 

HAL E WANG 
nF~mpI4JKE OllJBAl -NE'l' 
WA'P U IlAR'l' TIhGFEH 

• 
Kom he. 0 Jk ons winkel in 

PI.JIUN "l'ltAA'l' 
e proh Jet" ons Jock, 'I'ert, 
Vleispn. teitjies en alles wat 

I .1 leer 1 . 

• 
(Foon 135) 

On hied 11 doskundige 
b di ning J11 betronbare 

medisyne nan. 

I I oek in - n J 1 instraat, 
S ']' I~ r. LEN B 0 S C II . 

oon 0013. 

DIE MATIE 
lie Korr .ponden .... ~an: 
H. S. MARAIS, 

HOOFREDAKT UR, 
D ,hr. k. 

Korre pondensie i.s. Inskrywings 
aan: 

Die M etie Administraaie, 
Pe sbus 28, 

STELLENBOSCH. 
Inakrywinga .Id 5/- p r ar. 

25 Aug. 1944. No. 21. Deel IV. 

DIE W AHE STRYD 
Dit is eintlik blote toeval dat ons 

bespreking oor die naturelleprobleem 
in hierdie kolomme verlede week moes 
saamval met die onaangename maar 
bai belangrike gebeurtenisse in ver 
band met kleurlingindringing en na 
tur lleagitasie in die Skiereiland en 
op die Rand. Maar dis 'n toeval 
wat nogtans ons oe moet oopmaak 
vir wat werklik gaande is in ons 
land. On5 besef die gevaar nog nie 
voldoende nie; on. teor tiseer heer 
Jik oor die toestande a of dit ab 
strakthede is soos een of ander stu 
deerkamerteorie. En dis juis dan 
wat gebeurtenisse soos die wat hulle 
in die afgelope weke voorgedoen het, 
'n mens met 'n skok.laat wakkerskrik 
met 'n .,werklik so erg?" 
In die Skiereiland waar die kleur 

ling die oorwegende nie-blanke ele 
ment is, is dit hy wat vorentoe ge 
stoot word in die stryd teen die 
blanke apartheidsregte; aan die Rand, 
waar die natur I die oorrnag vorm, 
moet hy vorentoe tree in die stryd; 
in Natal mo t die Indier die voorste 
linie teen die blankedom ve. Ge 
durig word no 'n motie£ gesoek 
wat ff ns wegstaan van die werk 
likh id - die speelpl k vir die kleur 
lingkind i swak, die se genskap op 
'n stadsraad word eweier, Indiers 
eis vrye aankoop van vaste eiendom 
- maar 00 dit alles t an een groot 
t preuk:"W g met die Kleur- 
lagboom!" 
Daar an .lank ni m er die minste 

twy 1 be n oor di kornrnunis 
ti e oprui ry ond 1 die nie-blanke 

1 mente ni. le beure v n die 
jongate tyd is e ter 'n kornmunis 
tiese uitda ing a n die hel blanke 
Afrikanerdom. Die onbewimp Ide 
erk nning van organisering van die 
agitasie in die Kaap, die seg kr et 
'Van die kornmunistiese blad Guard 
ian, "People's Victory in Brakpan,' 
by die belofte van oorweging van 
die gri we deur die stadsraad - dit 
aUe laat net een gevo]gtrekking: 
indien die blanke in Suid-Afrika y 
besk wing en bomself wil ha adha: ... f 
en bewaar vir die toekorns, moet die 
nie-blanke probl em en di kommu 
ni ti gro i a een preble m be 
kou word; 'n probl m wat n op 
'n nie - bls nke g t lleoorwi aan- 
vuur deur die krag van 'n ooraee 
tin pireerde kommunisties on to- 
kery. 
Di stryd i Suid-Afrika mag nie 

w e blank teen blank ni e ; di war 
tryd van Suid-Afrika is blank teen 
nie-bl nk. En hierdie strvd moet 
in sy volle felh id a nvaar word 
d .ur 11 blank I m nt in ens 
Ind. sn uit die ~ ard van die ak 
rno t die 8 ryd dan ook we krazti 
aangeknoop word teen di kornmu 
nisrn. Oorwinning v 11 die kommu 
ni m al beteken oorwinning vir die 
ni -blank in Suid-Afrika, 'n natu 
r lle .. proletaria t. Di ommunis 
verkondi di wegdoening met all 
nasionale gevoel en nasieliefde. Daar 
rna l nie rasse wees nie, net 'n klas 
wat moet regeer - die proJetariaat. 
Hulle bou op 'n klas sonder die 
r - me ar 'n klas wat in ons land 
n ten al kan in luit, (lie a- 
t u 11 -proletari at. . . . 

Ii I te noor taan die po Itt we 
V olk b w i - cda tc van wegdo 11 
m t 11 klasseverskil, die bestendi 
in " v n di r . Ons moet dae elik 

di stryd aanvaa • die blanke se stryd 
te 11 die naturell vuur met sy korn 
munisti se bia 8hal . 

M n.m, 

aad l 
die lewe 
hy • 

dru I I i it 

rtf 

in 
Di .. l't • i 

of 
on 

I 

Die Oorlog 
Die R volusionere Betekenis van die 

Nuwe Wapen 
..De W.ereJd~~sobi~d~nis is 't 

W.~r~Jd~uicbt, 
Ver.eldinr, d~ w~t d~r Historie;" 

-Ten Kate. 

In ons laaste artikel is daarop 
gewys dat die vliegende bom reeds 
nou al 'n revolusie in die oorlogs 
veering teweeg gebring bet. Die 
mense van Londen en Suid-Engeland 
maak nou dag en nag kennis met 
hierdie wapen sonder om die gedreun 
van vyandelike vliegtuie of die ge 
bulder van vyandelike kanonne te 
hoor. Die revolusionere betekenis 
van die vliegende bom bestaan juis 
daarin dat dit by die afskiet nie 
deur die verslytbare loop van 'n 

die bornmewerper, moet dit onthe 
word dat hierdie wapen nog aan dll 
begin van sy ontwikke ing staan 
As die vliegtuig gedurende ell 
kele jare so 'n reuseontwikkelin 
kon deurmaak, dan is dit nie uitgt 
slote dat die vliegende bom diesel! 
de kan doen nie. Daar hy in S 
konstruksie heelwat eenvoudiger 
derhalwe goedkoper as die vlieg 
tuig is, so Ie dit voor die hand da 
hy hom vir grootskaaise massapr 
duksie makliker sal leen. Ook ly 

Dear Prof. J. A. Wiid 
reusagtige kanon hoef te gaan nie. 
In die laaste wereldoor log het die 
Duitsers dergelike kanonne teen 
Parys gebruik. Die "Groot Ber 
thas," soos die GeaUieerdes hierdie 
vuurmonde genoem het, het op 'n 
afstand 'Van ongeveer 75 my 1 die 
Franse hoofstad beskiet. Afgesien 
van propaganda-waarde het hierdie 
kanonne weinig militere betekenis 
gehad. Die slytasle van hierdie kos 
bare wapens het hierdie 800rt oor 
logsvoering te duur gemaak in ver 
gelyking met die militere voordele 
wat die reusevuurmonde afgewerp 
het. Vandaar dan ook dat die 
,Groot Bertha" nog nie in die hui 
dige oorlog sy verskyning gemaak 
het nie. Dergelike swaargeskut is 
ook nie nodig nie want sy werk word 
vandag deur die bommewerper 
vliegtuie gedoen. 
Die vliegtuig het in die loop van 

die huidige oorlog 'n verbasende 
ontwikkeling deurgemaak. Bomme 
werpers en vegvlie tui vlie van 
da oor afstande en op hoogtes wat 
in 1939 a fantasies beskou was. Di 
lugwapen het, indi n nie 'n beslis 
s nde, dan tog 'n uiters belangrike 
wapen in die huidig oorlogsvoering 
g word. 

Die huidige vliegtuig, sowel as die 
Groot Bertha van die laaste oorlog, 
is egter geensins uitvindings. van 
revolusionere aard nie, maar veel 
meer verbeterings op ou bekende 
wapens, ho.e ingryp nd di verbet, 
rings ook al mag wees. Soos die 
eerste primitiewe vliegtuig van die 
19de eeu moet die huidige vliegtuig 
b.v. sy loods en sy dryfstof he. Soos 
sy ver-voorg ng r is hy nog altyd, 
hoew 1 in v el geringer mate, on 
d rworpe aan die grille van wind 
n w r. Vandat die vliegtuig op 
styg totdat dit w er veilig land, ver 
keer bernanning en masjien altyd in 
potensiele evaar. Met die ontwik 
keling van di vyand se afweerwa 
pens, kan 'n Iugaanval ook vir die 
aanvaller duur te staan kom. Nie 
alleen kos so 'n vierrnotor-bomme 
werper 'n hele boel geld nie, maa 
v ral sy bemannin van agt tot tien 
koppe b staan uit die beste jon 
manne wat 'n opleiding a ter die 
ru het wat veel aan tyd n geld I e 
kos h t. Oaan so 'n hommewerper 
oor vyandclik g bied verlore - en 
daar gaan bai verlore - dan bete 
ken dit 'n verlies van vliegtuig n 
b manning, s Us al slaag sommige 
van die manskappe daarin om die 
lewe deur midd I van die valskerm 
te red . 
Met di vlie ende bom is dit alles 

and rs. Hy word nie alleen wegge 
stuur sender die bedoeliug dat hy 
mo t teru ke r nie, maar wat me r 
is, hy i lood 100 en h t geen kos 
bare bemanning oos die bomm wer 
per ni. Sy konstruksie en dryfstof 
I os seer s er v.e I mindel' < s di' 
van <lie bommewerper. Ho weI sy 
op rasieradius op di. oomblik waar 
$kynlik veel geringer is as die van 

dit waarskynlik dat die nuwe wape 
veel minder as die vliegtuig onder 
hewig sal wees aan die grille va 
wind en weer. 
Hoewel geen denkende mens 0 

die huidige tydstip van die oorl« 
dit sal waag om aan die vliegen~ 
born 'n oorlogbeslissende beteken' 
te gee nie, staan dit vas dat dl 
nuwe wap n groot onheile in Loll 
den en Suid-Engeland veroorsaak I 
dat die Britte nog oor geen do~ 
treffende teenmiddel beskik nIt 
Of die vliegende bomme van Bri! 
tanje deur die vernietiging van dl 
vyand self of deur ander midde~ 
geweer kan word. weet ons nie. V, 
lyk egte meer as waars ynlik ti~ 
hierdie nuwe wap n gekom het o~ 
te bly, en dat hy in die toekorns 
revolusie in die oorlogsvoering !t 
weeg sal bring wat met die uitv11l 
ding van bus! ruit in die middelee'' 
v rgelyk kan word. Hierdie verg~ 
lyking sal gelu ckig die taak van 
toekomstige geskiedskrywer wees- 

GEFLEULI)EJflO)RDE 
By die bepaling van ie kleurlit'I 

bel id is daar twee wef: - die eeo J 
die geiykstelling, Di. die komt11t1 
nistie .. e "proletariers van aile la~ 
de, verenig jul." Dis maar net J 

kleurblinde oplossing.. Of, 1 iewdt 
glad geen oplossing nie. Want ~ 
blanke minderheid sal eenvoudtl 
mettertyd verswelg raak in die oo! 
wegend nie-blanke organisasies. 

Die ender wog is In kleurbewui: 
skeidlng, d.w.s. segregasie. Rieral 
segrega ie kan van verskillende orr: 
yang w es, b.v. territarieel, of Segrf 
gasie van werksoorr, of parallel v~ 
unie of tskke. Maar om enpatlgt 
optrede teen die kapitaJi"s te bewei 
moet die blnnke en die nie-blet' e 
unies geskekel wees. En wie nt0t 
desnoods die deurslag gee? Die' 
talsterkeres. bl 
En rrou het aIle wee ons weer. 

di dooiepunt van getalsterkere J1~ 
blankes gebring, wat deur die ge I 
mag teen bI nkes g ebruik kan wof 
D ar bly nog e n moontlike op1oc 
sing: altans vir 'n radikal en re'J 
lusionere jeu. Dalk sal die re 
Iuaionere j ug v el dat as die pr~ 
bleme dan onoplosbaar blyk blnlt 
di r arnw rk van die liberale d8 
mokrr sic - die kapitalisme - J 
ken mens liewet die hele raaTfn~c 
v erbreek ell dnetbuite die taak 111/1(; 
der gebotule aanpak. - Dr. I fI 
van Rensburg, 

OP DIE KANSEL 
27 Aug. 

M oederkerk : 
(More): rof. Lategan. Tf' 
4.15 n.m.·· Proefpreek, T 01. p'al 
L. Lut. 

(Aand): Dr. Snyman. 
Nuwekerk: 

(More): Ds. Louw. II 

(Aanu): D an ekom. __./ 



~pe IJrisf aan .. · • 
Geagte medestudente, . 
'n Klein episode waaroor e wI1 

praat - klein, maar beie belangrik ,. 
die openbering van verregaande on 
v erentwoordelikheid en /igsinnigheid. 
Verlede Sondagaand in die kerk .het 
twee mensstudetite egret my geSIt 
lets wonderlik snueks moes hulle ge 
prikkel het want van die gebed til 
te bet hulle gebruik gemaak om te 
lag en te giggel en te gesels e1J, weer 
te lag. Onderdtukte lag, [e, maar 
duidelik boorbeer in 'n heel paar rye 
voor en ngter bulle, 
As mens in 'n studentegemeenskap 

soos Stellenbosch moet praat oor 
slgemene studente-wangedrag dan is 
dit verregesnde genoeg. Maar as 
studente darem nie weet hoe bulle 
hul in die kerk moet gedrs nie, dan 
is dit sbsoluut 'n skreietide sknnde. 
Goed, dit was net twee, maar dit 
was 'n tipiese eksemplaar van 'n 
hee/temal senmerklike groep. Let 
maar op wat onder godsdiensverrig 
tinge in die v erskillende koshuise 
es n die gang is. . .. Deerdie element 
is klein, maar dis 'n bsie besmet 
like vlieg in die apteker se salt - 
en 'n beie lewetuiige vlieg I daarby 
wat y besmetting en v ersteuting 
teen 'n ontsettende tempo versprel. 
I ndien diegene dan geen respek 

vir godsdiens bet nie (Immets, ver- 
maaiing van die gebed is die skerp 
ste vorm van disrespek), waarom dan 
die verrigtinge bywoon om andere 
wat weI respek daarvoor bet ook te 
teur. Of het bulle ewe min respek 
vir die gevoel van hul medestu 
dente? 
J a, ek etken dat dit klink of ek met 

kinders praat oor onverantwoorde 
like stoutigheid. Maar as grootmen- 
se 'bulle dan soos kinders gedra .... 
Laat otis saam die kwaad beveg. 

Die uwe, 
Hoofredakteur. 

HANDELSVEHENI(;ING 
UOF.JP! 

Open bare vergaderingt 
• Dinsdagaand, 29 Augustus, om 

7.30! 
• n die C.S.V.- aal! 
• DR. J. G. VAN DER.HO~ST 

uitstaande sakeman, fmansler en 
Raadslid van ons Universiteit- 
cor die onderwerp.... " . 
"Quod vit elSe bor i~elr (die 
lewensrigting wat ek wil volg). 

ALMAL HARTLIK WELKOM! 

KOM SEKER! 

HARMONIE SP AAN 
Harmonie se jaarlikse din e v r- 

1 d Snterdag, het '0 .Spaaose 
"Fi st " voorgestel. To die ast 
di eetsaal hinnekom. is hul ~err3:~ 
deur swart silhoeete op ~n splerw,l 
agtergrond. Reg voor hu.t was n 
Indrukwekkende hek en pilare met 
"La Fiesta'" daarop uitg s~ryf •. ter 
Wyl die ander mure m t die ftgure 
Van 'n toreador .en bul, 'n d~nsende 
tneisie, ens. versi r was. 01 er . - 
aste was mnr. en mevr. K?os Smit 
en e.g, het 'n h ildronk op die. dames 
it ge tel, waarop m j. Lou WlUm op 
lUimige wyse geantwoord h t. 
Na die din e I almal na "Gone 

'With th Wind." 'n Bai noe,? 
like aand is by Iarmonie afgeslult 
Oor 'n warm koppie koffie n waf 15. 

MacDonald-Huis het die af .elo~e 
l1aweek hulle huisdinee gehou In d~e 
lillishoudkundesaal. Daarna het die 
gaste na die bioskoop egaan. As 
regaste het opgetree m j. G. Louw 
n mnr. John Pauw. 

I :I< II. 

Mnr. W. R. Laubscher. b kende 
rbeidslei r aan di nd en oud 
tud nt van on univer iteit, het hom 

'na 'n lang af'wesi heid weer OJ) Stel 
l nbosch ~ev tig. 

DIh. MNPlh, VPYl An, 

"Di(~ Duitse K unslied 
Dit is vir die Musiek-vereniging 'n 

genoee om .aan te kondig dat dr. T. 
B. Scheffler eerskomende Sondag 
aand die plate-program in die Kon 
servatorium sal waarneem, By sal 
voorbeelde van Duitse liedere (hoof 
saaklik kunsliedere) uit y eie plat - 
versameling speel, Afskri ft van die 
tekste sal beskikbaar gestel word 
vir die wat Duits kan lees. Die hui 
dige reek artikels van die hand vr n 
prof. C. G. S. de Villi rs oor die 
meesters van die kunslied (in Die 
Huisgenoot) kan met vrug geraad 
pleeg word, met die O?g op die~er 
waardering en aanvoehng van hier 
die fyne kunsvorm. 

V AN DIE BE TE nEUR 
HUIS.DE- VILLIF .. HS 

Huis de Villiers het verlede Vry 
dagaand onder die bekwame konv - 
norskap van rnej. Joyce Freund, 'n 
besonder geslaagd dan~runksie ~n 
die banketsaal gehou. I?le ~a te I: 
verwelkom deur die prrmarra, rnej, 
Hildegard M reis, en mnr. Ernst 
van Heerden het g pa antwoord 
namens die eregaste, by name prof, 
en rnev R .. L. Strasz ck r, me). 
Anna UYs. en hom~elf. Di joli held 
is verhoog deur n aantal v rras-, 
singsnommers, wa r o.a,. mej. H 1 ne 
Smit en haar maat (he prys we - 
gedra het by 'n 1caa.rtd ns, 1 u~sen 
die danse is smaakhk verver lfl~S 
bedien. Die hoogtepun van dl 
aand is bereik by die laaste dan , 
t 'n paar mans wat deur hul b - 
h~~digheid 'n artapp 1 i~ die han~ 
gekry n t, d~ur hul noorens In t n 
soen beloon 1 • ---- 

van £47 

Gesdfilwp 

Pi rre de Wt 
* ANNA NEETHLING-POHL 

* PAULA STYGER 
* GERT VAN' DEN ERG .y 
* JAN CRONJ' 

in die 

eie oue tyd 
Die dae van 

SIMON VAN DER STEL 

deur 
H I '1' A 

op 

7nYDAG 8 SI~'(lTEMnEn 
om 8.15 n.m. 

'T J.lLEN80SCH, 
Rele ... aal 

Bespreek by: 
C.S.V.-BOEKHANDEL 

Toegang: 
Volwa sene 3/4. 

(Bespreek of Onb spr k) 

Surdenter Be I)r ek 2/8 
Onhc. pree 1/4 

Ond r On ; s 
Aan mnr. e,n m v. W. C. D mpa y 

is Woensdag 'n fri do t rtjie 
bore. As gewilde do sent in die han 
delsfakult it en as bekend portm n 
wil ons mnr. D mpsey a .ook m v. 
Dempsey wat eweeens 'n bekend 
tennisspeelster in di Mali -span is, 
hartlik g lukwen . 

II: * If 
M lr. J. B .khuis wat in Junie . y 
r d M.Sc. in Bosbou alhier be 

haal h t, n pas 'n aanst lling op 
die landgoed Lourensford by Som r 
set-Wes gekry het, is as Nederlands 
on del daan gekommandeer vir mili 
f"re dien , en moet ersdaag na 'n 
onbek nde oord oorsee v rtrek. 

MI~. B hie K mf r is g kie 
hui komite -lid vir Ha ionie, in 
plek van mej. Wanda Ashpol . 

* Sonop h t nog root pl nn 
die . n w en nooi almal uit n 
hul root "Gon We t" funk i more 
o g nd om 10 v.m. op die hui - ron 
de. Die bedrywi hede word an die 
aand in die Censer vatorium voort 
e it om 7.30. 
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Toogtmg : 3/., 4/., 5/- ell 6/ 
(plus bela tin ) 
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(pl s bel stin ) 
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Nuus 

Die 

1mI' rt kord 

DIE M 

VOE1 BAt IN AMEJU A 
Deur Dr. I). J. I abie 

Ek i evra om u iet van Arne 
rikaans voetbal te vertel. In die 
ruimte tot my beskikking kan ek 
nie hoop om di spel goed ver taan 
bas r te ma k nie, maar ek sal dnrern 
probeer om u kor liks te vertel hoe 
dit espe I word en van wat die 
Suid-Afnkaner as vreemd aandoen, 
"k b paal my by Universiteits- n 
mateur voetbaI. 
N t soo in u by is die doel om 

die bal oor [ou opponente se lyn 
te dra. Dit tel ses punte, en as die 
skop oor di pale daarna raak is, 
tel dit no e n punt. Daar spee1 
elf aan 'n k nt, en i.p.v. skrums en 
Iynstane word die bal elke keer as 
vol in b weging geplaas: sewe man 
van di een j pan sowat 'n tree van 
m k r, t an half- hurk en n t 
kla r om we t spring teenoor 5 we 
van die ander span, w t net omtrent 
'n tr e we i; en kort agter elk 
van die voor t rye staan di agter- 
peler van elke pan. Die senter 
skid die bal a tertoe tussen sy bene 
deur na een van sy agterspelers, 
wat dan met die bal hardloop. Elk- 

L mm tjie 

. toei Intervarsity VOETBAL 

Moreaand om 8*uur, in die 
H.J.S.*saal. 

To n 1/-. 

Kom ondersteun die Matie-stoei 
ers in hul laaste skof na die 

besit van die beker! 

en moet die man teenoor hom buite 
ak ie plaas deur hom die skouer te 
gee, om t loop, ens. (vandaar die 
1 erh lms en skouerplate vir b 
skerming), al het hy nie die bal 
nie, sodat die man met die bal 'n oop 
veld kan he. Elke span kry die bal 
ten minste vierkeer op 'n slag, en 
moet in daardie vier probeerslae 
tien tree vorder anders gaan die bal 
na die ander kant oor. Jy kan ook 
die bal van jou opponente afneem 
deur dit te onderskep. Al tyd wan 
neer 'n pan skop, is wanneer hull 
ien dat hulle nie di tien tree sal 
vorder nie, want as jy skop gaan 
die bat na die ander kant oor. Die 
spel is fyn uitgewerk. Elke bewe 
ging is genornmer, en die kaptein 
moet elke keer net 'n nornmer noem 
dan weet elkeen watter beweging 
uitgevoer sal word en wat hy moet 
doen .: 
Soos kan verwag word, is die 

spel nie altyd so oop nie, maar die 
posi ie word nogal gered omdat die 
bal vorentoe aangegee kan word. Die 
bal i kleiner en ligter as ons s'n, 
en party kerels kan dit die helfte 
van die veld vorentoe slinger na 
'n spanmaat wat vooruit hardloop 
odra die bal in beweging kom. 
Volgende we k meer oor die spel 
If en oar Intervarsities. 

HOI IE 

p r Pakki 
ier i e r 'n k n om tn pakki eer tekla 1 mmetjie te kry: 

MINO A, 7 O'CLOCK, .,VE ADYt WA DONIA, GILETTE, 

Net EE /)01(.1.··:» JJt'r persOtm. 
o 

Tand pa ta 
On bi d die w ek we r 
bui i : MACLEANS, LI 

• In • 
UI 

n 'n beper te voorra d tandepast in 
E INE, FORHUMS, EARLGLEAM, 
ANA, GI DS. 

OOK 

o roli : 

Foon to. T L N 0 CHi U 21. 

Waar 1t aUy 1 d ~e Be, te. Waarl1e kf1J m'r u !1el~. 

Tot 16 September, die laaste dag 
van offisiele wedstryde vir die Wes 
Kaaplandse kompetisie, sal geen van 
beide Matie-spanne weer in aksie op 
die Matie-hoofkwarticr gesien word 
nie. More meet die A-span m t 
Maitland kragte 0 laasgenoemde 
e veld terwyl die I-B besoek teen 
Tuine gaan afle. 

Die Mati s se eerstespan het ver 
lede Saterdag geskiedenis gemaak 
deurdat hulle die voetbalreuse, soos 
die Tuiniere al dikweIs in di ver 
lede bestempel is, op ondubbelsin 
nige wyse met 9 - 3 geklop het. Die 
vorige keer wat die studente dit kon 
regkry, was in 1940 toe hulle skoon 
hande uitgeruk het en met 16 - 7 
gewen het. ' 
Die Matie-agterlyn het nou blyk-' 

baar die vorm gevind waarna al so 
lank deur hulle ond rst rers uit 
gesien i . lndien hulle hierdie vorm 
kan b hou, kan ons nie insien waar 
om hulle nie al hulle wedstryde wat 
nog voorle kan en nie. Hulle b - 
skik oor 'n pak oorspelers wat in 
elke wedstryd tot dusver nog ruirn 
skoots gedoen het wat van hull 
v rwag is, hoewel die haakposisie 
veel hoofbr kens borg het. 
Alhoewel Bellville verlede Sater 

dag swaar gel ewe het te n Maitland, 
verwag ons dat laasgenoemde span 
op die lang duur nie bestand sal kan 
wees teen die vernietigende slaan 
krag van die Matie-voorosse nie, in 
samewerking met 'n agterlyn wat 
vee] verma , en waa dus nog 'n 
oorwinning vir die rooispan. 

Die I-B was verlede keer groot 
genoeg vir die geleentheid n het 
dan ook hulle e rste oorwinning van 
die seisoen op hulle k rf'stok eplaas. 
Of hulle di more weer te n Tuine 
sal kan herhaal is egter 'n ander 
aak, want die ondervinding het g - 
leer dat 'n m ns nooit t • e r van 
jou saak teen di voorsted Iinge 
kan wees nie. Ons is oortuig van 
die speelkrag van die B, maar we t 
ook van die g luk wat Tuine par 
tykeer kan he, wat hulle dikw 18 
van'n ewis ned rl er d het 
in die ast inu evan i w d- 
stryd. Ni t min h t die Matie 'n 
awe k n om more w r-w aak te 

neem vir die naderlaag van 6 - 3 
wat hulle vro er in die ei n ely 
het. 

JIATIES!! ! 

o CL K 
DIE DROOC KOONM KER 

GOEI;J VINNIGE DI STE. 

Birdat at 79, St II nboach. 
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