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Dubbelmedium Ly
Nederlaag
Na die geweldige stryd aan U.K.O.V.S. teen die einde van vcrlede
jaar oor die dubbelmedium-beleid,
en die voorlopige oplossing. d~arv~n,
het die Vrystaatse Universltelt rmskien so eHens uit die gedagte geraak.
Ons verneern egter dat die voorstanders van die dubbelmedium-stelsel
nou in 'n minderheid verkeer op die
U.KO.V.S.-Raad. Die Raadslede self
i gelykop verdeel 8. voorsta.nders en' 8 teenstanders. DIe voorsltter, mnr. J. H. B. Reitz, wat herkies is, het egter 'n heslissende stez:tl
en hy is ook 'n teen stander van die
dubbelmedium die teenstand 'rI
Van dubbelmedium beskik dus oor 9
stemme op die Raad.
In die komitee cor inwendige behe r, die belangrikste komitee van
die Raad, het die dubbelmedium-aanhangers ook 'n minderheid.

OutllOn dill
A.N.S. VEIlGltDERIN(.
DONDERDAG, 7 SEPT.,
om 7 .30 n.m.
."
Spreker: Mnr. W. R. Laubscher
- Baie bekende Arbeidsleier
van die Rand'n Man uit die Praktyk oor
toestande in die Praktyk ..
In die C.S. V. Saal.
U MAG DIT NIE MIS NIE!
KOM SEKER!

V.S.H.

WAKKEJ»
Om nie-blankes op

aIle

t rrcine

van die studentelewe op gelyke voet
blal1ke studente te sien beweeg,
het reeds 'n baie algemene verskyns 1 ann U.K. geword. Dit lyk egter
of die studenteraad van U.K. so effens begin wakkerskrik vir die ~e"
vaar. Op die jongste vergadermg
van die V.S . is 'n voorstel dat
bepaal word dat nie-blanke studentn t

te nle sen sosiale

en sportbe.drywIg-

hede aan die Universitcit mag deel11 m nie, met 6 stt'1mme teen 2 ssnenecm
Baie . sterk teenstand vanuit :11
kSie van die studentegeled. re IS
~: v rwag. (In die jongste ul~~a~e
, an Varsity die U.K. koerantpe, !
~ .,roerende" pl idooi gelewer v!r
to toelating van nie-blankes op 1\
sttldentedans wat verlede Vrydagaand daar plaasgevind het).
O~s
oop egter dat die besluit van dIe
,S.R. konsekwent deurgevoer sal
word, a1 mo t di sterkste teenstand
ook ondervind word.
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STUDENTE, RUK LOS UIT JUL
BELANGELOSE SLAAP!
Kyk Wat Ond r Jull

Nou £2:i,OOO ill es amel

Plaasvind!
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Terwyl die studente van ons Univ r sit i hull blind stnat op
die onheilstekens wat hulle oral in ons land voordoen of hull ander
isoleer in 'n akademie e abstraktheid, of nog erger, salig rus in die
traak my nie agti e beswyming. We arin .die lib ralistiese larnsakk righeid 'n groot dee! van ons Afrtkactns
jeug gedornp 1 het, kry daardie seHde onheilselemente di kan 0111 weelderig te tier ond r die oe
van die stu(Ientegemeen s kap. On is reed. lank b wus van di grootskaalse kommunistiese opsweping wat ook in Stell nbosch ann di
g. ng is, en van die skandalige bydrae wat
elewer word ook deur
blankes wat ogenaamd "hoogaang skrew " stat n in die pl aslik sosial
lewe. Maar c, roestande darern 0 v r g ord r het dat 'N NIE·
BLANKE DIE VERMETELHEID
HIT OM N 'N STUD l.NT ~LO·
SIESHUIS TE GAAN EN DAAROP AAN TE DRING OM MET
EEN VAN DIE STUDENT .. DAMES "NA 'N DANS" TE GAAN, dan
het die toestand datem hemeltei nd geword. EN DIT IS P ESIES
WAT VERLEDE SATERDAGAAND G~BIUR lET.
!oN NOG

In 'n seker losieshuis vir 111 nsstudente hier op ~!ellel1~osch, bly
oak 'n paar darnetj! s, die do t r
vall die hul
r. ~ t rd a nd
klop i rnand aan ie deur, dit word
oopgemaClk deur een van di man
en iemand wat h m elf noem "a
young' man" vra om met een van
die dames te praat. Hy wiI egter
nie in die huis inkom nie. Toe die
dam om wi hy gevr j h t, kom,
vind sy hom in die sitkam r. Nik vermoeclend merk sy nie dac1elik dat
dit 'n ni -blank i nie, hoewel dit
haar opval dat hy darem baie donker is. Hy wi! haar dan na 'n dan
neem, maar aang si n sy r ed uit
gaan, vra hy om I aar suster t
spreek. Die suster, wat 'n student
is wou egter nie na die Ilvre-mdeli:lg" kom nic, en hy verklaar toe
d. t hy sal wag totdat 'yom.
Na
veel gesukkel i hy egter daar we ,
en spo: dig is die vermoede dat (lit
'n nie-blanke is, bevestig. Dit h t
bekend geword dat hy inwoon by
'n asntsl nie-blnnkes en daagliks ml't
nutto omgeen, terwyl ~y uiterlik vir
enige persoon W.1t Op Ihoede is, geen
twyfel ken leet nie - dit is '11 N 1 E·
BLANKE!!

SLAAP

Ut

hy
ry ..

SMALENDE MAATS.
Die dam tji s verklaar dat a hulle
na die geb ure by enige n v n claar(Ii seksie nle-blankes wat bev lend
is met die arnokmaker, v rhystap,
dit bate opvall nd i dat di 1 leurtinge smal nd }, g en ge els ond r
mekaar . On. kan ni sender m er
se dat (it onder dlrekt kommunistiese aansporing is dat die voorval
plaasgevind bet' nie, mesr dat dit
tog wortel ill die algemene gees van
gelykstelUng Wilt deur die kommuniste gesaai is, lei geen twyEeJ nie.
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Die Europese Oorlogsfront
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Daar het gedurende di Iaaste paar
w k
b langrike veranderin s aan
die Europ e oorlogsfronte pIaasgevind. Al hierdie veranderings
het
ten nadele van die Duitse militere
posisie en ten voordele van die AngelSak ers en hul Russiese bondgenote
g skied. Hieroor kan daar op die
oomblik een twyfel be taan ni .
DIE FRONTE IN FRANKRYK
Die suk svoll
landing van die
Ang l-Sak ers in
rankryk op 6
Juni het bewys gelewer dat Ii
"Atlantiese Muur" van die Duitsers
ni ond urdringbaar is nie. Dit is
duidelik dat die skakels in die lang

Deur Prof.
ketting van Duitse verdedigingswerke
vanaf die noordelike kus van Nocrw .. tot by die Frans-Spaanse grens
nie terk genoeg was um 'n inval
van die G allieerdes te belet me.
Tenspyte van hul propaganda
het
die Duits leerleiding dit waarskynlik self g weet. Geen verdedtging ~
werk is trouens oninneembaar as 'n
aanvaller sterk n vasberade genr eg'
i
nook gewillig'
om die prj 5
aan menselew s en
ater cl I daarvoor te betaal. Die Ang el-Sakser
het bewys -dat hulle st rk en va berad is om die "v , .. ing' van Europa" me aIleen binne te val ni maar
ook groot d Ie van Frankryk tc herow r of te "bevry" oos dit b,.not:.m
word. Dit i veral die Arnerik ner.
wat di leeu -aande 1 in die
v ldtog n m Dit wa hull w t
die skiereiland van Cotentin afge ny
en die hawestad Cherbourg ingeneem
het; dit wa hull wat by Avranche
d rgebreek het
n aan die hel
veldtog 'n beweeglike karakt r
ge het; dit is ook die Amerikaner
wat op die oomblik di diep te in
rankryk d ur dring h t. Di ukvolle landing van eli Gealli erd
in Suid- r nkryk en hul vinnig bewcging - ook hier is dit die Am rikan rs - in noord-oosteIike rigtin
Ian • die valleie van di Rhoncrivier,
het die Duit er voor moeilike vra gstukke g tel.
DIE RUSSIES

FRONT

aad!

'n Vi.it.1ea rtf
'n Sirkulir
, Pro.r m
'n Blo mla.in.
, G I.erd
Diuert .ie
of w took.
Kom reguit n
ens. Onr fa d i vry-on w rk
word g wa rbor .

On« hel Stat i

spond n.·

in

firm

Eer t vir Klaviere,
Mu iekinstrum nte in die
algem n.
Mu ik Ie b nodighede.
Groot e voorraad Musiek
boeke.

PI

Korr

verantwoordiging vernietig word nie
- all en kan dit v rbry el word deur
In doeltreffende
teenvoeter.
Hier
mod begin word en ni by praatv ldtogt teen die Rooi s ni •
To di A.N.S. op sy jong te konre die heilsame begin 1 van volkseie- 0 iali me a nvaar het ook as sy
ie
ddingsboodskap, het hy di
e r te belangr ike stok gesteek m
di
ollende wiel van die kommu-

ERNSTIG MAAR N E HOPELOOS
Vir di Duit r is die militere
posisie du op die oomblik vry ernstig. Volgens die propaganda uit
Wa hington, Louden n Mo kou ou
die Duitse posisie reeds hopelooS
wees. 'n Algehele oorwinning vir
die Geallie rd s en 'n vol lae nederlaag vir die Duitser
ou re ds voor
di
deur staan. Die ondervinding
van hierdie nand r oorloe h t egter
geleer dat oorwinnings glibberige
goeter is wat 'n men eer vas in
albei hande moet he voor jy daaroor
kan fe vier.
et die v rskillende
oorlogvoerende moondh de sedert 1

J.

A. Wiid

September 1939 dan nie reeds herhaaidelik die oorwinning in hul propaganda g vier nie? Watter staatshoof het in September 1939 geglo dat
die huidige stryd die vooraand van
sy sesde oorlogsjaar sou beleef?
Di g kiedenis leer d t 'n volJr
w t met die rug teen die muur om
y I w veg'n
v rbas nde taaiheid
aan die dag kan Ie. Toe lord RobertS
op 5 J ni 1900 Pretoria b set hef
het hy s er sek r ni gedink da t d:e
oorlog nog byna twee ja
sou voortduur nie. Carlyl
geskie
nis va1
Frederik die Grote lewer 'n aoricf
bewys van wat taaie volharding tef'!1
'n oorweldigend oorrnag kan uitrig
Ook die huidige corlog h:
sY
voorbeelde van kapitulasie n VliJl
volharding gel ewer.
ie Britte het
hierdie volharding aan die dag gel
toe hulle in 1940/41 a11een gestaan
h t en die hardste houe van die
vyand moes verduur. Die lein Fins volkie, met y ru teen die muUr
en y lewe op di
p 1, pre teer
waarskynlik di hoogst in y stryd
t n di magtige Ru land.
Ook di Duit ers h -:t in die hui
dige oorlog v910P b wyse gel ewe!
cJ t t rugsla hull ni kan breek nie,
Hulle twee groot t terug lae, Stalingrad en die kapitulasie van Italie.
het
e nsins die in en torting vall
die front tot
volg ehad ni. Sede rO. Staliru.rad hut on r eeds dikw 1 van di "om sing ling" van Duit·
e I ers ehoor, maar, 00 'n gen).
D Wet van ouds, skyn dit of hulle
dit nog altyd r gg kry het "to live
and i ht noth r day."
Op die oomhlik lyk dit i wat
voorbarig om reed f s te vier oot
di oorwinning wat voor die deU!
sou taan. Die militere posisie vit
di Duitser i sender twyf I ernstil
m ar 11 en 'n wen d nker sou dlt
a hopeloos beskou. Die Dtlitsers
het tot s kere mate daarin geslad
om hul front tus en di Kurpate e~
die 00 s
t
tabili eer. Die Rool
I "r
taan in elk geval nog nie ill
W r chau of in 00 - rui e nie 500
r d lank geled in die vooruitsii
g tel i.
Dit i ni onwaar kynliJt
nie dat di
uit rook in ie Weste
daarin c 1 laag om hul besettingf
leer in 'n verd digingsleer om te skeP
en hul front naby die eie grens tt
stabiliseer. Daar staan nog geefl
vyand like sold t op Duit e bodetJ1
nie en so lank die Duitsers bymekaa(
en agter die r gering staan, kan ons,
fe svierings van die oorwinning maar
geru 'n bietjie uitgestel word.
B igh i m nne v n Stell nbo ~I1'
het u al reeling g tr f om u be tg
h de op 10 Oktober te sluitj'

Ond r Onsi

KUNSLIEFHEBBER.

Let Op!
Vir kunsliefhebb rs en aImal wat
hut k nnis oor kun wi! v rruim
sal dit verblydend wees om te vern m dat prof. F. E. J. Malherbe
'n reeks kunslesings met b hulp van
kleurde plate onder b skerming
van die Debatsverenigin
sal waarn em. Die le ings sal handel oor
die "Klassi ke Meesters van di
Renaissance" en sal in die Anh xe
ehou word en w 1 tussen 6.45 n
7.45 seans,
odat daa nie inbreuk
g doen sal word op die aande van
diegene wat dit graag wil bywoon
nie.
Hieronder plaas ons die v oorlopige program. Wysigings sal in
Die Matie van tyd tot tyd aangekondig word. Te n die tyd dat hierdie
uit awe verskyn sal die eerste le lng
Waarskynlik reeds
ter die rug

We s:-

Foon 94
nty
ottel to

Mnr.

n prol: r ons
root

ver keid nheid
oetwyne
en keuri

A ptyt -dranki
niem
ni .

DIE JUNIOnnLAD

1. Donderdaz, 31 Aua.: "Die Ontwaking tot Skoonheid" Giotto,
Donatello, Botticelli, e.a.
2. Maandag, 11 Sept.: "Weerop~
standing van die Gode" - Leonardo d Vinci.
3. Donderdag, 14 Sept.: "Groeindc Krag" J eu
n Mannej re
n Michel Angelo.
4. Woensdag, 4 Oktober : "Die
Triomf." af fael.
5. Donderda , 5 Oktober: "Godek mering" - Die ou Michel Anelo.

Die RecJakt ur van die Juniorblad kondig aan : T rwill van eli.eene wat ni di blad be t 1 het ru ,
maar dit no t n gra.
wil hit,
word eksemplar daarvan op Juniordag by die C.S.V.~ oekhand 1 v rkoop sowel . by eli ingt n tot di
Coet~enburg-t rrein. Di bind word
nie op traat of by di ver killende
koshuis verkoop nie.
Die at ntal beskikbare ek ernpl
is bep rk, dus - gou speel l

Knip hierdie program uit en rat dpl eg dit van tyd tot tyd.
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Sportmanne

In Die

Nuus
Die Nacllope
Die naelloopnornmers op 'n sportprogram, of dit nou by geleentheid
van 'n S.A. Kampioenskapsbyeenkoms
of 'n
.won klubbyeenkom is, lok
altyd geweldig veel belangstellin
uit, indien nie die rneeste nie.
Die arnpt like wereldrekord oor
die 100 tree staan op die .oornblik op
9.4 sek., en word gesamentlik gehou
deur Frank Wykoff en die beroemde
Je sie Owens. Owens word algemeen
beskou as die atleet met die beste
temperament vir groot geleenthede.
By i ook die nigst persoon wat
ooit daarin geslaag het om op een
da vier wereldl'ekords tc laat spat.
Hierdie presta sic het hy op 25 Mei
1935 op Ann Arbor (Michigan) behaal to. hy wereldsyfers opgest 1
het vir die 100 tree, 220 tree. 220
tree hekkies en verspring.
Die grootste blanke naelloper van
die afgelope 50 [aar is ongetwyfeld
die 22-jarige Harold Davis van SuidKalifornie . Toe hy nog op Junior ..
kollege was h t hy tweemaal die
200 meter in 20.4 sek. afgelS (die
tweede b ste tyd in die wereJd), en
in 1940 het hy tweemaal die 100 tree
in die nie-arnptelike tyd van 9.3 sek.
voltooi. Dean Cromwell, die beroemde Amerikaanse atletiekafrigter, h t
on lang verklaar dat as enige atleet
ooit die 100 tree in 9 sek. sal afIS,
dit Davis sal 'We s. Davis se aantr klikh id a naellop r Ie daarin dat
hy soos blits oor die laaste 20 tree
hew ego Persone wat hom al gesien
hardloop het verklaar dat 'n mens
amp r nie kan sien dat sy voete
rond r ak nie.
On tei st r, Danie Joubert, dra
die eer w
dat hy 'n S.A. rekord
d rg tel het wat gelykstaan aan die
wereldrekord, ms ar wat nooit as sulk
rk n i nie, I it i mi kien minder
bekend dat Joubert die dag, voordat
Iy die S.A. rekord opgestel h t met
die uitdunwedlope tydens die Dal'yrnpl bye nkom op Grah mstad ' in
1931, 'n nuwe wAr Idrekord op die
bo k eplaa h t met 9.3 ek., maar
wat deur die ongelukki e toeloop

art r
Pleinstraat, Stel1enbosch
Vir uiaatd in

{f3oeke
Skryfbehoeft

*"

s

Kunslnaieriaal

Stellenbosch-A h t Saterdag die
jaarlikse 30 my I aflospadwedloop op
Woodstock gew n, en daarrnee die
Stanley Darnp-beker vir die tweede
It er in die geskiedenis van die wedloop gewen.
Die Matiespan het met kwaai tee ..
stand te do en gehad en vera} Spar ..
tans het gesorg dat die uitslag
dwarsdeur in die weegskaal bly, In
die begin was die stedelinge dan ook
goed voor. Die Maties het egter hoe
later hoe kwater gehardloop, met die
gevolg dat toe dr. Piet de Vos die
staffie op Iaaste trek ontvang, hy
maar enkele tree agter was. Die
Matiekaptein het ook nie op hom
laat wag nie en met 'n pragtige pas
skoon onder sy teestander uitgehar dloop om met me r as 600 tree te
wen.
Die Stellenbosch A-span he bestaan uit dr. P. de Vos,. H. Kuyler,
K. M. van Heerden, G. Roux, W.
Truter en H. de Jongh. Tyd: 2 uur
52 sek.
van omstandighede nooit as wereldsyfer erken is nie. Daar is aangevoer
dat Joubert te gou weggespring het
en dat die baan afd,\aend was. Die
besware was volgens 'dr, °Eppie Stegman, wat bestuurder van die Stellenbosse span was, uit die bose, want
Joubert. was bekend vir sy swak
wegspring, en die baan is ook na
die byeenkorns opgemeent en daar
is bevind dat dit eer der nege duim
opdraend geloop het.
Joubert het in 1936 nog vierde
pl k behaal op die Olimpiade in BerIyn, hoewel hy nie as ampteljlre verteenwoordiger van S.A. gegaan het
nie,
Wat die furlong betref, is, die bobaas nog steeds Jessie Owens met
20.3 ek. Ons nasionale rekord staan
op 21.1 sek., opgestel in 1935 deur
M. W. Theunissen by geleentheid van
die toetsbyeenkoms tussen die Oxford-Cambridge
pan en S.A. op die
Wanderers (Johannesburg).
As in
aanm rkin
geneem word dat hy
Sweeny,
di
toentertyds ~ Br'itse
Rykstitelhou r, in die wedloop uitstof het, kan sy poging as merkwaardig heskou word.
'n Ander 220 naelloper wat ook
vermelding verdien is J. H. Schoeman, wat op sy dag menige louere
vir die Maties ingeoes het en die
green
n goud op die atletiekbaan
op baie jeugdige ouderdom al gedra
hen By was ongetwyfeld die grootste stilis wat nog in S.A. oor die
220 tree opgetree het, en sy gernaklike ritmiese aksie was 'n genot om
te aanskou. Ons universiteitsr ekord
staan nog agt r sy-naarn (21.7 ek.).
Volgende week wil ek en en ander
se oor die kwartmyl, 880 tree en die
myl, - (1. D. S.).
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van hierdie geleentheid om smaakvolle inkopie
die' komende Seisoen te doen.

vir

Die laaste wedstryd van die seisoen is nie gestoei nie, orndat U.J{·
nie kans gesien het om teen die
Maties op te tree nie. U.S. het duS
onoorwonne deut die seisoen gegaall
en sodoende die Roland Miller-beker
verower.
,
Die Maties het die selfs teen die
end van die seisoen gewaag 0(11
van hul jongere manne gebruik tt
maak, maar hul was nog 'n bietjit
te veel vir die ander klubs.
Jooste en Marinus war, die uitblinkers gedurende die jrar, en her
altyd stoei van 'n baie noe gehaltt
gelewer,
maar ook Haasbroek ef)
Jor aan het goed presteer.
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* Langs Voortrekker Apteek
ANDRINGASTD,AAT
G. E. IIENDRIKSZ
•. vi. winkel vir
VARS GEBAKT~ VIS,
AA.RTAPPELREPIES,
SOUTVIS en KIPPERS.

Alfr d Blommaert,
Kerkstraat,
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STELLENBOSCH.

Gesny na Maat deur 'n deskundige.
DIE BESTE WAA DE IN STELLENBOSCH.

Mar. MALl R

Die laaste interprovinsiale wedstryd van die seisoen word more op
Wellington afgespeel tussen WesKaapland en Boland. Die wedstryd
is van besondere belang vir W.K.
omdat Boland die enigste tussenprovinsiale vyftiental is wat hulle
vanjaar die loef afgesteek het. Die
wedstryd op Coetzenburg is egter
in ongunstige toestande afgespee],
wat die Wes-Kaaplanders se spel
merkbaar beinvloed het. Indien omstandighede more gunstig is, verwag
ons dat George van Reenen en sy
manskappe beslis nie weer. 'n nederlaag op die Iyf gaan loop nie.
Die agterlyn is vinnig en manne
soos C. B. Louw en Malherbe het
die belofte van 'n diepe rugby-vetmoe in hulle. Van der Spuy en
Krige, die binnespelers, is deeglik, ell
Kokkie de Villiers en Wahl is 'n
bestendige skakelpaar. Veral Wahl
se geweldige aangee is van groot
waarde vir die agterlyn, en indien
de Villiers op stryk is, behoort die
twee puik-vleuels oorgenoeg te do en
te he.
Waar Boland egter goed aan tot
is, is hulle hardvegtende voorhoede.
wat die W.K.-agttal op Ooetzenburf
so goed getem het. Rudie Barnard,
Flip Slabber, Pagel van Reenen cum
suis kan beslis nie onderskat word
nie, dog as die Wes-Kaaplanders alles
in die stryd werp, staan hulle 'n uitstekende kans om die bordjies more
te verhang.

(Foon 48 en 176)

£10-5-0, £11-5-0 en £12 per pak.
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'n Pragtige reeks nuwe Enge1se Worsted Stowwe nou in voorraad,
teen die besond re hilllke pryse van

klik Lekker.
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Verlede week het ek u iets meegedeel ocr hoe die spel gespeel word.
Hierdie keer meer oor buite-omstandighede wat daarmee gepaard gaan.
In die begin is dit moeilik om te
verstaan wat .aangaan, maar na 'n
tydjie raak jy aan die spel gewoondselfs aan alles wat daarby kom. Daar
is b. v. vier "skeidsregters": een hou
die tyd dop, e'en die distansies wa t
gevorder word, en twee die spel, een
aan elke kant van die veld. Wanneer
daar twyfel ontstaan oor die distansie wat gevorder is. word 'n maatband gebruik, maar gewoonlik is die
lyne op die veld, net vyf tree van
mekaar, voldoende aanduiding. Aan
elke kant van die veld tik 'n groot
elektriese horlosie die sekondes en
minute af, en aan die einde van die
spel vuur die tydhouer 'n rewolwer
in die lug af - dit is die "eindfluitjie I" Die spel is in vier kwarte van
15 minute elk verdeel en net tyd
wat werklik gespeel is, word getel.
'n Wedstryd wat drie-uur begin kan
dus tot vyfuur aanhou. Solank as
wat die spel aan- die gang is, vertel
'n aankondiger oor 'n luidspreker
elke maal vir die toeskouers wie die
bal gedra het en wie hom geplant
het. Net so vreemd is dat 'n span
'n sekere aantal kere in 'n wedstryd
om 'n "time out" kan vra; dit beteken 'n kans om te rus as dinge
te warm word.
.
Maar wat die Suid-Afrikaner die
meeste dronkslaan is dat hoewel net
elf man aan 'n kant speel, dertig en
meer reserwes op banke langs die
veld sit - hulle w
"benchwarmers" genoem, en as n speler moeg
word, neem 'n reserwe sy plek, Of
een man gaan miskien op die veld
net om skoppe na die pale waar te
neern en gaan onmiddellik daarna
af.
Van elke wedstryd wat 'n span
speel, word 'n filmopname gemaak.
Die afrigter vertoon dit dan weer in
vertraagde beweging en wys spelers
op hul foute. AIle spelers vrees
hierdie "post mortem."
Die Universiteit van Michigan,
waar ek 'n paar jaar was, het 'n opelug stadium (jy bly maar sit as dit
sneeu) met sitplekke vir 86,000 toeskouer s .
Die Universiteit se blaasorkes (ek
dink aan Michigan). sowat honderd
man sterk, speel die volkslied aan die
begin van elke wedstryd, wanneer
almaI opstaan en sing. In die tussenposes speel en mars jeer die orkes
weer op die veld. Gedurende die
wedstryd speel dit ook en die studente, wat almal byrnekaar sit, sing
en skreeu net so os ons dit hier ken.
Hulle word aangespoor deur 'n halfdosyn sg. "cheer leaders," en die
aand voor eike wedstryd word 'n
sangoefening gehou. AIle wedstryde
is teen 'n ander Universiteit, en dit
is altyd "Interval'sity."
DJ·. P. t. Rabie.

Vertoon vanaf Dond rdag, 31 September, a1 die Nuutste
'I'abberds en Rokstowwe vir die Lente en Somer.
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