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BYBELKANTATE 
Hulde aan Stephen 

Eyssen 
Met weIslae is die Bybelkantate 

van Stephen Eyssen verlede Sate~ 
dagaand op Stellenbosch deur ~le 
Universiteitskoor en Kerkkoor uit 
revoer onder leiding van Prof. G. 
CUlie. I 1 
Hierdie eerste groot werk van sy 

loort In Afrikaans is deur Stephen 
Eyssen gekomponeer terwyl. hy In 
die interneringskamp was. DIe kom 
ponis verdien al die eer vir die suk 
lies van hierdie poging. 
Tot .dusver was daar uitsluitlik net 

kritiek oor die eerste twee uitvoe 
rings. Dit is jammer dat altyd gre 
~iglik gesoek word na swa~plekke 
In die pogings van ons A~r~k~an~e 
kunstenaars terwyl die knt1cl me 
ook bereid is om op die glansPllD:te 
te wvs nie. Ons wiI die hoop uit 
Ipreek dat hierdie eerste werk van 
Y soort as 'n prikkel mag dien vir 
'lerdere pogings deur ons kunste 
naars. 
Die dank en waardering van ~l~~ 
tudent kom toe aan prof. Cllhe 
en die koor wat soveel ure ~est<:e 
h t aan voorberei.dingswerk VIr die 
~itvoering asook aan die sotiste w~t 
n reuse aandeeI in die sukses van die 
Uitvoering gehad het. 

STELLENBOSCH EN 
DIE B-SENDER!!! 
Vanaand is dit weer as 't ware 'n 

Mati - en Stellenbosch-aandl Va 
naand sal elke Matie, Stellenboscher 
en oUd-Matie weereens Iekker voel, 
Want om 9 n.m, (vanaand) word 
Claar oorgeskakel na die Stellen 
boschse ateljee waar daar studente 
Pret, studenteliedjies en studente- 
k.erts onder leiding van Pierre Fou 
fie uitgesaai sal word - so reg na 
It 'Matie se smaak! Hierdie progra~ 
word Om 9.35 n.m. opgevolg deur n 
Program van ernstige musiek en sang 
~eur verskillende vooraanstaande 
~nstenaars van Stellenboscb ... Hier 

d~e aanloklike program is gereel d.eur 
~l~ Kaapstadse omroep. Mahes! 
Ul tel' gerus in!! 

},fnr. Awie Viljoen se aanstelling 
l{ 1'aksleier in die plek van mnr. 
d' ennie Marais is Dinsdagaand de.ur 
~e A.N.S.-vergadering bekragtlg. 
an harte geluk Awie I ...___ 

DS. J. D. VORSTER OOR PAD 
A. 

WAT VOORLE 
Ons Moet V olksbou Be-oefen 
Ds. J. D. Vorster bet Dinsdagaand voor 'n A.N .. -ver adering 

gaSe) dat ons as volk t.o.v. die pad wat voorle ons by die kernprobleem 
moet bepaal en n.l. eerste op Ions program van aksie Volksbou moet 
plaas. Ons buise moet opgebou word, karakteradel moet verkry 
word en ons Christelike Nasionale lewenabeskouing weer op die voor 
grond geplaas word. Voorts moot ons volkstrou, volkslie de n volks 
;medelye kweek en 'n heldere vrybeidsideaal koester waarvoor ons 
fanl9.ties moet veg - nie ondermekaar nie, maar teen ons gemeen- 
skaplike vyande. • .. 

Spreker het gese dat daar vandr g 
verdeeldheid onder on! geledere is 
omdat ons geen pot itiewe ta k voor 
ons bet nie. Die toe stand vir die 
Afrikaner het duister g raak omdat 
die wereld veranderinge ondergaan 
het - veranderinge waaroor on 
jammer voel. In hierdie dui ternis 
het ons teen mekaar vasgeloop. Die 
sinloosheid van hierdie tweedrag 
word reeds ing si n en di vraag 
is waar ons nou voor 'n groot tryd 
st~an wat ons in verband <in rrnee 
gaan'doen. Daar is vir one nl ui~ 
draaipaaie nie. Ons kan slegs di 
een koers gaan en dit is om ons by 
die kernprobleem van alles te be 
paaI. 

Ons moet in aksie kom om on 
volk weer op te bou, het hy gese. 
Volksbou is di eerste en vernaam 
ste taak wat ons moet aanpak n 
al ons handel moet daarop toege 
~pits w.ees. C!ns mo.et .die volk bou 
in die histonese rtgt ing wat on 
voorouers baie duidelik aangewy 
het. h k In hierdie v rband et spre . r 
veral op die huw.eli~ gewys. w~t. van 
dag almeer uit 'n Iiberale individua 
listiese oogpunt beskou word. Daar 
is nie die moontlikheid te .bou deur 
immigrasie nie. Ons huise moet 
opgebou word, daar moet groot en 
gesonde gesinne wees. Spreker het 
Maarskalk Petain se woorde aang - 
h 1 · Frankryk bet ondergegaan 
aai : " huise.' 0 moet ebr.ek aan uise. ns . 

by : teen invloede wat on hut e 
ki~n hou en die huisge in verbrok- 

kelG· rd met dl opbou van die epaa , . b . . an die op ou van We r 
huisgesin g 1 D't i verontrusba- 
karakter-ade . 1 Af 'k ner 'n 

d dt daar by on rl ren a '''Ie g in menig e 
koue kommersle d Geld vorm 
geval opgemerk w~r 'die grand. lag 
ook dikwels by 0 t kar kt rbou 

lI On moe, 
van a e~. beid en op aile ge 
beoe en m o~s arl Elke volks 
biede van dte ewe. 

indiwidu mo thorn daarop 
om ook di volkskarakt r 
terk. 

Pi t van Niekerk 
TOT SY N GEDAGTENlS 

Met 'n diepe Ieed h t die Studen 
te-unie vall St 11 nbo ch verneem van 
die dood van i m nd wat 0 n aan 
on gestaan het, Plet v n Niekerk, 
on vriend <leur die af elope pa 
jaar, h t on verlaat. By die an 
hoor van hierdie t Ufige nuu i 
die Studente-unie in 'n di pe rou 
g 1 t. Y w 'n d 1 v n on op 
St Ilenbosch n die lewe van be ie 
vriende was nou verbonde aan lie 
voorbee1clige lew van iet. 
As stud ntelei r het hy 

gewyde di n onhaatsugtig an die 
Studente-unie gewy. Plig ge rou en 
hulpvaardi ,wa sv 1 we dien an 
y m demens, y God n y volk. 
Die persone n v r niging wat 

die voorreg g bad het om van y 
dien t n v i nd k p t niet het 
in hom 'n teunpila gehad, 

Ons inni ste imp. tie n sy 
ouers, a n Noell n y familie. U 
vertie i On 1m 1 e v rHe , rna r 
y 1 1 vir on '. in pir sie 
bly. 

vir 

ENS. 

Prys Id. 

UNIVERSITEITSNUUS 
Na ons vern em is n die vol- 
ende do eute v n die univ rsiteit 

deu die aad verlo van Iwesig 
held toeg sta n:- 

Prof. P. J. S ho man, ewone ver- 
10£ van, r 1 Julie tot 30 Septem .. 
ber 1945. 

Prof. O. Wa ner, siekteverlof van- 
1. Juli tot 30 S pt mb r 1945. 

Prof. A. C. Cilli rs, gewone verlof 
vanaf 1 Julie ot 31 Desember 
1945. 

Prof. H. B. Thorn, ewone v rlof 
van f 1 Julie tot 31 De ember 
1945. 

Prof. A. C. Bourn n, g wone verlof 
vir die j ar 1~46 mltsd r ander 
vooraienln vir die w3amemlng 
v 11 sy klasse ema k k 11 wo d. 

M j. J. M. Ul h, ew ne verlof 
van f 1 J nu rie 1946 tot 30 Junle 
1946, onder dies If le voorw ar 
as PI of. Bourn n, 

v n f 

II< If! If: 

Mnr. J. I... S die, M.Comrn., junior 
lektor in Ekonomi • word van f 
1 J nu ric 1946 Iektor. 

If! * * 
Mev. J. A. van d r Merwe vervana 

m v, L. M. To rien s lektriae 
.in En el in die F kulteit van 
Opvo dkunde vanaf 1 Julie tot 31 
D en b r 1945. 

lie 

1946 word di ty 
delik JUntO, 1 ktor t in Siel 
kunde 'n 1 ktoraat, asook die • 
nior Iektori t in lantkunde, 

* *' * In 1946 war 1 w r tudente 
gel at tot die kursu Eo bou I. 
di r el word tudent slegs om 
nuder jEt r tot hi rdie kur U8$e f 

1 t. 

nop c 
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DIE STUDENT EN 
DIE TOEKOMS 

Die tweede wereldoorlcg is skyn 
baar ~erby. Hoe lank die groot 
moondhede gaan asernsk p weet nie 
mand nie, maar die wapenstilstand 
sal seker nie langer as 'n kort pouse 
wees nie. Geestelike en materiele 
mobilisasie begin skynbaar nou eers 
in alle erns. 
Wa] staan ons in Suid-Afrika in 

hierdie tyd voor die deur, en waar 
pas die student op die nuwe pren 
tjie in? 
Dit is duidelik dat ons 'n gewel 

dige gee telike tryd tegemoet gaan, 
In hierdie stry.d sal moet beslis 
word of ons die nasionale gees soos 
beliggaam in di tradisie van die 
Afrikanervolk wat in die ontplooiing 
van die nasionale geskiedenis sy 
be lag gekry het, gaan behou, en of 
ons raan 'V' welg word deur 'n in 
terna ionale liberalisme. 'n Nuwe 
tip v n wereldbroeder kap waar 
kleur en geur en rol speel nie, 
We ar godsdi ns en kultuur geko 
mer iali eer word, en waar die 
volksgeskiedenis aIleen vir akade 
miese doeleindes deur hoogleraars 
geken sal word. 

Die mens se gees neig om t wees 
00 y uiterlik in die groot stad 

waar die roestige indiwidu met 'n 
ble k g sig en ooi oe in 'n maat 
skapliJ e geharwar verswelg word, 
en hi rdi gevaar b dreig ons as 
tudente. 
Die Stud nt dom wat die ver 

maaklikheid van die k merlig van 
die bioskoop verkie bo die ver 
nu aklikheid waar sv intellek ver 
k rp en y karakter g bou word, 
is b . ig om die stryd Vir die Afri 
kan rvolk te verloor. 

All en 'n b sef ds t elke man hom 
op die best wyse vir sy eie beroep 
moet voorberei, die strorning in 
y eie volk lewe moet k n, 'n ver 
troude insi in sy eie nasionale ver 
Iede moet hA en 'n duid like besef 
dat sy ie lewe ook in diens staan 
van sy volk en dat hy moet leef in 
die bree raamwerk van die nasio 
n le stryd, lean die toekoms wen, 

DIE OORLOG GEWEN, MAAR 
DIE VREDE .... ? 

Sedert ons Iaaste artikel het die 
vredesklokke qelui, die kanonne ge .. 
swyg en die allerverskriklikste Twee .. 
de Wereldoorloq wat op 'n paar 
weke na byna ses jaar lank vernietl 
gend en verwoestend die mensdorn 
geteister het, sy einde gevind. Die 
laaste Iase van die oorloq staan in 
verband met die Amerfkaanse aan 
wending van 'n nuwe wapen. die 
atoombom, die Russiese oorlogsver .. 

"De Weereldgescbiedenis is 't 
Weereldgericbt, 

Vergelding; de wet der Historie:' 
- Ten Kate. 

die vestiging van Russiese hegemo ... 
nie ook in die Verre Ooste soos reeds 
in Europa die geval is. Die Russiese 
faktor in die lande van die Verre 
Ooste is 'n faktor waarrnee Washing .. 
ton en Londen weI deeglik rekening 
sal moet hou. Die Russiese kolo 
staan wydsbeen oor Europa en Asia, 
Dlt is op die oomblik die uitstaand 
resultaat van die Tweede Wereld 
oorlog. 

(Vervol van kol. 4) 

Deur Proj. j. A. Wiid 
klaring teen Japan en die Japanse 
oorgawe. Hierdie laaste oorlogsbe .. 
drywe is bllts-snel blnne enkele weke 
afgespee1. 

DIE ATOOMBOM 
Oor die atoomborn, die allervrees 

lik te nuwe wapen, is gedurende die 
a£gelope paar weke reeds veel ge", 
skryf. Vol gens Amerikaanse bronne 
sou hierdie nuwe wapen oorloqsbe 
slissend wees en dit word van Japan .. 
se kant bevestig. Voorts word in 
Amerikaanse kringe ook die hoop uit .. 
gespreek dat die nuwe wapen deur sy 
verskrikllkheid nie alleen oorlogsbe .. 
slissend nie. maar ook die toekom, 
stigc w reldvrede vir aIle rve sal 
handhaaf en waarborg. Hlerdle we. 
reldvrede sal dan wees 'n pax Ame. 
rikana, want die atoombom, die 
waarborg van hlerdie wereldvrede, is 
'n Amerikaanse geheim waarvan al. 
leen die beqinsel aan die Britse bond .. 
genoot bekend gemaak is en 910 min 
der as die beginseI aan die Russiese 
bondgenoot. 

By hierdie geleentheid wil ek net 
die gedagte uitspreek dat die begin. 
sel van die atoombom reeds lang geen 
geheim was nie, maar weI sy aan 
wending en toepassing. en dat Arne, 
rika dus waarskvnlik net so min aan 
.sy Britse bondgenoot as aan sy Rus .. 
slese bondgenoot die geheim van die 
nuwe wapen geopenbaar het. Voorts 
het die geskiedenis in oorvloed be .. 
wyse gelewer dat geen geheime 
wapcn vir ' n lang tyd ' n geheim kan 
bly nie. Dlt sal waarskynlik ook die 
geval wces met die atoombom waar .. 
van die vernaamste grondstof, ura 
nium, o.a, ook in Rusland te vlnde is. 

Op die oomblik staan dit vas dat 
Amerika die cerste was om die ver 
vaardiging van die atoombom te vol .. 
tool en dit prakties teen ' n vyande .. 
like stad aan te wend. Die reaksies 
in Londen n Washington sou inte 
re. sant gewees het as hierdie nuwe 
w pen deur die vyand uitgevind en 
p · n Britse of Amerikaanse stad an .. 

g w nd i . Ons st 1 dan WI. arskynlik 
:weer ' n geval gehad het waar twee 
vyande presies di s lfdc ding doen 
wat tog glad nie dteselfde ding is nle, 

RUSLAND EN DIE VERRE 
OOSTE 

Die Je p ns kapitul sic staan son. 
d r twyfel in regstreekse v rband met 
di Russlese porlogsverklaring en aan, 
val in die Verre Oeste, Soos die 
ltaliaanse aanval op Frankryk in 1940 
en die Angel~Sal siese inval in Euro; 
pa in 1944 het ook pie Russe 'n vyand 
ge la n wat reeds erg gehawend was 
n eer s .ker nie meer 'n gevaar vir 

M skc u kon wees nle. Die Russiese 
nv 1 p Japan kan d nook sleqs 

sin besliss nd wees Fn dit is 

:fEET U? 
i. 
n 

op 
1)ie Wapenskou 

CHURCHILL RAAK BESORGD 
EN VERONTRUS 

Russiese hegemonie in Asie en 
Europa is sonder twyfel 'n oorsaak 
van ernstige besorqdheid in Washing 
ton en Londen. Dit is die wanklank 
wat duidelik hoorbaar is onder dl 
trompetgeskal en kiokkegelui wat die 
oorwinning en die vrede aankondig. 
Vandaar dat die Angel.Saksiese pro, 
paqanda insake die atoombom waar 
skynlik vir ' n groot gedeelte aan die 
ad res van Moskou gerig is. Vandaar 
ook dat Churchill. net soos ons Pre 
mier reeds in 1943, met 'n ontplof- c 
bare toespraak voor die dag gekorn 
het. Hierdie rede, a1 is dit maar di~ 
van die Britse opposisieleier, verdien 
die ernstige oorweging van almal w t 
ill wereldsake belanqstel. 

Vol gens Churchill is dtt nie on 
moontlik nie dat ' n "geweldige tra 
gedie hom afspeel agter die ystergot' 
dyn wat Europa tans verdeel", Hy J 
het gepraat van "die vrecs waarln 
miljoene gesinne" tans lewe. Oor die 
Pole oorde 1 hy: "daar is min deuqde 
wat die Pole nie het nie en daar i 
min foute wat hulle nog nie bega n 
het nte". Miskien kon hy bygevoeg 
het dat al die foute saam wat die 
Pole begaan het, nie so oot is S 
die groot fout am die Brit waarborf 
van 1939 te aanvaar nie, 'n waarborf 
wat ook die Poolse aansprake oJ' 
Duitse gebied ondersteun het. 

Churchill het sonder twyfel rede 
om verontrus te wees oor sake ill ( 
Europa, Vandaar dat hy sy hoop 09 
die Verenigde State en hulle atootll 
bom vestig. Maar ook hierdie hoof 
kan 'n gebroke riet wees, want,S 
Churchill: "vir sever ons wed spl 
dit mlsklen drie of. vier jaar duu' 
voordat die 9 oot vordcring van di 
Verenigde State inqehaal kan word 
In hierdie drie jaar moet ons ons be 
trekkinge met ander mense . . . op 
so' n m nier omskep . . . dat vredc 
op aarde en geregtigheid onder mcO' 
se" moontlik sal wees. 

Die arme Europa en drie of vJef 
jaar! Intussen is Dultsland, die enigstt 
bolwerk teen die Russiese Kolos, v t 
nietig. Churchill se koer nte openbaa' 
kieki s van hongerende Duitse kill 
ders by die afvalbakke wa rin 811 
gelse soldate hulle oorskietkos wetpl 

Vervol ill kol. 2. 

PUEEKBEUUTE 
MOEDERKERK 

10.30 v.m.r Prof. D. Lategan. 
7 n.m.: Dr. D. Snyman. 

NUWEKERK 

10.30 v.m.r erw. H. Higgo. 
'1 n.m.: Dr. G. . A. Gerdellet· 



Weet U ..... 
• Die departemente van fisiotogie 
en soologie van U.S. het jaarliks 
400 konyne nodig vir die praktiese 
w rk vir B.Sc.-studente I 'n Konyn 
as U.S. sowat 3s. 6d. tot 48. (Ty 

dens die vleisskaarste het 'n groot 
vraag na konynvleis by' hotels ont 
taan - is glo 'n baie smaakvolle 
oort wildsvleis II). 

* * * ~ Indien Iosies verkry kan word sal 
n opleidingsentrum vir poskantoor 
lerke op Stellenbosch ge-open word 
- 'n klaskamer is reeds in die om 
wing van die algemene poskantoor 

vir die doel verkry. 

* * * • Nou dat die oorlog verby is, 
hoop die Uitsaaikorporasie om weer 
d?O in die verlede gereeld uitsen 
lIn suit ons plaaslike ateljee te 
aat plaasvind I 

KORRESPONDENSIE 
14 Aug. '45. 

Die Redsksie, 
.,Die Matie." 

Graag wil ek langs hierdie weg 
1)' mens P.S.O. en P.S.H., al die 
b sighede wat ons so mild onder- 
teun het in die uitv oeritig van ons 
program v erlede week, van harte 
bedank. On5 hsrtlikste dank verder 
ann die stad'sraad vir bulle bydree, 
lIsook aan die A.C. V. V. Ons stel u 
iO~dgunstigheid ell ondetsteuning 
ale hoog op 'prys. 
On5 han nie nalaat om die publiek 

en die studente ook baie dankie te t vir hulle ondersteuning nie. Son 
c er u otuiersteuning sou ons nie kon 
7,eroik wat ons bereik het nie. Hart- 
l dank! , 
Lank lewe P.S.O.! 

Tot u dlens, 
J. C. van Graan. 

H uis-de- Villiers 
h ~y geleentheid van hut jaarlikse 
UI din e het die dames van Huis 
~ -vnn rs 'n gesellige Weense at 
(1,0 f er geskep. By die ingang van 
It saal, wat in die vroegste lent - 
{/ g tooi was, het 'n oulike 
Ie e nse bruggie die aste verwel 
l,om_, en nog verder het vrolike kers- 
1. t S gewink en genooi, terwyl klas 
~eke Weense musiek saggies praat 
aar woorde ontbreek. Mej. Hilde 

d~rc] Mercis het die heildronk op 
'{ 1 aste ing ste1. Mnr Dawid van 
tn r M srwe het daarop geantwoord en 
h et fonkel nde wyn in die glasies s~t die gaste op "die Weenen van 

llenbosch" gedrink. 
tn ~r. en mev. S. J. Pretorius en 
o eJ. E. C. de ty os het as eregast.e 
:Ill} e~r.ee. Na die dinee is almal M 
a die toneelopvoering, "Die Verte 
toll? Vuur," of na die bioskoopver 
tlt!ltn "Fanny by Gaslight". Weer 
it: I h t elk en hom vet Iustig in lek 
j' r 1 offie en smaaklik soutigh id- 
I s, Mejj. Eugen raser en Jeanne 
1,0 .. OUw was verantwoordelik vir 
~e puik organisasie, terwyl mej. EI 
h Gerdener haar m esterlik van 
ar ta k, die verfraaiing van die 
aI, gekwyt het, 

G. E. HENDRI SZ 
•• vi,winkel vir 

VARS GEBAKTl!: 
AARTA PPELREPI 
OUTVIS en KIPP 4 

DIE }'fA'l'TB, Vl1 DAG, 24 A uo. 945. D IE --------------------~~~~~~ 
Musiekvercniging 

In ons kronologiese bebandeling 
van die komponiste kom Mend Is 
sohn en Lizst aan di beurt. Ons 
wil egter darem variasie in ons pro 
gram van werksaamh de aanbring, 
en gaan dus van ons plaaslike mu 
siekliefhebbers vra om vir ons pro 
gramme van hulle eie keuse en be 
sondere voorliefde te Jewer. 

Sondagaand tree mnr. Gideon Jou 
bert op met 'n program van sy ei 
keuse. Hy bet 'n voorliefde vir sim 
fonie musiek en orkeswerke oor di 
alg errreen, en die progrt m sal dus in 
hierdie rigting gestuur word. Dit 
is natuurlik nie die gewenst ding 
om in s6 'n v rskeidenh idsprograrn 
slegs dele van bewegings uit imfo 
niee te speel rrie, maar daar is to 
temas en bewegings wat feitlik '!l 
eenheid op sigself is en aldu be 
kend is aan almal. Ons nooi u uit 
na hierdie program. 

Mnr. Jack Steyn sal r d ags vir 
ons 'n program-I sing hou in hi rdie 
reeks, en dit beloof om hoogs in 
teressant te wees. Mnr. Victor 
Holloway is ook besig om 'n program 
van moderne musiek op te tel vir 
'n dergelike program-Ie sing, en hy 
sal vir ons toelig wat werklik be 
doel word met "swing", 'n term wat 
meeste van ons dadelik ongunstig 
daarteenoor stem, hoewel ons bena 
de ring daarvan nie heeltemal [uis i 
nie. 

Harmonic 
In In kl: ssiek-g skiedkundige t 

mosfeer h t die inwoners n ast 
van Harmonie verlede Vrydr gaand 
hut jaarlikse huisdinee g hou. Nadat 
mev. Sern die gast welkom g heet 
het het dr. M ciring Naude di heil 
dro'nk op die hUIS ingestel. Daarn 
het rnej. Betsi Kamfer di gl: sies 
laat klink op di galante her. As 
eregast h t opgetree mev, CIuv r, 
mev. Holl man, en dr. n mev. Mei 
ring Naude. 

N die dinee h t almal di 1'01- 
prentvertoning "Fanny by Ga u ht" 
bygewoon, en nadat alrnal w er teru 
was in Harmonie is hut vel' a op 
sangsolos van m j. A. Lombai d en 
mnr. Willie Serfont in. Die or a 
niseerster van die funksie 11 re 
monieme ster s van die aand was 
mej. Suzanne Barnard. 

Onder Onsi s 
Mnr. Andrie van die 

Kweekskool, en voor itter van die 
C.S. V .-tak alhier; i Maandagaand 
na die hospita 1 vir 'n ope asie, 

• 
Die Matle bring hi. rmee sy best 

wense oor aan dr. P. A, Theron 
van di D partement v n Sielkund , 
wat Maanda aand sy eboorteda 
herdenk het, 

M j. Moritza Lazaru van Huis 
ten-Be sch, .het verleds Din d gal nd 
haar mondigwording g vier in die 
vorm van In Iigt Bouffet in die Utr 
pan. Sowat 24 vri n.d en vriendin- 

11 wa teenwoordig en mnr. Johann 
Ung r r h t die h ildronk ing tel. 

III '" 

M )'. L tti Ni uwoudt van Hui _ 
d 7 Vllhers wat di a lop w ek 
br re ong st ld was, weer op die 
been. 

* If< 

MATfES! 
N t'h id T I Bai ! 

Ons Tik- en Afrolw rk 
al 11 help. 

VERTAALBURO, St II nbosch 
Dorp tr at. Po bu. 180. 

(F1ooo 86) 

• 
T t, 
wat 

• 
(Foon 13) 

PELICAN-UITGA WE van 

deur J. Burnham 

/ 
Nou Verkrygba r 

PRO ECCLESIA OEK ~IANDEL 
PLEINSTJ AAT - 'f ·LLENn sen 

in 

Foon 94 
ty 
ottelstoor 

En probeer on 
root 

vel keidenheid 
Soetwyne 
en keurige 
Aptyt-dranki s. 

die 
Z 
in 

Vir END! 
ONDH ID 

drin 
H RLI 

KW 
R1JIW 

porjui In 

-------.--------~--~----~~ 
PROBEER 

EI 

JO ~ 



VI 

DIE AGTE SPEL 

ParI het 'n oeie agterlyn met 
Wahl agter die rum, Kri e en 
Grundlin h die enter, en twee 
vleuels soo Slabber 'en Hu o. Hulle 
al g en kiet egee an word nie en 
ver I Kri e met y lim p I, i 
altyd daarop uit om y teenstander 
koud te lei. Aan die and r kant is 
die Matie .. agterlyn ook agt rmekaar 
en op di v rdedigin blink hulle 
1m I uit, terwyl eet van der Walt 
o gev rlik i a ooit t vore. De 
Kock se sp 1 van veri de week was 
v n 'n gehalte ver bo die gemiddelde 
en Kri e e st ekskoppies sal nie 

klik vru dr nie. 

IUGBY 

Niemand n dit 

DIE VOO UITSIGTE 

al mare on 
uith I om te wen 

om me no 'n nederl < te Iy nie. 
S If 'n elykopspel al hulle duur 

taan korn, want dan al Tuine 
'n voor pron bo hull he op die 
puntelys en 1 as enoemd p n peel 
tans asof hulle nie weer hierdie ei- 
oen eklop gaan word nie. En 
Union i no altyd kort op hulle 
hakk. Ongelukki het Stellenbosch 
nie meer 'n kan om in die A-afde 
lin e se panne in luit t word 
nie, maar hulle sal nogtan nie laat 
lap IS nie en dit al inter ant 
wee om te ien of hulle die pre .. 
ta ie van die Ikey-span kan herhaal. 

MAN ·110 KIE 

Verlecle S terda het di eer te 
span na 'n harde wedstryd te.en 
Nomad di tryd g wonn ee 
m t die t llin 1-0 t n unste van 
die be oek nd span. 

van die 
pan m t 

* In Di 
Met trots kan Suid-Afrika roem 

op manne 00 Wightman-Smith, 
Atkinson, Viljoen en Lavery - almal 
tlete wat in die verl de internasio 
nale roem verw rf het deur hul ver 
tonin op die Olimpiade of op die 
Rykspele in die hekkiesnommers. 

* III 

W. Schrod r (Duit land) is die 
houer v n die diskusgooi, alhoewel 
die neger Archi Harris by geleentheid 
van die "Bi Ten" se byeenkoms In 
1941 Schroder e afstand met 6~ 
duim oortref het. ( ierdie afstand 
is nog nie as rekord erken nie). 

* '" lie 
W'eb ter, Engeland e b te paal 
prin e , en Sefton was alb i maar 
t jaar oud toe hulle be in h t m t 

hierdie nommer. 
lie ,.. lie 

Die enigste uitblink r wat die 
baas-atletiekafrigter van Amerika, 
Dean Cromwell, tot dusv r nog ge 
had het was Earl Audet. Hy h t 
Y gewone gewig toot ... distansie van 
50 voet met 3 vt. 7a dm. oorskry I 

Die r.ekord staan egter nog agter 
die naam van Jack Torrance, nl. op 
57 vt. 1 dm. "Man-mount in" Tor 
rance i egt r van reu agti Iig 
gaamsbou - weeg 300 pond, en i 
6 vt. 5 dm. lank. Al Blazis van Uni 
ver iteit Georgetown (V.S.A.) het in 
die loop van die afgelop twee jaar 
al verskeie male na aan hierdi 
r kord van Torrance gekom - hy 
word dus nie uitgesluit om Torrance 
e rekord moontlik te bre k nie! 

Onthou !! 
C.S.V.-BASAAR!!! 
SATERDAG, 25 AUGUSTUS 

9.30 v.m. en 7 n.m. 
in di 

C.S. V.-SAAL. 
Allerlei eetwsre word te koop aan 

ebied, o.a, koek, panneko k, m lk 
tert ens. 

Allerlei kompetisies word gereel vir 
ow 1 die more a die and. 

In Prettige Fliek word edurende 
die and v rtoon. 

Verversings word in die Uitspen 
bedien, 

KOM SEKER N BRING U 
VRIENDE SAAM! ! !! 

IS U AL ID VAN A.N .S.? 

o 

() Pi /.f 0 TV N(1 ])1 fJ VOLG fJNDE 

VO ALKOUS S- AMB ELE - PARKER- 
VULP - QUINK-INK - TANDEPASTAS 

• 

in rli roIg nd oorte 

T.O.P., Genoza, Ipana, olynos, Colg tes, Phillip '8 
Mil 0 gnesia, q ibbs, MaeL ans, nthymol, 

Listerine. 
00] 

00 WOL SERP 

sc B 1 

* 
Vervolg van bl . 1, kol. 3. 

optree! As ons vandag nie wit 0 
dergaan nie, moet on hierdie le 
wensbeskouing propag er en dit 
'n volk ook handhaaf en uitleef. C 
In emeenskaplike lewensbeskouinj 
is di e innerlik.e krag van 'n volk, en 
'n volk is wat sy lewensbe kouin 
is. 
Spreker het daarop gewys dat on 

moet waak op die verskillende volk 
terreine teen listi e planne en a 
valle. Hy het genoem dat veral Ot 
Letterkundige ebi d daar vand 
veel van ons eie taal g.ebruik ge 
maak word om ons eie vol te on 
d rmyn en skade te berokken. On 
moet ook waak op ons univ rsit it 
waar mense, vr md aan ons volk 
eie, jong Afrikaners onderrig. 

On vol mo t waaragti e Vol 
trou ankw k. D ar mo t 'n g 
van elfopoff ring en Ii fde onde 
ons we - vir mekaar en vir on 
volk. Deur m er te let op on volks 
verlede, al on ook 'n roter m tt 
v n volk trot n volkstrou ontwik 
kel, Dit is hier waar die belan 
rikheid van ons Geskiedeni te 
nooit enoe beklemtoon kan wor 
nie. 

Spreker het 
Iik kritiseer en seermaak en dat 0 
ook'n terk gevo I van volksm d 
lye moet kw k. On mo t e 
w es in ons volkslew n If w 11 
neer 'n volksgenoot verkeerd hall 
del, moet ons nie somrner geree 
we s om verder.e kwaad te doen nit 
Ons moet selfs bereid wee om dl 
lewe te laat vir 'n volks enoot wall 
dit moet. Indi n on m t ~O 'n g e 
besiel is, kan ons nooit ond rgas 
nie - rna r al ons lew n corwin 

T.o.v. van die tryd wa voorl I 
daar geen kortpad nie. Cns mo 
die volkstryd van die to koms itt 
in die Ii van die stryd van die ver 
led. A on on Ge ki deni b 
tudeer salon i n wie on vyand 
i wat bev g moet word. Ons moe 
ons vryheidsideaaI ko ster en er 
troetel m r ooit tevor _ 0%1 
moet di t prop r n d en tre 
we om dit verw enlik te ien. 011 
moet mekaar nie vertrap oor die rot 
torle w t volg sal word ni _ VI' 
w 1 daarop aankorn j die ter~ 
maak van ons ideaal. En hierd! 
ideaal moet on aanhan met dll 
gees van 'n bittereinder 1 "Ii wet! I 

onder di dooie a ond di hen 
oppers." Indien nder, 1 le 
ons dooie vry wee, het preker 

Nie Net y On 


