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'n Groot hoeveelheid van die tudent het na Stell nbo ch ekom onder om vir hulself duid likheid te
kry oor die kur u wat hulle wil volg
an di Universiteit.
Baie studente
word d ur vriend voor lig oor die
r latiewe montlikhede van verskillende rigtings. Som doen hulle 'n
regte keu maar in baie g valle word
'n paar keer prob er voordat hulle
w rklik weet in watter rigting hul
belangstelling gaan.
Hierdie onsek rheid by meest e
studente is deels te wyte aan die jeugdi e oud rdorn van die .deursneee rstejaar en die verdere g brek aan
w rklike poging op skool om beroep voor'Iigt ing te gee nadat di
bing
telling van eun en do ters
leur di no ig 1 iding in die verkillende 1 i tings g prikkel is om
hull
h lp om 'n It use vir hul
1 1 re Ioopba n te maak.
Dit neem onder hi rdie om tandighede oms lank voordat 'n tudent uitvind waarin hy belangstel. As aangene em word dat baie tud nt na
di
studietydperk
weet waarheen
hulle ideal hul lei, is daar tog 'n
baie belangriKe beslissing wat finaal
gemaak moet word. Hierdie be Ii in
al fh ng van 'n student se
lewen beskouing en .dit raak sy beluit cor y hydra tot die bree volkstryd. Vir'n persoon wat die liberalistie e lew nshouding inneem is
daar g woonlik net een ideaal, n1.
ho
1 hy die lewe geniet . onder om
h m te b kommer oor voIksvraa s ukke of y medem n in die alg m en . Sulke per one is vir on do 1
verlore, maar die tudente wt t 'n
verantwoord like na ionale lewensuit yk het, dra di verpligting m t
hull
aam om by 'n keuse van 'n
werks eleentheid 'n onbaatsugtige
k u e te doen in diens van hul yolk.
Da r is baie werks 1 enthede maar
u is mor el verplig om u keuse 0
te do n d t dit in diens van u volk
s 1 staan, W ar mee te student nou
be in an oek doen om paste, al dit
di jui te geleentheid wees om hierdie . a k ern tig t oorwee en te
b ef dat die Afrikaner tegnie
nder in 'n groot agter tand het om
in t h 1.
t 1 u du in dien van
u yolk by die keus van u w r .

Na verneem word gaan die boere van die distrik vanjaar op 10
Oktober die middag 'n groot perdesportbyeenkoms op Stellenboscb
reel. Daar is greet entoesiasme onder die lede van die publiek op
te merk vir hierdie saak, en dit skyn asof Stellenbosch weer 'n 011
sportsoort in ere gaan herstel.
Soos die lesers hulle sal herinner is verled jaar'n
begin gernaak met die hou van 'n perdesportbyeenkoms. Dit is toe gehou as 'n
deel van die Heldedag-funksie wat
deur die A.N.S. gereel is. Dit was
'n baie gewilde program soos blyk
uit die - 3,000 toeskouers wat op
Coetzenburg by engekom het asook
die groot ho veelheid mededingers
wat de Igeneern het.
Vanjaar het die boere besluit om
'n selfstandig
komitee saam te stel
am 'n nog groter byeenkoms te reel.
Die program vanjaar staan nie in
verband met enige Heldedag-program
wat op die dag mag afgehandel word
nie. Die program sal, na ons verneem, bestaan uit 'n groot verskeidenheid aantreklike vertoonnommers

en sportnommers, en di boere is a
fluks aan die gang om die perde a
te rig vir die geleentheid. Daar i
voorsiening
gemaak vir spesial'
nommers waaraan studente en leer
linge kan deelneem. So is daar b.v
die aanskoulike kussinggevegte oP
die' dwarsbalk waar die jongkerel
hul vernuf kan tentoonstel Die toU
treknommer behoort ewe-eens bai
aantreklik te we s.
Dit is verblydend om te sien da
die publi k nou ook 'n funskie orgS
ni eer waaraan oud en jonk kan dee!
neem en elke student sal seker tee!!
woordig wees om hierdie progra~
te steun.
Die sportbyeenkoms vind plaas 0
die skietbaan agter die Jan Marai
park.

(V rvolg van bl. 1, kol, 3)
rondorn die gaatjie wat deur die
naald veroorsaak is, begin verrot en

wit bloedliggaampies tot een.sewen
van die normale getal verminder
dat hulle geleidelik swakker word
die dood intree.

in Ike geval het die slagoffer gel'
sterf".
Hy verkl ar voorts dat d ar oral
oor die plck waar die stad was, , n
len ardige reuk h ng. Dit word vermoed dat die r uk a£gegee word deur
die een of c nder giftige g, swat ontsnap uit di grond w t deurweek is
van radio aktiwiteite wat met die
plitsing van die uraan atoom vryge.
stel is.

GE·N HOOP
Die aantal doole wat reed getel
Is, beloop 53,000, m r van 30,000
kan geen r en kap gege word nie,
en dit k n anqeneem word dat hulle
00
dood i • Die verslaggewer b rig
dat daar 'n rna nd n die bom-aanval
no 100 men e per dag ted. Di
genee here ee dat daar vir die ge·
wonde geen hoop bestaan nie, 1 is
hul brings
00
bo gering. Self
men
w t hoegcnaamd ge n let el
opqedoen h t Die, word later iek en
t rf.
Die bom h t die stad getref net
nad t die vetllqheidsteken gcg e is en
die m nse uit hul skuilplekke gekom
het, Die vIi gtuig bet naamlik reeds
verdwyn nadat die born met 'n val
skerm op hoe hoogte gelos is.
Honderde en honderde men' i 0
vr Ii v r 0 i deur d 9 weldige
bitt w t deur die hom VUQor k is,
dat hulle Die uitgek n kon wo d
m t ro e of kinders nle, Va die
dui nd wat naby die middelpunt
V n die ontploffillg wa, ken geen
p or g vind word nle, Bulle h t ver ..
dwyn. Die teorie
d t di
tomi
h tt
gr ot w dat hull onmld.
d Ilik tot
verb nd i , b lw
t
oorg bly h t ni •

GET
Sleqs en gun
die hele tad
van 310.000 Inwon rs het bly st n,
nar mlik die Bank van Japan.
all J p n e wetensk plike het
hull in di £gelope weke na di t d
gehaas om i ts vir die .1 goffers te
probeer d n, m r hulle het self lag
offers geword. Die eer te ruk h t
hulle dui elig gevoel n hoofpyn ge.
kry, 11 later h t lein Ins t .byt.
plekk an hull tot were cntwlkk J
w t ni wou her tel nie.
Oit is ok bevind dat lagoff rs

t

Die D.B.-Land diensk mp
Op die pl s van mnr. Koo 'fb
ron in die Tulba hkom (Wint
hoek tr ek) word
gedurende d
kort v k n ie 'n O.B.-Land dieIl
kamp gehou.
Die werk is hi rd
keer die aanle van 'n pad na die O.V
ant panningsterr in. Ook sal gehC
word met algemene boe werk. d
More i die laast d« 'vir
inhandigmg van nam
n iooie (
lOs) by otiisiere.
Al1e nie-Iede
goedgesindes is welkom, en dit ",OJ
net verwag dat hulle hulle esn (l
reels van die kamp sal ond rVl I
Hulle name en Iooie tnoet ook
later as mbre by e n van die voll
de per on ingeheruiig word:
M j.SOPIIIA HAA HOFF, fill
d - Villiers.
M j. ELSA GIBSON, Concord'
Mnr. J. W. BELL, Mostersd~
Mnr. A. J. DE VILLI
, rot
• Woon hierdie kemp by, en ~
verseker daarvan det '[ulle 1l~
weer 'n 'O.B.-kamp sal mis niel ~o
hou 'n vakansie in In pr gtige 0
gewing in die geselskap van lek~
maat. en met die trotse gev'del
u aan uland 'n diens bewys!
I

MOEDERKERK
10.30 v.m. (N rna 1) r.
7 n.m, r. D. nyman.
K
10.30 v .. Ds. A. . Louw.
7 n. . ( a m 1)
• A.

DANKJE KOBUS!
"Die Matie" wens biermee Mnr.
Kobus van Eeden (Yster). onderksptein van die Juniors van 1945,
van harte te bedsnk vii]" die Ioto-blok
van hom ontvang vii]" plasing in "Die
Matie", dog dit weens 'n tegniese
fout wat ingeslutp het by die maak
daarvan onmoontlik gev ind bet vir
gebruiksdoel ei tides,
Nogmaals dsnkie Yster !

Die

Pierewieters

Die Jan Pierewiet-Geselskap het
verlede Vry.dag- en Saterdagaand
baie geslaagde vertonings gel ewer
van sang volksdanse n ton eel. Veral "Die , Genadelose Slagter," me t
mnr, Con Hofmeyr as die hoo~pretmaker, en di
sang va~ mej.
Erica Paulsen en mnr. Koekjan de
Villiers het groot byval gevind. Dis
egter j~mmer dat so baie van on
tudente skynbaar die bioskoopsaal
verkie bo so 'n puik eg-Afrikaanse
konsert.

(Vervolg van kol. 2)
E
Ons vind hom in sy twintigerjare
besig met die komponering ,:,an ?pera's in Italie, en in y veertrgerjare,
in Londen.
Van hier gaan hy na
Parys waar hy onder die invloed
kom van Rameau en nou afsien van
di
beginsels ,Jan die I taliaanse
Opera.
"Orpheus
en Eurydi e"
(1762) was die eerste vrugte. van
hi rdie verand ring.
Die beginsels
wat hy aanvaar, het hom d_ie eerste
werklike hervormer van di Opera
emaak voor Wagner, 'n eeu l~te.r.
Hierdie beginsel word uitee~~~slt in
die voorwoord tot "Alee tIs.
.Sy
opera's bevat hierbenewens pragtl~e
rnusiek en munt uit vanwee di rem,
byna-l;nige sanger i ~ id. .
Gluck wou die digt rllke he en
d amatiese waarheid, en mlnder betudering van die sm ak van sanger
en .die liefde vir vertoon van die
w elderige gehore.
On .verw~s na
tw e of drie van sy begmsels.
"
(1) Die musiek moet seko~der
We s tot die geskrewe en draI?atlese
deel. Dit moet kleur aan die perone ee sender om hulle te verande~
.
(2) Die orchestrasie om te v~ne~r
na gelang die gevoel n strekking in
di woorde weergegee, vaneer.
Gluck begin 'n tradisie wat loop
deur Mozart na Weber, na Wagner
en Strauss.
A

MUSIEKVERENIGING
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CHOPIN, FREDERIC FRANCOIS
(1810-1849)
Chopin sterwe op die j ugdi e
leeftyd van nege-en-dert ig [aar. Hy
was by uitstek die di ter v n die
klavier die liric e sanger, hoewel hy
tot dr~matiese momente oak in taat
was, vgl. sy Polonaises.
y krywe
dan ook feitlik uit luitlik vir die
klavier en waar hy hierdi
instrument s~am met andere laat optre , is
die and re byna net n derige be eleiders. Die klavier was vir hom
'n natuurlike weg van self'-uitdrukking en belewing, lets van horns If.
D, arin kon hy uitdrukl ing g e a n
musikale ervaring soos
n ander
in trurn nt tot sy tyd no kon
e
ni.
By was half-Pools en halfrans en bring ook sy I we d ur,
deel Ijn Wal' kou n d el in P ry .
Intense meegevoel met die lye v 11
sy Poolse vader!and h~t som h r,
tige musikale uitdrukking by hom
ontlok.
Die lewensverhaal van die eni: Ie
jong kunstenaar I oorbeken~: h~e
hy op negejarige ouderdom m. di
openbaar opgetree het, en op ti njarig leeftyd die bewonderin ~an
Catalani die groot ang r af edwmg
het.
Sy 21ste
j r vind
hom
in Parys waar hy bekend rank m t
George Sand. H'ier geniet hy 001;
o.a. Liszt, Bellini en Field se vr iendskap.
.
'n Ongelukkige b soek as n MaJo~ca
met George Sand, uiters ongunstt e
weer en die h lfvyandige landbewoners werk nadeIig in op sy swakkerwordende g sondheid.
Hy t rwe d n in 1849, n n: 'n
indrukwekkende di n in di M
dalena-Kerk in Parys, wor~ hy begrawe in eli: plek v~n sy ere ~ u .e,
langs Belfini.
y die graf WOt d (II
dosie met Poolse grand w t hy
twintig jaar van tevore aam ene m
h t op sy reis na. P< rys, . eop n n
die sand 001' Y ki g goer.
.
Sy w rk sluit in:
ewe- n-twintig
tude, vyf- n-twin i Pr lud s,
negenti n Nocturn
n .
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GI.. UCK, CHRISTOPH WII .. LIBALD VON (1714-1787)
Met hierdie behand lin 1 tons
nie juis reg ge ki ~ aan on pro, dure van kronolo ie e b h nd h~g
nie, maar, aange ien 'n. program Ul~sluitlik gewy aan klavlerI_11u lc:k me
uiters wenslik . al wees m • WIt on
gra
Gluck, al
dit kun ories, b
handel.
(Vervoig op kol. 1)

n

Nou

M
C

W

9 )

/

W'EET U?
U w et •• ker hoe awaar dit som. i.
I jie. t. ry vir die ditji
en
tjie.?

G A

Pas Onioang

/

) at )riaal
vir

VNIVER ITEIT •
KLEURBAADJIE
(Oud.Stud

-r

nt

nwoordig)

•

VO R A D
PI

p

ow 1

.J

.,I

u b tellinQ
vroegtydig

Pry £.r;.17·6

• oil

Kie.

I R

SPO T

ryp bulle met oop hand na elk
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Di vereni d Mati - n Van der
Stel Sokk rklub sal eerskom nd Sat rda nog
n van hul mooi w tryd t ell Maitland spe 1.
ull
i
adi aan aan 0 m verwerf en
hoop om en van die da hoog op di
ly te wees.
Die klub is aan die b gin van
di [aar in di 1 w
ro p n d ar
i du 'n tyd lik kombina. i tu en
Matie n Van der St 1 totdat die
Matie op ei houtji di
aak kan
aanpak.

NNIS

In 'n pannende we.dstryd waarin
laag gevat, en soms hard gelak is
~ t die Teologiesc student die pla a ~
Iike Landbou-Fakulteit Maandag m t
5 punte teen 0 eklop.
AIhoewel hulle in die vaste skrums
n lyn tane geklop is, het die Kwe kskool tudente in die los hulle man
g estaan, en dikwels het . voor- en
agterspe lers mooi bewegings op tou
gestt.
Rustyd het aangebreek met die tellingbord nog skoon, maar toe het die
Teolo iese studente gevaarliker begin aanval, om maar we r k er op
keer op die stewigs verdediging van
die landbouers t stuit. Nad t die
Landbouer
tweemaal namekaar moes
dooddruk, het die Kweek kool-voorspelers in 'n van-hand-tot-hand-hwegin 'n dri onder .die pale aangcteken. Oosthuizen het nie'
fout
gemaak met die v rvyfskop nie.
EloH, Oosthuizen, Etsebeth en
hulle maats h t waarlik all s uitgehaal wat hulle kon. Ook die Kweekkool-agt rlyn bestaand
uit Van
Zyl, Badenhorst en Treurnicht. was
dodelik, n het man vir man hulle
plig gedoen. Vir die Landbou-student
het Lochner, die heelagter,
Best r, die skrumskakel, en Du
Ranclt, Louwr ns, Rabie en Loub er,
die voorspelers, verdienstelike spel
I w r.
HOlt moed, Landbou rs'

HOKKIE
MANS
Die w d tryde t en Win fi ld verlede Sat rdag, het .die hokkiesp n
no 'n oorwinnin b or.
Met'n
h 1 paar j unior-s p 1 r in die erst e
span was on to in tar t om met
3-1 die lou re weg te dra.
. k. Saterda word di 1aast Ii aw dstryd van hi rdie seisoen op
Pinelands t n S.P.O.B. be sl i .
Aan si n dit
en van die aanpraakmak rs op di bek r is, beloof dit 'n hard w dstryd t w s.
Vol. nd w It word eli hokkiesei oen af esluit met die Koshuisw d tryd.
Die pl n i dat Wilg nhof', Da bre k en Privaat gekornbin r met v r I ill nd damesko huis
sal komp t er.

DAMES-HOKKIE
. Saterdag is die laa t wed tryd van
die seisoen en di eerstespan speel
teen W. . As hull daarin kan slaag
om '('l.P. t wen, staan U.S. tweede
op die pu~telys. Onge1ukkig beskik
die spar: me 00: sy voIl kragte nie,
we:ns di besenng van mejj. H. PretOrIUS
en M. Gey r en mej. PriceMoore kan 00
ni sp I nie. T
oorde 1 na verlede week se wedstryd
teen
Op1eidin skollege Mowbray,
toe U.S. 6-0
ewen h t, sal W.P.
a~l w moet ui thaa1 om ons erst span
die ond rspit te laat d If. Die wedstryd word op .Nuweland afge peel,
en beloo om bale aanskouIik hokkie
t~ lew rang
i n albei p nn hul
uit rste probeer om w ed te staan
in die liga waarin Tuine eer te is.

NETBAL
Na baie taai wed tryd tussen die
eerste vier spanne van die Maties
en O.R.P. moes die Maties die beker
prysgee. Hoewel daardi wedstryd
beslissend was is daar nog twe wedstryde ge. peel verled
Donderdag
en Vrydag te n W.O.K. en Denn _
oord r spektiew lik. In beide van
hierdie wedstryde het die Universiteit sy teenstanders kaff rpakk gegee. Dit wa sl gs die onoorwinlik
3de pan van W.O.K. wat die Matie ni kon kafloop ni. V rd r getuiz di telling van di
erste span
teen die van Denn oord, n1. 255 dat die Univ rsit it kl ingeld van
sy opponent gernaak h t.
Di w d tryd tus n die Faku1teite vir
andhou en Huishoudkunde
het onder baie ernstig
on vall
afg loop. Hoewel'n
pal r van .die
dam s t lk ns in die rond rna
ploeg, het hull tog d urgnans hul
man gestaan n die eer te pan van
di dames het s 1 f meer do 1 aanget ken as die her.
Tot e r van
di here van di 2d span k n r. e
word dat hulle besond re 0 m ... r_
werf het dar rin dat hulle en doel
rn er aang t ken her a die dame ..
van die 2 Ie span.

BILJART
Die bi ljai t-kampio n kappe is nou
aan d~ af p 1. Di uitdunning is
nog ru he Itemal voltooi nie maar
hoop om by vol en e we k af ehand 1 te word. Die ,b k
al
ker
maar w er na mnr. C.
ga n.
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