
Laat u rak t d ur ons 
deskundige h rsnaar en 
herstel. Ons w rborg 
t vred nh Jd of u 9 Id 
terug. 

Die Eikestadwinkel 
(Helm) Bpk. 

Pleinllra t Stell, bosch 

Volkspele-Dag 
Op Ma nd , 1 Oktobe, het die 

tradi ion le yolk peles amtrek onder 
beskermin v n die RD.B. hier op 
Stellenbo ch plaa evind. Reed o!n 
half-tien bet die optog vanaf d~e 
tasie begin, en om tienuur het die 
volkspele in die stad aal 'n a nv n 
eneem w nt a evol van tort 
buie die og end kon dit nie OJ) 
Coetzenburg pia vind nie. Nietee~- 
taande die sle te weer ter, het die 
[uk keitoernooi op Coetzenhur 
voort egaan en he die M tie-l er 
hesonder oed pre te r. Die St ]J n 
bosche dorp 1 er bet weer in di 
tadsa 1 die louere weg edra. Mid- 
dagete i by die al bedi n en on 
die pele oortduur tot vyfuur. 

Boerejeugdogten 
Kamp 

Dit wa 

2 0 
Daar o le vir 

- Prof. • 

'n Magtige nh id d 
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DIE ATIE 

On h t nou aile ooorrade 
in v rband m t verf ophand, 

Alle orrespond ie 
DIE REDAKSIB, 

"Dr MATIE," 

Po bu 197, 
TELL NB SCH. 

ENI- 
ioateroer] 
olieoerj 
"picture varnish" 
"po ter paint" 

VRYDAG, 12 OKTOBER, 1945 

A.N.S. en N.U.S.A.S 

V. r er bied on aan: 

~ablone 
rammofoonnaalde 

om: J y' 
ni9 

n L P 9 
groott 

ehenblohhe.csoxu». 
grot n kl Intjl 

raaipoiloodpunie 
L mm iiie OOM PAUL 

Ossewabrandwag Kamp op 
and a 

Tiende In Reeks S itte nde u es 
"Diep bo in die Winterhoek, an 

d rkant Tulbagh, omrin deur groen 
berghan e en rot agtige pieke, 'n 
klein eik bos ie w rvan die blare 'n 
di te dak vorm, 'n brui end berg- 
troom n die en k nt, bloeiende 
boorde an die ander kant-'n vae 
w rg w van di wonderlike ksmp-. 
om ewine. 'n Groep lewen lu ti 
opg ruimde, di siplin e, b si I 
de jon m n en dame -'n beeld van 
die men wa t d ar k mp het. 
Strenge ordelikheid, tiptelike di si- 



C.S.S.B.-Nuus 
Op Saterdagaand, 15 September, 
t die C.S.S.B. 'n aangename gesel 
e aand in die IC.S. V.-saa1 gereel. 
'I daardie geleenthei.d is 'n hestuur 
r volgende jaar saamgestel en 'n 
ansiele en voorsittersverslag is 
lewer. Mnr. Japle Zietsman is 
nparig herkies as voorsitter en 
a:na is die volgende bestuurslede 
kl s: Pierre Smit (vis -voorsttter I; 
r~ns Hugo (sekretaris), Abram 
ttel (korrespondensie), Jan Pruik 
esourier), Ria Bruwer (addisio- 
Ie bestuurslid). Die sendingbond 
Werksaamhede van die jaar is 

ter nie by daardie g leentheid af 
luit nie,maar hul gaan nog elke 
ndagmiddag uit na die verskillende 
ste en ook die minderbevoorregte 
le-blankes in ons omgewing onder 
~ geklank van' die Evangelie te 
lng. 

.Pseudo-Boewe" In 
Stellenbosch 

'n Interessante voorval het on 
gs in Drosdy af espeel, Twee 
n die inwoners wat baie us was 
It 'n grappie het hulle If vermom 
na~urelle, en voorgegee dat hulle 

n dIe motors in die nabyheid peu 
r, 'n Derdejaar-student het die 
oew " gewaar en hulle manhaftig 
kraap. 
,bie "boewe" het egter voet in die 
Ind geslaan, en die agtervolge~ h~t 
n Van hulle agterna gesit tot In n 
mer. Die "boef" het hierop 'n 
e uit epluk en die agtervolger 
I kraap. Die gevolg was, . .hy moes 
lll~ ,en die· saak aangee by die 
ISle. 
Ontniddellik het'n peurder en 'n 
n ~abel opgedaag, en die "boef" 
ord va gekeer. Die peurder wat 
ter ni In vuurwapen be it nie, 
e die kamer binne dog daar is 
ernand 
lntu ~ h t die "boef" egter ver 
~n, en daar hy opsoek wa na sy 
1" loop hy hom va in die speur 
r. Die gevolg was dat hy legs 
on uitbars van die lag, en die speur 
r ookl 
~ie p talje wa verby en verlee 
es on agtervolger die avontuur 
agee. 

~DER ONSIES 
~nr. Dani Moolm n is gekies tot 
llllariu van D breek vir 1946. 

~nr. Owen le R*ou; volkswelsyn - 
t ll1~te te Oudtsho~rn, en mej. 
1'lCJe Pienaar wat verbonde wa 

pttP.t die Carne ie-biblioteekstaf. i 
k b ndag, 1 Oktober, in die huwe 

eVe tig. Mnr. W Iter Roux het 
an 8010 elewer in die kerk en 

,S rna, by die ontvangs in die 
~I ,'1._ al, is verdere sangnommers 
newer deur o.a. mejj. Erika Paul 
on ~ Kitty du PIe i en mnre. 

Qofrneyr en Jan de Vi1Iier . 

'WEET U? 

Mu iekvereniging 
Sondagaand voor die Mu i kv r 

eniging lewer prof. dr. Con d ViI 
Hers 'n huldi ing lesing oor John 
McCormack, die groot Ierse t noor 
wat twee weke g 1 de oorlede is. 
Dit gaan 'n uitsonderlike program 
wees, vera! waar dr, D ViUiers On 
pragtige ver ameling van die beste 
plate oor hierdie an r het n al 
speel Sondagaand, Almal word hart 
lik uitgenooi. 

C.S. V.-Nuus 
Aan die inde van verI d 

taal is die jaarlikse besigh 
gaderin van die C.S. V.-tak hou, 
by welke el nth id die aftredend 
voorsitter, mnr. A. . Tr urnicht y 
voorsittersversl g kon voor le, Die 
bestuur kan met inni e dankbaarh id 
terugsien op di jaar s w rk aem 
hede wat met die C.S.V.-konferen 
sie aan die Strand 'n anvang ge 
neem het, en onlangs m t di uit r 
suksesvolle basaar sy toppunt b r ik 
het, Mnr. Gy Mull r het die Iinan- 
iele verslag aan eli v l'g dering 
voorgele wat ook met dank aan - 
neern is. Voort is'n nuwe b tuur 
saamgestel om vir die ori e ged eIte 
van die jaar en vir 1946 t di n. 
Mnr. Hein Heymann i eki s 
voorsitter, en het ook later di to 1 
in eneem en 'n woord van dank e 
rig aan mnr. A. P. Treurnicht w t 
die afgelope twee jaar die vereni in 
as voorsitter gedien het. M j. AIda 
Uys is gekies as vi e-voorsit t r, n 
die res van die bestuur i toe a 
volg mge teJ: Luther v n A 
(sekretarts), Louis de Villier (a 
sistent-sekretaris), H nnie Hurt r 
(a sistent- ekrerare e), Gy Muller 
(krin konvenor), I bel Murray 
(ass! tent-kringkonvenore ), ul I 
Roux (te ourier), Lenie Roo (s .. 
i tent-te ouriere), Andries Gous 
(lid vir lettere en publika ie ). Ook 
Japie Zietsman en Ria Bruwer dien 
op die be tuur as verteenwoordiger 
van die C.S.S.B. 

HENDRIK Z 

BRILLE. 
A II "n. oogarts be oek 
het bring doll. It voor 
krI' vir u bril na on • 

PRY E DIE RILLIK TE 
EN JflERK GEJrl AAR· 

nORGe 

Vie 
Stellenbosch -A pteek 

(N. L Hough ] 

Andring tr t 

Melk 
Onder Onsi s uikerbo • 

Gedurende die va n ie het die 
huweliksbev tigin van n nr. CharI 
Colyn en mej. Stienie Smit op Cere 
plaa vind.'n B onder root ont 
van s is in di stad aal r "I n 
hul i toegesing d ur rn jj. Mienie 
Cloete en Ri Louw, albei v n Con 
cordi. Op hul kort wittebrood 
da kon hul o.a, ook 'n be oek brin 
aan xli O.B. Arbeid r kamp in Tul 
b gh di trik. 

I nln I. Ult t ken • 
O,ntmoet -lui Yrllndl HI., 

Om 'n L klr koppi' Ko o p. eo I 

BILJARTKAM I 

Fo n 4 
nty 
B tt I toor 

n prob er on 
groot 
oer keidenh td 
o twyn 

en henri e 
A plyt -dranln 

o 

21 I' 
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VJER 

SPORT 

JU .SKEI LAER 

Die ju kei- ei oen h t la s Sater- 
d begin deur die Matie- p n hull 
e r t W d tryd te n die Tornyne 
(Strand) te peel. Hulle het weI die 
onder pit gedelf, maar die Matie is 
.jnnig aan die vorder. 

TENNIS 

TI'a(/i Ionele 1 nterkasbui. Wedstryde 
o'p Stell nbosch 

ofb I 
pt lik be in 
erei het na 

te neem 

1 
Die Stigting van 'n Arbeid dien laer 

Die S~udentekonunando '8 van Stellenbosch het hulle geledere 
georga.n.iseer in 'n Arbeidsdienslaer. Bulle het gevoel dat hulle taak 
en roeping binne die Ossewabrandwag en binne die geemenska.p 
waarin hulle lewe in die rigtin van arbeidsdiens Ie. 

Op hierdie manier kan hulle op 
praktiese wy e die leuse van die 0 - 
sewa-Brandwag, "My God, my Volk, 
my Land Suid-Afeika" in hulle vrye 
tyd uitleef en op prakticse wyse toon 
dat die kemspreuk wat die spoor 
slag vorm van die optrede van elke 
Brandw g "een vir a1mal en almal 
vir elkeen" vir hulle werklik ems is. 

Die boofkommandant van die stu 
dentekornm ndo's is hoof rbeid - 
diensleier. Op sy kwartier bet hy 
'n offisier, arbeidsdiensleier, wat be 
la i met die taak om werksgeleent 
hede vir die studente-arbeiders te 
oek en te reel. Die kommandant ,!an 
die manne-kommando, en die ko~ 
m ndante van die dameskommando 18 
onderskeidelik, hoofwerkleier en 
hoofwerkleid ter in hulle komman 
do' . Elkeen het onder hulle ~n werk 
leier of werkleidster, na die geval 
mag wees, wat onder d!e ho?fwerk 
leier en .. Ieidster ontrudd~hk v,er 
antwoordelik is vir die mtvoermg 
van die werk wat aangep word. 

Onder die werkleier eta n 'n ant!-l 
ploegleier wat elk, am, met die 
ploe w aroor. by . est.e! i '. ver nt 
woordelik is vrr die ultvoerlng van 
'n b p Ide t ak w artoe hulle op- 
dr ry het, 

nie. Dwarsdeur die jaar word ook 
ywerig alte soorte werk aangepak, 
Die damestudente stop sokkies van 
bulle medestudente teen 'n geringe 
vergoeding, en die inkomste word 
in die kas van die Iaer gestort. Hulle 
maak kleertjies en ander voorwerpe 
wat op Os ewa-Brandwagdag te koop 
aangebied k n word. Hulle bet in 
die April-kamp uit ou klere 'n aan 
tal kinderkleertjies verwaardig wat 
na 'n kindertehuis van die A.C.V.V. 
gestuur is, odat die kindertjies ge 
durende die koue wintermaande war 
mer gekleed kan gaan. Gedurende 
'n tyd van skaarste aan help ters in 
die Uitspan kafee het 'n aantal dames 
daar gehelp met die bediening, Die 
fooi wat vir die arbeid ontvang is, is 
in die dienslaer afg staan-vir hulle 
was dit liefdesdiens. 

Op dieselfde wyse het die mans 
bulleself ingespan. In die twee 
kwartale wat verby is, het hulle ge 
durende hulle vrytyd op plase en in 
tuine met graa! en pik gewerk en 
baie waardevolle hulp ver kaf aan 
mense wat noodsaaklik hulp nodig 
gehad he~. Ook ~e fondse de~r hulle 
verdien, 1 in die kas van die laer 
ge tort. 
AI hi k WOiJ'd vrywillialik 
n uit akol\O id Ham nee k. Die 

e4- id a i. Ie V &,0 din .,.ir 
hulle di at ,," Die enigste voor- 
deel wat ' hulle daaruit trek, i die 
ontspanning wat hulle daarin vind en 
die vreugde om am met hulle maat 
ni spanne andere van diens te wees. 

(Vervolg van bls. 1, kol. 3) 
.... MAAR DAAR IS NOG PL 

VIR HELDE! 

Di t lyk nou nodeloos om voort 
Itaan met heldeverering. Maar dit 
nie. Agter die gees van die t 
werk twee geestelike magte: 
gees van die mens van sonde, 
massapersoon wat horn sat ver 
teen die Cbristus van die SkrW 
en die gees van die goddelike ske: 
pin , wat die wereld sal her k 
soos dit moet wees. Daar is pI 
vir die menslike eenheid, maar 0 
vir die afsonderlike volkere; daar 
plek vir groepvorming, maar d 
volk is die deurslaggewende; d: 
word gereken met die massa, rot 
ook met die enkeling wat uitg 0 
is om te skyn as ligtende ster 
"Ons hoef nie tevrede te wees nl 
tweederangse helde- nie, want ond 
die soewereine Mag van GOod 
daar ook plek vir ware helde," h 
spreker afgesluit. 

Mnr. Paul Roos het die beJO 
van die verlede bespreek, en veri 
gewy op ons taaloorwinning 
taalhelde. 

Die verrigtings is opgeluister ITI 
sang en oordrag. 
(N et jammer dat die verrigtin 

van die hele dag so kandelik s'W3 
ondersteun is deur die studente l) 

(Vervoig van bls. 2, kol, 4) ) 

daar diep ingekap word, maar d~ 
werk het baie mooi gevIot. 1)1 
dames het bulle besig gehou 111 
werk in die karnp, koskook, handt 

werk en ook so'n bietjie pik 
graafwerk. 

Die arbeidskofte het geduur t 
3.45 in die rniddag, en d arna 'W~t 
'n lekker bad en swem net die regt 
.ding om almal reg te ruk vir 'W' 
die re v n die midda volg (dtlaf 
voor het J. W. gesorg I) en die ge e: 
lige ver eer om die kampvuur tOI' 
d t die Ii te-dcod-Iluitji om 10 . 
blaa --dan dood e stilte w nt aIm' 
moet uitrus vir die vo end .d g. 

erder hoef ons nie te vertel nil 
-daar i te baie din etjie , en das( 
die een Iangasem uttbarsting waarl 
mee ons woordvoerder begin het, v10 
al die vemaam te saam. 

Mej. Louw van die Hui houdku~ 
dedepartement het die groep ,deer 
tyds vergesel, 'Verder bet as til., 
offisiere opgetree Rennie Ma. a! 
(Karnp-komdt.), J. W. Bell (Arb~td) 
Ieier n Bevelvoerende OffiSl~r I 
Lenie Roo (Dame -kommandartti 
en Sofia Haarhoff (Arbeid leidster) 

Ontbou, gedurende Gala-week WO~I 
daar weer 'n kamp gebou. :ae"~1 
olank die goedjie daarvoor regs1 

=====~~~;E~~==~~ ~ ••• i ••••••• __ •••••• :s • ..A 

u • • • 
Die totale aantal in eskrewe tu 
dente (voltyds owel as spesiale 
studente) t n op 2,353 te taan 
kom. Hierdie etal luit nie die 
an die Konservatorium in nie. 

D t daar heelwat nuwe aanstel 
lings gemaak is in die doserende 
staf van die Universiteit vir hier 
die jqr. 

Die kommando' werk egter nie 
net gedurende die kort vankansie 

Yir 

t.? 

Onthou u kan 
I Raket Koop 
dit 

• m ar IS 

'deur 
De kundige ? 

'0 esnaar 

Ons nuw voorraad ingevoerde Rakett 
is nou hier deur die volgende fabrikate 
Dunlop, Slas ngers, Grays n Brewers. 

Oak T nnisballe. 

T 
Oi por wink I 

Hou K 

win ra 

vir ' n Puik Rol- 

pr ntv rt ning 

v n Juniord g 


