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·Weg Met Kleurlingskei dslyn 

'n Langgerekte twispunt aan die Urilversjtelt van 1 nap .. 
stad bet tot skielike finaliteit geraak op die. erst~ vergadering' 
van die pas-saamgestelde S.V.R. van. U.~. Die sosIa!e en 'almd.c-· 
miese status van die nte Iblanke was In die af'gelepe jaar gedurig 
in die weegskaal, veral daar die Studentera~d. wat ged~rcnd. die, 
Jaar werksaam was, oorwegend na kl~ursk.eJ.dI!,g aan d~e Univ, r 
siteit oorgehel het, Die jongste besluit van die nuwe S.V.R. h~t 
legter algehele gelykstelling vir die nie-blanke ge\~~~~\r~'Org vir 
hoe lank weet ons nie; ODS kan maar net hoop dat die .. tudente .. 
ltlassa aan U.K. sal wakkerskud en handelend optree om die voort 
hestaan van '11 blanke Universiteit te waarborg 
Op Dinsdagaand, 9 deser, is met 'n behartiging van sportb trekkinge tus 

groot meerderheid deur die nuwe sen die verskillende S.A. universi 
S. 'v .R. besluit am ateun te v rleen teite, Hierdie 001' nkoms 1) .ru op 
IUln N.U.S.A.S. en ay houding t n- In ballis van 19 h I kl ur k iding 
'o'or die naturelle-univeraiteit, Fo·rt op illlter-aportby enkomete, n kom 
H.are, 'n houding wat berus op di dus hier in di gedr n • 
N.U.S.A.S.-besluit in die verband ~p 
die jongste konferensie. Soos dIe 
"S.A. Student," ampt like blad van 
N.U.S.A.S. dit kortliks in hoof1~ne U.K. h t na lang ons k rheid n 
st 1: "At July Co.u1ncil MeetlnP.' na lange reekse besluit, wat nou 
N.U.S.A.S. Threw Away It's Old 
H aitatio,ns and Decid d Th t Fort 
Hal' Shoulld B Included," 

esoek DIE UITSPAN ... .. 
W ar die atmosfeer rustlg IS, dl b lenin b I 
d. a Spyse _ vanaf 'n koppie koffie tot 'n v II dig 
re _ _ amaakvol aantreklik n 0 dkoop 

· DIE UITSPAN i 

En S.V.R. 

VORIGE BESLUITE HERROEP 

'n Verdere besluit verklaar aIle 
S.V'.R. besluite wat sedert Maart 
1940 geneem is aangaande die n~e 
blanke kwessie aan N .K., ongeldig, 
W'at die Universiteit van Kaapstad 
Self betref kom dit dus daarop neer 
dat naas di ~ bea ande akad mies 
aelykstelling (met enkele pry8~ns 
Waardige uitsonderings by. mediese 
klinieke vir blankes) wat daar aan 
genoemde Universiteit bestaan, daar 
nou oak a1gel'lele soaiale gelyk'heid 
lILall die ni.e-blanke studente verleen 
WOil'd. Dit bet ken dUB dat nie-blan 
kes aan U.K. voortaan, naas die Ieit 
dat hulle saam met blankes op die 
s~lfde Iessenaars akademiese onder 
fig ontvang. eok die reg sal he om 
saam met blanke studente aan part 
en sosiale bedrywighede, soos danse, 
ens., dee! te neem. 

WYERE IMPLIKASIES 

N'a on verneer het die S.V.R. 
besluit egter ook wyere implikasies 
rakende die verhouding met ander 
Universiteite. U.K. was een van die 
Universiteite wat onlangs saam ~et 
'Mer universiteite (Stellenbosch m 
gesluit) tot die ooreenkoms geraak 
het om 'n sentrale studente-orgam 
Sasie daar te stel vir die reeling en 

Sing. aam 

WAT MOET u.s. DOEN? 

PRF~nIKATEOAG 

Daar sal van] ar g n Pr di 
katedag w e. ni. KI predikat 
wo.rd bek nd gem ak op diea If 
d dag aa di kl uluiting, op 2 

November. 

almal herroep is, tot finaliteit gekom 
en die kleurske1d~lyn alg heel.. ve~ 
werp. Die identi se r~d vir die 
verbreking van betl'ekktnge tus en 
U S en Wits nkele [are geled ~o n 
h~rP dus nou aan U.K. voor. Oi 
tyJ het dua gekom dat die v. r'hou 
ding tu18Ien on. Univ raiteit n Uni 
versit it Kaapatad d ,eglik in h .. 
oorw ging rreneem mo t wo1l"d. 

Die b noemde afvaardigin~ om die 
Senaat in verband m t die kl ur 
kwessie aan U.K. t~ bespr ek (be 
staande uit mnre. ReId, nam~n. ~ud 
soldate, Stof r, namens 80S1 Iiatiese 
studenteparty, en. Holtman; erte n 
woordiger van die apartheid g:oep) 
moet gter nog hulle taak verrrg ,en 
ons kan slegs belan stellend v rwik- 
kelings afwag. 

MlWlr intuaaen mo t. on. di t?e 
stand baie nurt r In oorwegang 

ORGAAN VAN A. 

aan U.K. u.s. Redenaarsbekers 
V r1 de Saterdag nd het mej • 

M rionn Brown die Junior-rede .. 
n r b k r verower. Mnr. Pieter de 
Kock h t di tweed be te g vaar. 

ie Senior-redena rsbeker is ver .. 
ower deur mnr, Bertie Heyn I m t 
mnr, Luth I' van A in die twe de 
plek, M t hi rdie bt enkoms w t 
verl d Din d ga nd in die Huis .. 
houdkunde al g hou i h t die U.S. 
Deb t vereniging sy werksa mhede 
van die ja r afge luit. 
Di bestuur vir 1946 i s volg: 

Luth r van A (voors.), Bertie 
H eyns (ond rvoors.) I Pi t r de Kock 
( k.) •. mej, M. rown ( s t.-sek.), 
m t di volg nde dd. led: Mej. 
Jeanne v n del' Hor t, mnre. M. van 
To~d , J mes Ogl thorp n A. 
Kn 1. 

.1.1 
- SE N.'U.S.A.S. 

Die Paul Roos 
Gimnasium 

w. V.U S. Kies Bestuur 
v n die 

1946 
Plekbespreking 

s: 

n flink, 
m Ityd- 

• 

'n besoek werd! 
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~ -- ..•........ 
• 'if 

'n rlik M ltyd t 

voor 
et 

n dit van u maaltyd gesA 
wo d? 

Vandag tude r u hoe om voed 
s I voor te brei. 

• 
More is u die hui vrou w t 

gaste moet ont I. 

Ons h t 'n gr t versameling van 
b ke w tor di k kkuns handel. 
it • I 11 loon om 'n besoek a nons 

winkcl te bring. 
Kom kyk na hierdie boe e: 

MANA ING TI IE HOM ../ 
W. L. Studley p •••• P ys 13/6 

rH COUNTRY OOK BO K 
13. Brown " , Prys 10/6 

BOUS ... HOLD COOKERY 
R sotrrn AFI rex 

M. Higham ...... .. ...... Prys 10/6 
OQKING eRA '1 

S. . Nash " .. ~ 11/ .. 
Tf E PRA TICAL COOKERY 

BOOI I SOU H A 'RICA 
S. ve n I I. Tullek n, Prys 12/6 

MRS. SLADE SOUTH 
A RICAN COOK;ERY B OK 

P ys to/ .. 
A LABORATORY 
ANDB OK FOR DIETICS 

M. S. ose Prys 15/9 
E IN HE F MIL 
M. S. Ro ._ Prys 2 /. 

• 

I z 
oon 0013 

MI~ IN 

DIE MATIE 

Alle Korre pond san: 
DIE RE AKSIE, 

"DIE MATIB," 
Posbu 

19 Okt. 1945. No. 22. Deel V. 

N.U.S.A.S AAN U.K. 
Te oordeel na die berig dat die 

V.S.R. van di Universiteit van 
Kaapstad besluit het om voor taan 
volle steun aan N.U.S.A.S. t ver 
le n en am die N.U.S.A.~.-beleid ten 
opsi te van Fort Hare prakties in 
die Univ rsiteit van Kaapstad toe te 
pas, h tN. U .S.A.S. begin met 'n 
nuwe veldtog teen die nasionale 
Afrfkaanse studentedom. 
N.U.S.A.S., die Iiberale studente 

organisasie, wat di bInge van al 
Ole seksies van ons bevolking aan 
die univ rsiteite en kolleges moes 
behartig, sou ontrou aan sy eie be 
gins Is gewees het indien hy Iidmaat 
skap aan nie-blankes geweier het. 
Dit kon natuurlik nie van 'n liberaal 
d nkende p rsoon verwag word om 
in te sien dat deur die toepassing 
van hierdie liberale beginsels, ver 
raad gepleeg is teenoor die blanke 
b sl awing nie, in tog ten spyte van 
hierdi lib ralistiese beginsels, het 
eli blanke led van N.U.S.A.S nie 
die, vir hulle so afkeur nswa rdi 
ge, houding van me rderwaardigheid 
t n opsl rte van die' ni e-blanke laat 
vaar nie, Sander meer word deur 
bulle aangeneem dat hulle vorm van 
beskawing vi' at die volkere van di 
wereld die beste is, en reik hulle 
nou, ewe neerbukkend, die hand na 
hulle mindel' b voorregte broers om 
hulle ui hulle ei barbaai se be ka 
win 1. red. Iiervoor sal hulle voor 
waar nie in di toekoms bedank 
word d ur "n nie-blanke m t 'n g , 
vo I van nat io al trots en eie 
waard ni. 
Nie aIle n het N.U.S.A.S. d ur 

hierdie bel id 'n ondien aan die nie 
blankes bewys nie, maar het hulle 
ook 11 nasionale Afrikan r- stu 
d mte uit hun eledere gedrywe. 
1 ierdi moontJikh id het hulle e 
vree , en d arom het hulle b leid v n 
gelykst llin in di begin ni be 
trekking ehad op die sportv Ide n 
die osiale bedrywighede nie, maar 
wa dit "offisi" I" beperk tot die 
1 ongressaal, Heel moontlik is hier 
die nog ni die offisiele beleid van 
N.U.S.A.S., dog die V.S.R., van die 
Universiteit van Ka pstad rneen dat 
dit nou meer alg meen toegepas 
rna t word. soos blyk uit bulle be 
sluit dat nie-blanke studente voort 
aan saar 1 met blankes m g deelneem 
aan sport en ander osiale bedry 
wi hede, Di ge s van N.U.S.A.S. 
word d s uiteindelik in sy ware 
kl ure vertoon aan U.K. 

Iierdie h luit kan beskou word 
'n frontaanvaJ op di knltuur n 

tradisi van di Afrikaner tud nt. 
To bly dit ni hierby ni , want n 
on i Univ t it it, waar so'n an 
V" 1 nte waa n word nie, word 
bruik em a v n die infiltrasie- 

takti k. Vir'n hel antal j r was 
a r een N.U .. A.S.-tak aan hierdie 

Univel'sit it nie i vandag be-, taan 
daar 0 'n t k. !..n dit sou dwn s 
w es om aan t neem dat di b 1 id 
van hierdie tak van die offi n he 
lejd van N.U.S.A,S. vers if. Bloot 
di eit dat d at stud ,nte gevind kan 
word am by die plaaslike N.U.S.A.S.o: 
ta ante lui!, bewy at di 
N.U.S.A.S.-·ueale reds by tn lein 

Ilt I van.ot studente ingang e 
vind het; en di moontlikheid be- 
st a d t di get 11 k n n oei. 

Die nigste tud nt -organisasi 
w t in di v rl de op g orga i eer .. 
de wy ,vir .U.S.A.S. b v he • 

1 0 

'n tell nbosse Waterskema 
met 

'n Dr.amatiese Verloop 
Nog selde het die bel sting-beta- ook op die verhoog saam met die 

lend publiek van Stellenbo ch o'n raadslede gesit het. 
spannende, leersame en by wyle ver- Dit het dadelik gebly dat die 
maaklike opvoering bygewoon soos publiek nie oortuig was deur die 
op 19 September U. in di Banket- verklaring van raadslid Hofmeyr nie 
saal van die plaaslike Stadhuis. Daar en hoegenaamd nie geneig was om 
was; om dit so uit te druk, twee die voorge telde ema te anva r 
toneelgeselskappe, wat aan die op- nie. Hull het die koste te hoog 
voering deelgeneem het en wat me- gevind vir so 'n belaglik kleine voor 
kaar pra tig aangevul het: op die raad water en wou meer weet am 
verhoog die vroede stadsvaders onder trent die moontlikheid van alterna 
regie van die tweetalige Burgemees- tiewe skemas, Spontaan spring toe 
ter; in die saal 'n gevatte en geestige die altyd jeugdige, twee-en-t gtig 

Deur T oeskouer 
public , wat hom nie knolle vir 

sitroene laat verkoop het nie, onder 
lei ding van vakmanne wat dadelik 
getoon het dat hulle weet waarvan 
hulle praat. 
Die geleentheid was 'n vergadering 

van die Stadsraad met die grond 
eienaars van Stellenbosch om van 
hulle magtiging te verkry om 'n 
groot lening aan te gaan met di 
doel om die boonste gedeelte van die 
plaas Idasvallei aan te koop vir die 
som van £27,000, met nog 'n paar 
aangren ende persele vir £13,000, om 
daar 'n opvangdam te bou om 'n 
ekstra voorraad water, van ongev er 
40,000,000 gellings, vir die droe 
maande van die jaar op te gaar. Die 
wat r sou hoofsaaklik aangevoer 
word deur 'n pyplyn, on .eveer se 
my I 1 nl, van 'n pI 1 in die Eerste 
rivi r 'n ent bokant die dorp, ge 
durende die wintermaande. Die' hele 
sk rna sou volgens 'n konservatiewe 
berekening minstens £130,000 koso 
Nadat raadslid Hofmeyr op ver 

soek van di Burgemeester, mnr. W. 
A. Krige, die algemeen gunstige 
finansiele toestand van die munisi 
pale fondse verduidelik het, waarby 
hy 'n wonderbaarlike geheue vir 
syfers aan die dag gele het, het hy 
ook met behulp van nog meer sy£ers 
probeer antoon, at ver w g die 
geskikste en ook die goedkoopste 
skema di voorgestelde in Idasvallei 
is. 'n Alternatiewe skema in die 
J onkershoekvallei w S ook weI on 
der die aandag van die Stadsraad, 
maar dit is deur die Stadsraad uit 
geskakeI op grond van 'n kort en 
summier advi van 'n de kundige, 
ingenieur Shand van Ka pstad, wat 

was die A.N.S., omdat die A.N.S. 
besef het dat indien die hoer opvoe 
din=s-inrigtings van ons land 
N.U.S.A.S-gesind sou raak, die Afri 
kaner-saak daardeur bykans onher 
roeplik verlor e so wees. Vanda y 
is dit eeiwoudig die geval dat by 
verrew g die mee te 1 i rs op elke 
ebied van die lewe gevind w rd 

onder mense wat universitsre op- 
I iding geniet bet. Ook kan ni mand 
b twis ni dat watter staatstelsel 
daar 00 al in 'n land m g bestaan 
die erkende leiers die meeste inv~o d 
op di vorming van di pubheke 
opini het ni . Indi n N.~.S.A.~. d~s 
daa ill ou laag om al ell umversi- 
t it en kolle es in ons land te ver 
ow ,wat oddank 1100it sal kan 
geb nr nie, sou die A 1 ikan r-saa.k 
in ons Ian I verlore we . Ons 1 
oortui daarv n dat die Afrikan r 
aak nie v rlore is ni , omdat dac r 
in die verlede nog altyd m nne was 
wat. onder die diepe b sef van hulle 
v'erantwoordelikheid, lei ding gege 
het in die Rtrew vir die voortbe 
taan van die Afrikanerdom. Ons 
10 nie vir ell oomblik dat die stu 

dente-massa wat s 1£s vandag nog 
een blyke g evan 'n rnstip" b !:lef 

van di eva r wa rin die blank 
beskawing in Suid-Afril verkeer, 
nie d I w 1 r krik ie. 
On enigsle hoop i net dat hierdie 
antw king ni too laat mag ges ied 
n' . 

jarige oom Japie Krige op en 80n 
der om op die voorgestelde skema 
in te gaan, wys hy op die moontlik 
held van 'n ander en beter skema, nl. 
in die Jonkershoekvallei, wat reeds 
baie jare gelede deur 'n vorige stads 
ingenieur van Kaapstad aanbeveel 
was. 
Na hom het dr. Taljaard met 'n 

paar h ldere, wetenskaplik gestelde 
vrae, soos dit 'n geoloog pas, die 
voete van die konsulterende inge 
nieur onder hom uitgeslaan deur 
duidelik aan te toon dat hy die 
moontlikheid van 'n skema in die 
Jonkershoekvallei ni aan 'n deeg 
like opname onderwerp het nie en 
dat hy dit na 'n ewe oppervlakkige 
en onwetenskaplike ondersoek afge 
keur het a wat hy die skema in 
Ida v 11 i aanbev el het. 
Prof. R ineck het toe op kalme, 

besadigde wyse die' wenslikheid van 
die seek na It rnatiewe skemas aan 
beveel, Naas die in die Jonke shoek 
vallei, b.v. aansluiting by en mede 
werking met die stad raad van 
Paarl en Kaap tad. met die oog op 
die ryke watervoorraad van Wem 
mershoek. 'n Pyplyn na Kaapstad 
s 1 slegs agt my I van St llenbosch 
v rby an. 

Die hoofrol van die aand was e - 
ter an prof. choltz toevertrou. 
Nadat 'n p r stud nte, me verlof 
van di Voor itt r, kl in sk alteke 
ninge aan die publiek ui deel h t, 
waarop die voorgestelde s ma en 'n 
moonthke kern in die Jonkershoek 
vallei aang gee word, het prof. 
Scholtz as 'n egte do sent voor y 
klas opgetree n met 'n stok in die 
h nd en 'n in ekl urde a rt op die 
verhoo met skaalmodelle daarby 
wat die grootte van die tw ske 
m s aan e en vergelyk, duidelik 
aan etoon dat die Jonkersbo k ke 
rn 'n deeglike ond r oek we dis. 
Hier kan nie legs 40 miljoen ma r 
van 500 tot 3,000 miljoen gellings 
w ter opg gaar word en wat die 
toekoms van die dorp en 'n groot 
deel van die distrik betref, al 'n 
waterskem van hierdie omvang die 
hele vraag op 'n baie meer bevredi 
gende n duursame wyse oplos. 
Hiema het prof. A. C. Cilliers 'n 

samevattende voorstel aan die Raad 
en die publiek voor Ie, w t bai 
duidelik die evo lens v n di hele 
gehoor op daardie stadium v rtol 
het, nl. dat die belastingbetalers alle 
moontlik k ma deeglik ond rsoek 
wi! b" voordat nige verdere uitgawe 
deur di aad ngegaan word. 
Toe h t da r'n kielikc n byn 

komiese omme wa i in di houdin 
v n die aad pI a vind. Self na 
dat 'n aud-r ktor en ra dslid nog 'n 
Iaaste p, t ti se b roep op die 
publiek edoen h t om tog maar di 
so goed bedoelde Id svallei skema 
te wi! a nvaar, t die Burg me st f 
dit as vanselfsprekend beskou de t 
prof. Cilliers se moste un niem soU 
aangeneem word. n dit ook 0 ge" 
8t 1, ond r om 'n sekondant t vr 
en die voorst 1 tot temming te 
bring. y wyse van mendement 
I t mnr. E. van Niekerk egter voal''' 
go tel ,om proff. Scholtz, R inecke, 
Cilli rs, Str zac er en dr. Talj ard 

V rvoI op bls. 4, kol. 2. 



Stell abo Na Yore Musiekvereniglng 
Deur di benoeming van dr. R. W. 

Wilcocks, Rektor van die Universi 
teit van Stellenbosch, tot lid van die 
Raad vir Wetenskaplike en N ywer 
heidsnavorsing is drie van die nege 
lede van genoemde Raad oud-stu 
dente van die Universiteit. Die an 
der twee IS dr. P. J. du Toit, hoof 
van die Veeartsenykollege op Onder 
s~epo'o t. en dr. H. J. van Eck, voor 
sitter van die Nywerheidsontwikke 
lings-korporasie. 

Na Die Matie verneem is daar 
aIle waarskynlikheid dat dr. D. H. 
Cl"AV aan die begin van die vol 
gen<1e jaar op Stellenbosch sal wees 
om die leiding van die Departement 
"an Liggaamsopvo ding te aanvaar. 

Prof. dr. G. G. Cillie, snr., sal 
tanaand die ere-lidmaatskap van die 
oortrekkerbeweging ontvang. Die 

er lidm atskap word toegeken aan 
lPersone wat groot dienste aan die 
A!r!ka~ervolk bewys het, en prof. 
C.llhe IS die eerste persoon aan wie 
d1e eerbewys toegeken is. 
Dr. C. F. Visser sal teenwoordig 

fees by die oorhandiging van die 
1dmaatskap. 

Motoronge1uk In Die 
Laan 

Maandagoggend, terwyl sy haar 
twc dogtertjies skool-toe neem, het 
ltlev. (dr.) J. F. Wicht betrokke 
era k in 'n motorongeluk deurdat 
~ .bestuur oor die kar v rloor ~et. 

ej, Erica Paulsen wat per {lets 
l'Iaby die tone 1 was, is ook byna 
. eseer. Mev. Wicht en die kinders 

in die plaaslike hospitaal opge .. 
eern maar maak tans bevredigende 

'Yorderivg. 

n M j. Ern Ma'r is van Huis-de- vu n ra het verlede V rydagaand na die 
.. T.K.-Kampvuur 'n klornpie maats 
In !lie koshuis onthaal en so haar 
'lfefJ rdag in 'n vrolike stemming 
gesluit. 

* * * ~ Mej. D. de Kok en mnr. R u. 
oIlrais, albei oud-Maties, is oniangs 
Bedford in die huweHk bevestig. 

!Ie * !Ie 
l\f j. He'rmin Bezuid' n'houdt van 

~?nop sal volgende jaar 'n betrek 
plng as sosiale werkster, te Brak- 
an aanvaar. 

'" * '" Qr 00111 Pi ti Ie Roux van die Boere- 
Ii k s het Woensdag sy geboortedag 
d/denk en is dus Dinsdagnag uit sy 
Qt orne gewek deur 'n aantal van sy 
hufeslede wat ook op hierdie wyse 
et dankbaarheid jeens hom wou 

<!i oon vir sy onvermoeide ywer vir 
e orkes. 

~ 

"'EET lJ? 
4b\ • k r hoe .w ar dit .om. i. 
t .,. I j • te ry ir die ditjiea en 
JI 

SOt ;, eav '" t u toekorn ie, n 'n uk- 
teb oUe Universiteit loopb n, deur 
't.tterre n eldelike vermoe bel em 
b:tll Word ie, Jong profe sionele 
b:tilln~e n vroue weet d t hulle I 
In ltt~n lank moet wag voordat bulle 
Gllb Wtnsg wende betrekking s 1 kan 
In OU, Dokters of prokureu moet 

i ttt t~~tYk of vennoot 1C p Jtoop. Die 
~l 1~ te en beat manier om u 
t nne te be rk tellig is om nou 
ttllPl8 rue paring in UNIE 

'-' Mes RTIFIKA TE te bel. 
oop hulle d ur midd I •• n N .... 

I '''I hie aa '1., of" kontald. by 
• Poakantoor. 

Sonda aand tree m j. A. Uys, die 
Presidente van die Vereniging, voor 
ons op met 'n Wagner-pro ram en 'n 
baie aangename aand word in voor- 
uitsig gestel. 
Wagner i nie juis die gunsteling 

van die 1 ek en die liefhebber wat 
nie inspannend wil luister en geniet 
nie. Die intense dramatiese karakter 
van die musiek, die stryd tus en die 
tern s en I itmotivs, v rreenwoordl 
gend van die karakters in die opera, 
kom vir sommige nog te verwronge, 
byna onrnusikaal voor. Dit ho f ons 
nie te verbaas ni , veral a ons daar 
aan dink dat die eerst verskyning 
Tannhauser bv. in 1945. presies 'n 
eeu gelede, kop kudd nd ontvang is. 
Die Elizabeth van die v rtoning, ek 
dink dit was Madame D oraient, w s 
vol bewondering vir die kunst en ar, 
maar skepties t enoor die sin b ar 
heid van haar eie rol! 
In die afgelope week het on pro 

beer aantoon dat W( gner tog nie 
s6 onmoontlik is as 'n m ns [ou 
maar net wil inspan nie. Mnr. Jack 
Steyn se program-Iesing oor mom n 
te uit Tristan en die Ring, met be 
klemtoning van Siegfri d. wa bale 
interessant en insiggewend. 'n Mens 
het weer besef dat die skepping van 
musiek-drama veilig was in die h n- 

, de van Wagncr. 
Ons nooi u vriendelik uit na di 

program Sondagaand waar 'n 
treklike algem ne program 
bied word. 

" Toneelopvoering" 
Hierdie ond werp (met PI' kties 

illustrasies) word vanaand b h ndel 
in die Konserv torium-saal om 8 
uur, deur mej. R. E. van der Gucht 
van die afdeling Spraakoefening van 
die Universit it van Kaap tad. Dit 
ge ki d onder b skerming van die 
Openb r Voorle Ingkomit e van die 
Universiteit n bied 'n gulde g Ie nt 
heid vir Ike n om te 1 .er hoe 'n 
toneelopvo~ring op praktie wy 
beoord eI kan word. 

" ·l,OnA" 
BLOF .. MJ TE 

Plukhlomme, Ruik rs, KI ns , 
Skou zrrulk rs, Gesk nk .. 

mandjie, ns, 
PleinstJ'aat StelIenbo ch 

(Foon 48 en 176) 
Kel kstrnat, 

S TEL I .. E N B 0 sell • 
KRUIDENJERSWARE 
__ YSTEI WAl'E - .. 
.. ,_ PRODTJI TE - - 

Die Winkel vir billik 
spoedige bediening. 

Pas (Inioang 
:M ateriaol 

vir 
llNIJ"ERSITEITS· 
K1JElIRllA DJlE 
(Oud.Stud nt sow 1 

T nwoordig) 

• VOORRA}\D BLPERK 
PInes u b stelling 

vroegtydig 
Prv« £5·17·6 

n Ki . Jac. J. du 
om PIe 

Pleinso'aat - 

rt 

en 

Ond r Onsl S 

* * ~Y <rle~ntheid van die vi ring v n 
I'! J. M t'l D m , I se mondigwor 
dIn"", onlangs, kon elf nie die ak _ 
~emlese druk die vrolike temmin 
m Sonop dernp nie. Die gaste is 
v ral vermaak d ur die komi se 
voork?mste van die primaria en haar 
geselhn. 

v 

DIE BES7'E DIlCN8T 

IN 
WATERMAN5 
KLEURE 

INK 

008 94 
nty 
ott I too 

En probe r ons 
groot 
verskeidenheid 
oetwyne 

en keur; e 
A plyt .. dranhie 

Matie ! 

Vir 

IN 
50 

VERSKILLEND£ 
pas ONTVANG 

UM NTE 
Goeie St lie vir Ingenieur tud nte 5 10/- 

TJ 

L I 0 K 
o bu 29 

TELL N OS 

Met Univer it it wapen 
4 Ontw rp 

o 

d tuk 

N EL 



PORT 

BOFBAL 

As da r eoordeel mo t word vol 
ns die belangst lling wat daar on 

d r nuw lin e heer vir die spel 
bofb I, hoef die Matie nie te vree 
vir die toekoms nie. Die bestuur 
bet gevolglik drie spanne ingeskryf 
vir ligawedstryde - een in die eer 
ste Jig n twee in die tweede. As 
uitrusting nie so kaar was nie kon 
elfs meer spanne ingeskryf word. 

Bekend fi ure soos Jan Burger, 
Daan Swi er n Wout r Hugo het 
almal smidd gs al hul verskyning ge 
m k by die oef nin e. Hierdie per 
. one sp 1 onder ander _ ook in die 
eerst voetbalspan en as hul 'n kolf 
n b 1 kan hanteer soos 'n vo tbal 
kai hul verseker wees van hul pl k 
in een van die spa nne. Hugo se 
hanteerw rk is v rb send go d vir 'n 
b ginner en as by sy koHwerk biet 
ji kan opknap, behoort hy die ver te 
bring in die bofbalwer Id. Burger 

ooiwerk i we r goed en hy 
he it beslis moontlikhede. 
Saterdag begin die Iiga-wedstryde 

m r di no nie seker t en wie die 
M tiespar gaan optre ni. Heel 
waarskynlik sal dit teen Tuine wees 
o Co tzenburg. Tuine i 'n span wat 
vanja r vir die eerstekeer bul ver- 
kyning maak maar as Gorge van 
enen, Pi t Kriel, appa Bredell, 

Kempen, Vo. n Koos B ink kan 
bofbal speel soc hul I u by speel 
w daar vir hul 'n groot toekoms 
in die bofb lwer Id, Kods Brink, 
jappa Br dell en Laurie Oberholzer 
i nr tuurlik bekend in Matie kringe. 
Brlnl n Oberholzer het nog ver- 
d ei oen vir di Matie g p el. 

Di nog ni sek r hoe die Maties 
pan saam estel i nl maar die 

waar kynlik··te is di vol ende: A. 
Ackerman, M. Brink (k), J. Basson, 
J. Wit en , W. du Toit, P. van Wyk, 

. Marais, P. d W t en T. van 
ooy n of W. van y. Pi rr de 

Wet rm is nag nie reg vir die 
ooiwerk nie, g vol lik al by in die 

buitev ld pe 1. ie battery sal dus 
h Iwaar kynli be ta n uit A. 
A..:. rman n Bo man rink. Di 
Maties w S ongeJukkig om dri taat- 
ak rs 800 Koos Brin j Johan 
upt en C. I upt te verloor. Die 

ooier is moeilik verplaasbaar. 

A die e rste span egt r die einde 
n die [aar Tran vaal-toe g an toer, 

beboort hut op volle at r te w es. 
As hul t rugkeer van Pretoria af 

1 hul h lwa r kynlik 'n wed. tryd 
op loemfontein ook peel om meer 
bIng tellin vir di pel daar te 
wek. 

Vir LA END 
G ONDHEID 
dri 

BLI 

W'V 
RUIW AP 

, Onthou! ~.Jf'.Y. 
i :.10" d " Cologn , i. 'n 

j 
lJ 0 d r a flam .. 

.. _"_ ..... Irie end par/urn" 

V rvolg van bis. 2, kol. 4. 
in adviserende hoedanigheid by die 
Raad te voeg vir die spesifieke doel 
om die Raad by aUe moontlike aat; 
~eleenthede in v rband met hierdie 
skema van watervoorsiening behulp 
saam te wees. Hierdie amendement 
is deur die voorsteller van die mosie 
aangeneem en, volgens verklari~g 
van die Burgerneester, ook deur die 
ver gadering unaniem aangeneem. 

Die wyse waarop p:of. Stegm~nn 
by die verdaging van die vergadermg 
die Burgemeest r bedank bet vir sy 
vriendelike leiding van die ver 
riztings het goed in die smaak van 
die publiek geval, wat hom teen 
hierdie tyd in 'n byna sportiewe 
luim bevind het, dank sy ook die 
meerdere Iig wat d ur die dramatiese 
voordragte van die aand op die be 
langrike vraag gewerp is. 

TENNIS 

Nadat ons eerste mansspan verlede 
week met so 'n puik vertoning skoon 
skip gemaak het teen Wespunt, kan 
'n mens met 'n taamlike mate van 
v rtroue uitsien na more se wed 
stryd teen Seepunt. Laasgenoemde 
span is waarskynlik die sterkste teen 
standers waarmee die Matiespan te 
doen sal kry, en indien hulle more 
daarin kan slaag om 'n oorwinning 
te behaal, sal ni mand meer aan 
hulle speelkrag kan twyfel nie. 
Die Matiespan verkeer in 'n be 

sonder sterk posisie met twee sulke 
puik nkelspelers soos Muller en 
Theuniss n, wat gewoontik sorg vir 
tw e w dstryd. More kry hulle dit 
te doen met Dorrington en K. Milne, 
'11 broer van di oud-W.I'.-kampioen. 
en self di junior karnpioen van die 
W stelike Provinsie. 'n Mens kan 
met 'n taamlike mate van sekerheid 
'n oorwinning vir Muller voorspel en 
oos Theunissen tans speel, behoort 
ook hy nie baie moeilikheid te on 
dervind met sy teenstander nie. 

Die knoop IS egt in die dub bel- 
spelle. Hier b skik die Seepunters 
oor so 'n uitstel ende paar soo C. 
Parker n ClarI son. Die twee vete 
ran het verlede week nog pragtig 
vertoon en ons manne al hulle sok 
kies moet optrek as hulle nie geklop 
wil word nie. Sowel O'Kennedy en 
Krige as Barnard en Retief is teens 
woordig gter so mooi op stryk dat 
hulle s ker sal kan sorg vir ten min 
ste twee wedstryde, wat dan ook o.i. 
die deurslag in hul span se guns sal 
ce. Dat daar taai geveg sa] word, 

i t r sek r en tennis van 'n hoe 
standaard kan verwag word. 

HENDRIKSZ 
die 11 gter, pesiali eer in 

WORS en VLEIS 
vir 

BRAAIVLEISAANDE. 

Onthou u kan oral 9n 
aket Koop - maar is 

':'i'. 

dit ~ gc, naar deur 
De kundige ? 

Ons nuwe voorraad lingevoerde Rakette 
is nou hier deur die volgende (abrikate: 
Dunlops, Slasenger , Grays en Brewers. 

Ook Tennisballe. 

AANDAG '~SSEBLIEF! 

Debatsverenigtng. 

E.k. Dinsdagaand vind in die Paarl 
plaas die jaarlikse interdebat tussen 
U.S.-Debatsver. en O.K.P. oor die 
onderwerp: .,Verpligte Godsdiens·on 
deri in sko le i no odsaakfik," 

* * * 
O.B.-Studen tekommandos. 

Vanaand om 7.15 'n g-esellige braai 
vleisaand in die bos bokant die Jan 
Marais-park. Interessante items word 
gelewer en verversings verskaf. 

* * * 
Die Jan Marai -park, 

Namens die studente wat dit ver 
soek het, het prof. dr. Wilcocks 
daarin geslaag om die ure wat die 
Jan Marais-park oopgestel het vir die 
publiek tot 7.30 n.m. (of sononder 
in die Somer!) te verleng. 

* * * 
s. V .R.·vergad~rings. 

S.V.R.-vergaderings word swak by 
gewoon vanjaar en by die voorlaaste 
geleentheid moes die lede g ehaal word 
om 'n kworum te kry. 

ONDERSTEUN ON. 
ADVERTEERDE S 

I{WEEI{SKOOLNUlJS. 

Mnl'. Japie Weidemann is gekies 
tot primarius van die Kweekskool vir 
1946. Mnr. Jan Hurter is ondervoor 
sitter. 

II: * * 
Mnre, C. Cagi no en J. Weid m nn 

is di gesamentlike houers van die 
Kweekskoolredenaarsbeker vir 1945. 

* * * 
Die Kweekskool-eksarnens begin 

OJ) 11 Nov. en sluit af op 11 Desern 
ber. 

G. E. HENDRIKSZ 
•• vi.wink 1 vir 

VARS GEBAKTb: VIS, 
AARTAPPELREPIES, 
SOUTVIS en KIPPERS. 

• 

r 
Die Plattelands Sportwinkel 

'n 

O.N.O. 
SE KLANK .. BIOSKOOP 

bled aan: 
TOMBOY 
(Jackie Moran) 

en 
JUNIORDAG 1945 

Plus 'n aantreklike voorprogram. 
in die 

KONSERVATORIUMSAAL 
op 

SATERDAGAAND 20 oxr, 
om 8 n.m. 

HENDRIKZ 
(Foon 95) 

Vir InJm{~mll~SB llENODlGlIEDE, 
UA1HO en nlle mel trlese Repnrusles 

(Lungs Voortrekker AI)tMk) 
ANIHUNHAS'f., S'rEIJU~NnOSmJ 

Dr. MAR LOTH 

Flora van Suid-Afrika 
Versameling van 16 pragtige 

KUNS·AFDUUKI E 
teen slogs 27/6 per stol. 

-0- 
Max Jurisch 

NATURAL SINES & COSINES 
£1-5.0. 

Verkrygbaar by 

. Milll r' 
M usie khandel 

Pleinstraat - Stellenboseh. 

rPELKOlU JJ1A1'IES ! 
, . 

REFLE STUDIO 
Andringastraat. 

Dm ~'rrmmN'L'J<: .. AI~NRUlm. 

](lere van II De gehaUe teen 
billike pryse 

• 
J. THE RON S MIT 

•• 
Pleinstraat 

STELLENBOSCH 

die manit &Inn a uol •• md 

o P ar Sandale 
o koene 
BESOEK 

Foon 
440 

MATIESIII • 
D CLE 

DIE DROOGSKOONM K 

GOEIE VINNIGE DIENST's· 

Birdlt t 7g, - St 11 nbo.cb. I 
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