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loeitydperk taan 
Eikestad V oor 

Deur Ie • 

Stods eplonning Voldonge Feit: 
Beter Geriewe Vir Fietse 

Die stad raad van Stellenbosch het besluit dat daar meer 
nateriele voordeel vir' die gemeenskap tie haal is uit 'n indu trie 
,tad as uit 'n akademie e dorp en het gevolgtik besluit om die 
l~dustriCle ontwikkeling van die Eikestad aan te moedig, Vir hier .. 
(he doel is' 'n tadsbeplannlng mad aange tel om al e beskikbar 
g~bied,e binne, nwel as aangrensende aan, die dorpsgebied op tc 
;l~eet en die beplanuing van die toekomstige nywer~eidsta.d, Stel 
It!nbosch, te Ibepaal. Nuwe waterskemas, groot f'ahrieke ~lOnderde 
J~Uwe ,arbeiders, elektriose treine na Kaapstad, betel' besigheid.· 
'OOl"ultsig'te en self' 'n groter stasie, is die voorland van on. dorp. 
, Aldus mnr. W. A, Krige, burgemeester van Stellenbosch in 
n oksklusiewo onderhoud met "Die Matie". ' 

Dit is al gerulme tyd dat die stads 
l'aM dit oorweeg om Stellcnbosch te 
Industrialls er. Nou h t hierdie plan 
~ begin vorm h:ry met die aanstel- 
lng Van 'n stadsbeplanningsraad, wat 
onder dcskundige leiding 'n opname 
lnoet maak van alle beskikbare p 1' 
Selc in die dorpsgebied vir behulslng 
·oWel as fabrteksdoeletndes. 

steenoond is van Stell nbosch e 
ouer, maar belangrlkste rabrleko. 

"StelJenbosch se belastlng be- 
I100rt £8,000,000 per ,jaar te b 10011, 
maar {lie opvoedkundlge en 1 srkllk« 
Inrlgtlngs, w t 'ry van bela ting I , 
kos die stadsraad £1,000,000 ja rIlles 
aan bel tlng v rtl e en 0118 lean dlt 
aileen aansulwer Indlen on f brl }e 
hlerheen trek", bet die bur" mee it r 
verklaar. 

SE.TE.R VOORUITSI TE. VI R 
GE. RADUE.ERDE. IN 
DIE. STAATSDIE.NS 

Aonvongso/oris Tons £ 0 
Univer iteit tudente het ek r m t bond e belan t llin 

kenni. geneem van die hoer salaris-skale vir taat amptenar 00 
, erled Saterdag deur die Mini ter van Binn land e ake, J n. • 

" F. Clarkson, in die VoU, mad uit engesit, Nan. private onderne .. 
mings bly die Staat dien eker die belangril te arb id veld vir 
bale studente nadat hulle 'n graad I an die Univ r Ueit b haal het, 
en dit is m t groot genoee dat on In rl dat di t at di n 0'01 nou 
vir gicgTadueerdes' aantre dike)' gemaak i . 

Dus, no. vyf [aar dtens het hy sl s 
nog (.:200 PCI' [aar ontvang; teen 
do. rdte t.yd s hy 'n man van 26 28 
jaar, b gin rnstig aan 'n huwelik 
dink n sit h lwaarskynlik nog 
m t 'n studt kuld opg saal! 

.......................... 
Studente:.. Aandag! 

1 ARR.IEI{SPER ELE 
1 In die omgewing tuss n Stellcn 
,loach_ en Du Toit-ata Ie is daar reeds 
In hOle nan tal fabrielrsperscle beskik 
) r gest 1, waarvan 'n hoeveelheid 
r d. uitg gee is aan versk Ie maat- 
kappye. 
Dl eerstc fabrieke in hlerdie om- 
eWIng is oak r eels in aanbou, waar 

van Pro Eeelesia-Drukpers en die 

j 
tellenboschse Stoomwass ry die 
{)ngste is. 
Dl "Cape Textiles" is alreeds ge 

l'U1rnc tyd aan die gang. Te noor 
St 11 nbo ch-stasie h t "Distillers' 
;~rporation Ltd." 'n groot drankra 
t 1'1 k opgerig, t rwyl Tegnicse Indus (tHSl B·J ggings cp rk langs hi 1' 
.. ,/ g bou 'n p rs ,el besit, waarop, no. 

1'11 m word, btnn kort'n aantai fa 
b1iokc sal verrys. So ook is do. r 'n 
Rroot houtfabri It aan die regterk nt 
Van die pad na Kaapstad, waar hon 
cl td naturelle en dosyn blanke per- 
on in dl ns gene m word. 
h 1)1 K.W.V./ wat die afg lope tyd 

lwat uttgebrel h t, en Blake se 

NUWE WOONGEUIEDE 

Alreeds is daar 'n groot tekort aan 
woonhuis op Stell nbosch. Om in di 
tekort Bowel as in nuwe behoettes 
te voorsi 11, word nuwe dele vir r - 
stdenstdle doel indes opg sny. Alan 
die regterkant van die hospitaal vir 
aansteekttke stektes word di strate 
van die nuwe voorstad van Stellen 
bosch r eds uitgele. 
Mnr, W. A. Krige se plans onder 

kant di nuwe Jong nskool word ook 
vir dieselfde doel opg sny. N a V 1' 
W g word, s 1 St 11 nbo ch s nuw 
ultbreldlng in 'n westelikc rigting 
Hangs die pad na dl Strand gcskt d. 

BF.JTER • POORWF .. G-G ~,nEW !.I 

Druu'by 

AlIlo(''W l d·ic l' rl) t 't no m, k J 

'Hog ni inoryp nd oe io U 11', l' ,, 

'Welle-om on die ) 1" nn "10 wat hi 1'· 
mE aan di 1v(wrd I'a 1 In U, il' r8'l" 
toitst ltrUe 11crl(!cn i . 

we d! 
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Gestig 1850 
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APTEI{ERS 

JOERNING 
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Hoek van 
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"SP INGBACK".LEGGER 

vir u aantekeninge. 9/3. • Die "DREADNOUGHT""MEET" 
KUNDESTEL wat 2 Celluloide 
T ndri hoeke (45° n 600) en ' n 

. Gellulolde Gradeboog bevat. 4/6. 
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VERSKAF DEUR 

DIE C.S.V. BOEKHANDEL 
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Maties ! 
Di 

Victo ia 
Vir 

* * * 

atee 
V rs Vru t. 
Sm klik L kkera 
Vriend lik di nin 
M r, MAI.Z R 

Onthou 
Biljart Salon 

00 
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VRYDAG, 17 MEl 1946 

Stellenbosch In 
Toekoms 

Die 

Vanaf die dae van Simon van diet' Stel was Stelienbosch die 
rustige landelike dorpie waar wynbou be-oef'en en die volkskultuur 
gebloei bet. Dit het beskut gele, buite die hoofweg na die binne 
land, omring deur berge, 'n Groot stad sou Stellenboscn nooit word 
nie, omdat sy lig'g'ing dit nie toelaat nie; 'n beter deel vir, platte- 
1and .e residensie, buite die gewemel van Kuapstad, hier agter 
Papagaaisberg, was egter moeilik voor te stet. 

Met die st-iyting van (Ue Viktol'iu-](ollc[j.(, en dauriui (h'e Uniccrsi 
teit 'van Stellenboscli, was dit die eersie solei 1'(In Afdlw(l1IS(J Aluulemie 
en Kuliuncr, Maar hettuis hot dit I}WIl die vadcrs van (11',0 Eikestad. be 
haag om die rook-newels met sy ni'nuncrdlJ/divcnd,c ([yl,cll'iJ1l1trtproblcmc 
'1lC£ Siellcnboscti te lok, 

Wat is die raslonele gevolge van hierdie stap? 'n Groot stuk aarde, 
wat weens sy onvrugbaarheid en Jigging alleen vir fabriclte beskllcbaar is 
in die Kaapse Vlakte, word verbygegaan en rabrtoke word teen belangrike 
to gewings na 'n deel getrek wat vir landbou en restdensie gespaar moes 
gebly h t. Bcpla!nniny beteken immw1's dat grond gcbl'llilc moct 'Word pir 
doeleuuies waa'i'VOO1' dit die mocstc gcski1" is. Grond wat in Stellenbosch 
utters gesklk is vir uitbreiding van woonbuurtes in die to koms word vry 
gestel vir ranrleke, terwyl Bovee} meer burgers van die land in die toekoms 
die onvrugbarc en veriate dele van die Kaapse Vl~kte sal moet bewoon. 

Die eerste prob1.eme wat reeds ontstaan is die van duisende 
rondslenterende naturelle wat die stad ontsler en behuisingpro 
bleme skep vir 'n publiek wat dour hoe belastings daarvoor sal 
mo t boet, Dit is blykbaar vir die Stadsraad geen oorweging nie. 

Stellenbosch se natuurliks ligging trek normaalweg geen fa 
brieke nie. Die Stadsraad moet fabriekspersele belaglik goedkoop 
aan fal rikants afstaan en ander ekonomiese toegewings maak om 
die dorp ge-Industrlallseer te kry. Om groter watervoorsiening 
en ander gericwe daar te stel, IS' 1 die klein plaaslike publiek moet 
opdok, 

Hierdl is iekonemie corweglngs, maar wat meer belangrik 
Is, i die ulturet oorweging. Hierby bedoel ons d,~lIt dit belangril 
L' vir die von van Suld-Afrlka, en veral vir die AfrikanervolJ\, om 
die land like kultuur met y bodemanker s te behou, 

By uitstek is Stellenbo cit 'It omgewing wat 'n kulturele krag 
bron V01'ln vir die gemecnskap van die Westeltkc Provlnsie, Met 
die industrialiserlng van die dorp word hlerdie 'gees en atmosfeer 
in g vaal" g.estel, en die ViOU{ 'is 'bcsig om een van sy landelike kul 
tuursentra Pl'Yi te g e. 

lrie 8[0(/ 'vad /'8 is h/vkhll((l' 711'·(,1'001' nio h('kommc)'cl nie, walll 
drl(t1' is mns [lCC1t "c/cul1olllicsc !Joo/'cZ(.7o" arm ku7tnu}'ool'wc[Jin[J,~ 
lJf1'/Jonrle ll'ie! ! 

• prJ • 
I 

Stellenbosch en die 
S.V.R. 

Groel)Sverdeling of 
Groepsverteenwoordiging? 
Die vdrnaamste verskil tussen die 

studentegemeenskap van Stellcn 
bosch en die van die Universiteit van 
Kaapstad is dat die Btellenbosch- n 
studcnte almal bymekaar woon, en l' 
dus 'n unieke eenheid vorm, en 'n 
samehorigheidsgevoel kan ontwikkel .1 
soos wat min universiteite kan doen 0 
Maar tenspyte van die unieke een 

held van die Stellenboschse Studente· i. 
Unie kry ons ook hier, soos elders, n 
groepe binne die studentegemeen 
skap. Hierdie groepe berus of op 
sosiale grondslae, b.v. die B.T.K., De' 
batsvereniging ens. of op akademtese 
grondslae, of so nie op polttieke 
grondslae. 
By watter van hierdie groepe elka ! 

. student hom of haar nou ook 81 01 
skaar, dit bly 'n feit. dat hy of sY (j 
die mense van sy groep die beste sal 
ken. Die logiese gevolg is dat hY 
hom of haar vroeer sal beperk byn9 
uitsluitlik tot sy groep. lJlI 
Die voor- of nadcle van groeps- 1 

verdeling is nie hier ter sprake nie hu 
maar die vr~ag i~: Is groepsverde- kOI 
ling -nte mtskien die oorsaak waarol'l'tQ 
ons b.v, by 'n V.S.R.-verkiesing slegs [.; 
tien kandidate ken nie 'f b 
In die afgelope paar jaar het dasr 

op Stellenbosch 'n reaksie sutwer val 
stu dente-kant gekom teen die sam ' 
stelling van die S.V.R. Sommige WO\) 11: 
die S, V.R. saamstel oorecnkomstit 
fakulteitsverteenwoordiging, ander kl 
weer volgens die studente-vereni ~ 
gmgs, en so meer. Hier sien ons dU- I 
dat die basis wat ten grondslag 1 I 

I van so 'n verteenwoordiging neerkors ~ 
op groell verteenwoordtgtng, ~ 
Die vraag ontstaan nou as daar SO ' 

'n rigting hlnne die studentegemeen c. 
skap is, en die Studente-Unle sy stern c 
laat hoor i.v.m. groepsvert -enwoordl' I 

ging, of die tyc1 nie mislnen aange 
breek net om gehoor te gee anC ) 
stemme, wat dinge in so 'n verbanO YI 
sien nie? 1 
Dis is 'n problcem wat hom stadi . 

maar seker meester maak van eUt ! 
Stellcnboschse studente; 'n plo1}leerJ'linl 
wat in aIle waarskynlikheid nie onop' 
losbaar is nie, en wat seer seker die 
belangstelllng van elke regdenkcnd~ 
studen t moet geniet, 

Die noodlottigstc en onnoselate dinl 
wat 'n mens kan doen, is om hom te 
laat ontmocdig deur wat hy no J1i 
" Iegte geluk." -AGA KHAN. 

* * * Tyd op slgaelf is nlks: dl 
'n geleentheid. 

* * * Oud rdom begin as 'n mens 
mcer van verb terlngs hou nle. 

* * * Moenie dit sa as jy dit nle 
kryf nte, 

~ II 
S ~ 

~I 

* * * 1 Menigc mens BOU nie onstertltk 6 .,1 
word het nle, as hy nie betyds gcste' I 

het nte. - SIRIUS. II) 

* * * 1, 
Ult bctroubare bronne h t oJlf II 

verneem dat nnr. Boot Kru,ocrl B.SC , 
wat mall. koors in Kenia opgedo)l " 
net, vlnnig aan die hera tel ts, 'I, 



DIE MATIW, VRYDAG, 17 MEl 1916. 

EN DIT WAS SO 
46ste I ntervorsity 

Sukses 
Dit was nat; sommer bale nat. Stellenbosch was geldeed in 

n dig,te vaal reensluier en waterstroompies het deur die strate g'e 
l'onkel. Maar .dit was nie te vee] nie. Reeds in die skemer van 

~Ie oggend net die Matiesal plassende na die stasie beweeg, Die 
'oOrhoede van die slagvaardigo Eikestadbewonsrs, het gedetermi 

, ~erd op hul doelwit - Nuweland - af'gestuur, En die reen kon 
dIe gees nie demp nie, Op die trein het dit gesing, gelag' en g'e kerts, 

, n hoewel aie oubaas in die hoek gevoel Illet of hy nou eintlik nie 
'eg het op die trein nie, moes hy later glimlag-, sy gees het jonk 
eWI()l·d. sy hart het vinniger begin klop, die mO,l'elig' was verster 

.. nd en voor al1es: die juig'ende studento, Ongelukkig het hy nie 
, 1(\ liedjies se woorde geken nie! 
, In die stad aangekom, was daar 
I vir bale dinge tyd nie, Net gou 
orlie drink en dan .... Nuweland- 
o • 

: Oie toustanery was verveng maar, 
etrou aan hul belofte, het die Ikeys 
Sorg dat daar genoeg grondboon 

jl(ls teen redelike pryse beskikbaar 
~a8. En reeds hier in die toustanery 
, t die prot begin toe 'n Ikey kort 

I Ill't rnoes moolpraat vir sy pet; ja, 
k II aan valli ge Tkeydametjie moes 
b Ifs 'n "volbIoed"-soen aan 'n Matte 
taul om haar pet terug to kry. 

, lJJn toe, op die pawiljoen het die 
. e S hoogty gevier, Die orkes het 
, sPeel, Con het die stokkle geneem 
l ~ die "kopskote" het gewaat. Die 

;y moes naderhand vir sy mense 
, om na hom to kyk en nie na die 
:lletner nie. (Ons ncem hulle glad 
io kwalik nie.) Con het hierop ge 

'itWoord. Toe dag Ikey dis sy kans: 
'riet julle a1 ooit 'n ar mer geslen?" 

1 a hy, Doodbedaard kom die ant 
Oord: lIOns het hom gevra om julIe 
,k maar af te neem: hy wou net 
~l' ens afneem." Toe die Ikey vra 
ons 1'e1S na Nuweland wei klilc 

1 :Otlsaaldik was, moes hy hoor: "Dft 
1 k me so nle, want hier is nle oppo 

lSI vir ons nie." Ja, so ultstckend 
,t hy hom van sy taak gekwyt dat 
I arme Ikcy-dirJgent maar later 

• 0 S bely: "Ek is onder twaair." 
Toe hot Pict ·vcrskyn! In 'ltit 

bUHdiue gejniu. en oorverdouienae 
('kBlasc hot die kieurvoue isoue 
'i)lenj[Jtos hom vorioolkonit Ja, 8elfs 
°1) daardic 111 omont was die oe 'van 
'he dUiscnde tOCSk01l01'8 I 00'1' (lie 
PoorWCUlJawiljoen) nie 01' die ueta 

~lie) ?)laar op Piel Reiie], uiat 800.fI 
, n [Jras7talmpic die rilmc u-itgcbeeld 

It t en )n otcea Vlln opstusoetuie 
~tudentet'1'lJ1l gdo en grootSe jolyt 
et in cZkc Matie se hart oeuuu. 

1 Geen wonder dat (lie sang ~ 80 )11. 

O'YtI'orgclyklike 8uks 8 'was nio. G'n 
toOnrier dat niemand. die 'I,ersoeking 
o)n tc sing - aZ 1{'(tS die keel 8ce'l' 
n clie bortJ lIees - kon wocrstaan 

'Ytio. 

~ l,n die sl!Jgoed! Dl kontak tUBsen 
[ 111 ell tong was soos '11 lektri se 
roorn. Het die Iltey van Darwin 

J (I lltnat, l{on Piet hom daarop wys 
hr,t dit (lie man was wat m t s ker .. 
. t lcl leon bepaal dnt die Ilceys van 
he nfstam. 'I'oe die lkey van clie 
~~~ll" pl'aat, was Piet onmiddelIil{ 
~lf; "Poor devil". En natuurlik won 
11 l{apenaar hom snaakshou oor 

, ~t s "gevangenerr'llllg". Suiwer 
k'J'l kInkIng het die antwoord ge 

il ,~I)l: "Dan het jUlle tog t nminstc 
(Ij go i dirig ,nt g had." Selfs to 
(;lq tYd al bai min was, was di VllUl' 
~I t ~ sing en t(' juig ell n n to moe 
~ I nog wond rlil{ groot 11 to ell 
c1.·Ouitjie blaas, was aln al tevr d , 

~ ~ ie't nou., nott • allcs 'verby . . . . 
, tJ(- I ({ilos is nle t ''f'l)y nic. Dio (tan- 
ql/lnmo JlCrinne't'ing8 leef VOO1't en 1)0 
l(t f;a: rtmlst(l(t1ld jaar i8 wee,' Inf(n .. 
"~lty! 

Grootse 

Si arette 
Bier 

En 

Handelstudente 
Gaan Kuier 

Die derdejaar handelstudente het 
Dlnsdag 'n interessante dag' in die 
stad dcurgebrin . In die vocrmiddag 
het hulle die United Tobacco Co. be 
sock. Almal net probeer om soveel 
kennts en sigarette saam te neem 
as wat moontlik was. 

Die namiddag hot hulle 'n bi r 
brouery besoek. Die verskillencle de 
partemente van die brouery is deur 
gegaan wat d ur die studente fiee1 
interessant g vind is. Na dlt atles 
is dte stof van die brouery m t bier 
op Ilberale wyse afgespoel. 

Daar Kom 
AI/bomo .. 

Konsert Ten Behoewe 
van 

Dagbreekhuisfonds 
OJ) ] 5 Junie al tell ell 

ho eh die geleenth id he om 
die kultuurtrap en kunspre • 
tasie van die I aaJ.lse Mal ier 
gemeenskap eerstehauds va 
te stel en t e waardeer. Op 
daardie datum - 'n Sater 
dagaand - tree '11 gloep 
Maleicr-kunst naars in die 
plaasljke Stadsaal op, ell weI 
onder Ieidmg van ons welhe 
kende digter, dr, I. D. dn 
PIe sis. 

Dr. Du Plessis is op Stell nbosch 
geen onbekendc nie. Nie aIleen kon 
ons reeds ve -I genot trek utt sy dig 
bundels nte, maar sy frisse, pakkende 
voorlestngs 001' die Maleicrkultuur 
het reeds hier in die Eikestad b - 
sondere belangstelling gewek. Die 
voorgestelde program sal koorsang, 
vier- en tweesang, solosang en heel 
wat ander nommers tnslutt, maul' di 
opstelling van die program kan vel 
Jig in dr. -Du Plessis se hande gel at 
word. 
Dagbreek hot, met die oog op die 

stywing van sy huisfonds, die inista 
tief geneem om Stellenbosch die go 
Ieentheld te verskaf om beoordelend 
op te tree 001' een aspek van die 
Maleier s poging tot skoonhetds 
ultlng. Dagbre .J( vra die ondcrst u 
nlng van alle Stellenbossers en at I 
hy VOOI baat vir hull 'n notvolle 
en tewens heel besondere aand van 
ontspanning in voorultsl . 
Plakkat met besonderhede ver 

skyn ersdaags, Hou hulle dop! 

AFRIKANE.R MOE.T NOU 
TOE.TRE.E TOT DIE. 

A 

SAKE. WERELD 
£5.00,000,000 Word Op Beurs' Kwoteer: 

Afrikaner Het Byno Niks Hiervan 
Mm', Anton Rupert bet verlede Din. dag '1\ v rgadering ond r 

beskerining van die Vereniging van Ekonomie en Handel toege. 
8preel<. I-;; prel ,er bet stilg'cstaall by die taak van die huidigc Afri 
I ,in!e 'geslag en die Suid-Afril aanse nywel"h ide ie tyd h t aan 
gebreek cl&t OilS lUooi praatjie moet Iaat st.aan en hard feit in 
die oe moe;t t.aal. Van die l)oJi'tiel verhOiog Iyk dit )f daa)' g - 
we' dig baie g-edoen wOl'd, maar dal, l' word ab oluut n Ok" gl do n nie. 

• 
DIE EIKE KAFE 
00 p noo Ilk. ula ,aD 
(Mnr. n M •. van Zyl) 

SIGARETTE en TABAK 
SJOKOLADE en GEBAK 

VARS VRUGTE 
en 

GROENTE 
LlGTE ETES ALLE URE! 

In ruil vir u gew ardeerd 
onder teunin waarborg ona u 

DIE BESTE DlJiJN~TE_ 

Foon 94 
S nty se 
Bottelstoor 

En probeer on 
groot 
oersheidenlieid 
Soetwyne 
en leeurig« 
A piyt -dranhies. 

E. MAlt H 

PAARL 
STOOMWASSER 

tot u diens vir 
• WAS • nn OGS OONMA 
• }UJEUR 

Agente . 
DE WET BRO S, St 11 nbo ch 

TEI ... IJENBO.: n. 

• 
nnm LlT E ltBAIr E1' 
W vr U HART IH~ Eli.. 1 

Kom besoek ons win] 1 m 
PI~lHNS1'1- AA l' 

en probeer ons I k, T -t, 
/leispnel.citjies en alles wat 

lekker is. 

• 
(Foon 135) 

Vi,. die mQClJr lion " lIo1 •• nd. 

P sr S nd I 
St w I 

oene Spreker het die industrlcc kortlika 
hehandel en daarop gcwys hoe klein 
clie aandeel is wat die Afrikaner 
daal'in het. DiQ waarde van die aan 
dele wat op die heurs gekwot er 
word, is ong veer £500,000,000, waar 
van die Afrilmners niks het nie. 
Mynhuis , fin nsi :rings lsc, 119., 

h heer groot leap ta somme. Die }{a 
pitanl wat dio Afrikallel' in di Suid 
Afrikannse nywerh fd heheer, is 
eel'S sove 1 as wat di dividenc. 
cen cnkel finansi "ring-shuis ifl 

Die t ak om a n die m ns t... 1'- 
duideHk dat on stadigaan 1 uth llt 
ltcrs en waterdraer word, is nie so 
maklilc nie. Die vraag is nie wat 011S 
g midd Id opbr n s per persooll is 
ni 1 i vraag' is w behe l' ons n,)l .. 

:I. HENURI • Z 
•• vi.wi k.l 'dr 

VA G L AK'j C; VlS, 
AA A PEL Jl.P1ES, 
OUTVIS en KIPI) RS. 

--~---,--~--------~--------- 
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Die Etterende 
Hart van 

Sweer In 
Europa 

Die 

Deur Dr. J. A. WIlD. 

Duitslaud is of Hewers was voor die einde van die jongste 
Wereldoorlog die hart van Europa. Dit is nie aileen sy sentrale 
geografii se ligging' tussen die Slaafse ooste en die Romaanse weste, 
tu sen die Germaan re Noordsee en die oorwegiend Romaanse Mid 
dellandse See, en sy hlstoriese rol sedert dJje verdwyning van die 
Romeinse Ryk Welt Duitsland die hart van Europa gemaak het nie, 
maar ook sy uitstaande prestasies op die gebied van wetenskap 
en kuns, Daar is' vandag mense in Was'hingiton, Moskou. Ionden 
en Parys wat die YOlk wat 'n Frederik die Grote, 'n Otto van 
Bismarck, 'n Martin Luther, 'n Philip Melanchthon, 'n Johann 
Goet1i\e, 'n .Johann Schlller, 'n Gottfried Leibnitz, '11 Immanuel 
Kant, 'n Ludwig van Beethoven, 'n Johann Sebastian Bach, 'n 
Wolfgang Mozart en 'n Richard Wagncr voortgebring het, om 
slegs 'n paar ults taande Duitser te noem, wit opvoed en leer, By 
dlegene wat ingelig is' en wat nie nan blindo oorlogsdolheid ly nie, 
t-ial hierdie astrante en aanmatigende leermeesteragtigheid aileen 
'n glimlag van medelye vir leermcesters en leerlinge wek. Nie 
'n gesondc Duitsland nia maar 'n ettercnde sweer in die hart van 
Enropa, nie die demokratiserlng van Duitsland en Italif wat die 
stempel van WasP.lington en Lunden dra Die, maar die bolsjevering 
en haJkani. ertng van Sentraal-Europa wat waarskynlik die stempei 
van Mo ikon gaan dra, is die mmpsalige duelwit waarop die "Grotes 
van die We reld" vandag onbewus met ekerheid afstuur. Die 
voortekens is duidelik genoeg, 

NEURENBERG 
- J Asof eli jongste W ~relcloorlog nle 

genoeg dood, verderf, haat en wraak 
veroorsaak het rile, het die oorwln 
naars van gtster 'n nuwe instrument 
van wraak in die lowe geroep. Die 
wraakhof van Neurenberg, cnig in die 
g skledenis, is reeds gerulme tyd b - 
sig met die verhoor van Dultse ,,001' 
logsmtsdadtgers." Tot hierdie aange 
klaag Ie "oorlogsmisdadigers" be 
hoort nle alleen die mllitere leiers 
ni m ar ook die politieke en finan 
sl "Ie lelers van die vorige Duitse re 
g ring. Volgens Neurenberg lyk tiit. 
of alle n Duitsers hulle in die oorlog 
in H,uropn nan oorlogamlsdade skul 
dig gemaak het. Amerlkaners, Britte, 
Frans, n Russo is bokant dergellke 
misdade verhewe. Die Brtts-Franse 
oorlogaverklarlng in 193P te n Duits 
land w s natuurIik 'r weldaad aan 
die mensheid: di manter wnarop 
Roosevelt sy land en volk uit strenge 
neutr lileit in oorlog gemaneuve r 
het, was fyne dlplomaale: die vernia- 
Ugin van Dresden, die Baksles 
kuns- en hoofs tad d ur Britse bomme 
was 'n nood aaltlike oorlagsdaad om 
die Russiese bondgenoot te help; die 
llkwider1ng van tienduiscnde Pooise 
offtsiere sowel as die uitvinding en 
aanwending van die Atoom-bom was 
ook maar net I,wetUge oorlogsmaat 
r ,ela." 
Maar aan esien aIleen die oorwon 

nenes nan 001'] 19smisc1ade s1mldig 
kan wecs en die Neurenbergse hof 
klaarblyk1ilt 'n alleenreg is wat slegs 
in die diena van clle oorwlnnaars 
staan. wonder 'n mens wat sou ge 
beur het as die OOl'WonneB die 001''' 
winnaar wa en 'n gcregt like on 
~ rao k van 001'10 misdade ing atel 
het. En claar ons m tass n hipote 
U e g valle b sig 'R, w n er 'n mens 
wat n dfe Amerikaansc Burgeroor 
log sou gebcur h t as 'n 110 vir oor 
logsmisdade ingest 1 was on die 
V.S.A. nle so 'n verso ningsgosinde 
president as Abraham Lincoln ElRn 
die hoof gehad hot. ni . Of ho sou 
lords Kitchcncr en Milner gevaar h t 
a d c Bo r. die Engels Oorlog 
(1899 -l902) g w n het en 'n reg 
t 1iJ{ on l'fJoek nn di (Iooci van 
26,000 vrou ns en I indel'fJ in die 
Britse kOfl ntraa ekamp ingest 1 
het? 

Dit ulles .gtm is hipotetie., Wal 
nl hlpoteUea is ni is dn.. daar (lP 
ell· oomlJIilt in Ncur nbe:ru die ana 
van haat .1I wraalt ges i word n 
mart In l' g mualt wo d wnL nlc dl 

episodiese hetekenis van die. Neuren 
bergse hof gaan h~ nie. Vir toekom 
stige Dultse geslagte gaan Neuren 
berg 'n ander betekenis h~ as vir die 
regters wat eersdaags vonnisse daar 
gaan vel. 

EINDELOSE ONSEKERHEID 
Veel ernstiger as die Neurenbergse 

hof vir Dultse "oorlogsmisdadigers" 
is die eindelose gesukkel van die oor 
winnaars om tot eenstemmigheid te 
kom oor die sogenaamde vrede. Die 
onsekcrheul van die hede en van die 
toekoms moet vir die volke van Sen 
traal-Europa vee I verskrfkhker wees 
as die verskrlkklnee van die oorlog 
on die hongersnood en ontberinge van 
vandag. Dit is hierdie onsekerheid 
wat mense ell volke tot wanhoops 
dade dryf. Op die oomblik lyk dit 
of hierdle vreesltke onsekefiheid nog 
lank gaan duur, As die oorwlnnaars 
in Parys dit moeilik vlnd om oor die 
woestynagtige kolonies van Italic te 
beslult, dan lyle eenstemmigheid in 
sake vrede met Duitsland byna on 
moontlik. 
Tntussen word Dultsland beheer 

d tH' Rusland, die V.S.A., Brittanje 
en Frankryk. Elkeen van hierdie 
rnoondhede volg sy eic beleid in die 
gebied wat onder sy b heer stann. 
Van 'n Bentrale eenheidsbeleid in 
Duitsland is daar geen sprnke nie. 
Die gebied waaroor die Russe beheer 
voer, is die grootste en wat agter clie 
Russi s "ystergordyn" gebellr, om 
Chure '11 se \Iitdrukking te gebruik, 
weet sy cie bondgenote nie. 'n M ,ns 
kan maar raai dat bolsjcvering hier 
sy gang gaan. 

DIE DRITTE BESORG D ? 
Tn die BrUse pal'lement is d ar 

voorsiening gcmaak vir £80 miljoen 
janr1i1es vir cli d 01 vnn Dmtaland 
wat d lll' di Engelse beset word. 
Hiervan sou die oorgrote deel b stee 
word aall die Duitsers self. Die Lon 
donse "Times" vind <lit "ironies" dat 
die Britse belastingbetnlet' 'n jnar na 
dio Dultee oorgawe vir die Iewens .. 
onderhoud van sy vroecre vyande 
mo t sorgo 'n M ns wonc1 l' waL d1 
Times andel'S verwag het. Mnar die 
beselting van Dultse gebied beteken 
oolc ve pligtings vir die besettings 
moondh let, aldus die blad. Oit is 
volgens die Times in elk geval ni 
so 'n sIegle beleggin nie ,want hon 
gel'sHood in die Brits·hesctl· gebiccl 
al nl AIle n oub rekenbare sosinl 
en politieke gevolge h nie. maar sal 
aU vOOl'Ui1 sigLe vir die eltono 11ies 
her t 1 van uit land u tskalccl an 'n 

dergelike ekonomlese hers tel is vir 
Brittanje noodsaakllk ten elnde uit 'n 
dilemma to ontsnap." Volgens 'n lid 
van die Commons moes Brittanje 
verhinder dat Duitsland 'n ,distressed 
area" word wie se enigste ultvoer 
artikels na sy buurstate uit "sosiale 
ellende, politieke desperasie en nuwe 
vorms van totalitariese fanattsiame 
en 'n nuwe versoeking om hulle, d.w.s, 
vorms van totalitariese fanatisme, te 
eksploiteery . 
Die serge van hierdie Brit is seer 

seker nle Bonder grond nie. Onder 
"nuwe vorms van totalttariese fana 
tlslsme" verstaan hy niks anders as 
Kommunisnie nie. Sy besorgdheid is 
egter mosterd na die maal, Die Kom 
munlsme wat hy wil keer, het in die 
Russies-besette deel van Dultsland 
sender twyfel reeds worlel geskiet. 
Hongersnood, ellende en onsekerheid 
sal ook daarvoor Borg dat Kommu 
nisme op die res van Duitsland 'n 
houvas kry. Die Potsdam-beslutte 
wat aan die Duitse nywerheidspoten 
siaal 'n doodsteek toegedien het, het 
dnarvoor gesorg. 
Met sy leiers as aangeklaagde 

oorlogsmisdadigers in hegtenis, met 
hongersnood en ellende in bale erns 
tige vorms, en met 'n duistere en on 
sekere toekoms, het die hartjie van 
uropa 'n etterende sweer geword. 

Nie deur leermeesters uit die lande 
van die oorwinnaars nie maar deur 
uiterste nood en ellende word Sen 
traal-Europa gebolsjeveer en gobat 
kaniseer. Die vyande van Sentraal 
Europa mag op die oomblik oar sy 
ongeluk juig, maar die dag sal aan 
breek, het vir den ken des reeds aan 
gebreek, dat kommer en vrees die 
p1ek van Iigsinnige gejuig sal in 
neem. 

(Vervolg van bls, 1, kol. 2) 
di. stasle groter maak en ook voor 
slenlng maak vir rulmer stonrkamers 
vir fietse. Stellenbosch het ongeveer 
0002 Jletse, tenvyJ die fletshold Ies by 
(lie stasle slogs staanplek bied vir SO. 
"lIierdio verbeterlng sal hopellk al 
gemeno goedkeurlug wegdra". 
Die burgemeester het ook verklaar 

dat ons binne arslenbare tyd 'n dub 
bele geeIektrifiseerde spoorlyn rra 
Kaapstad sal hO, wat die vervoer 
meer gereeld en bale vinniger sal 
maak, sodat ons kan verwag dat 
bale Kapenaars in Stellenbosch sal 
kom woon en elke dag na Kaapstad 
sal ry vir hul werk, 

WATERSKEMA 
Uitbreidings van him'die aard sal 

haie groot eise stel aan Stellenbosch 
se watervoorraad. Op die oombIik is 
daar net genoeg om in die huidige 
behoeftes te voorsien. Die stadsraad 
is besig om die moontlikheid van 'n 
waterskema in .Tonkershoelt te oor 
weeg. Water sal Of in 'n stoordam in 
.Tonkedshoek opgegaar word, of uit 
boorgate na die bestaande stoordam 
me gepomp word gedurende die so 
mer. Vandag reeds gebruik Stellen 
bosch 1,000,000 gelling wator per dag 
maar verwag kan word dat die ver 
bruilt nn 3,000,000 gelling binne tien 
jaar sal uitbrei. 
Al htcl'ule ontwlkJ{clin 0 taan 

Stell ,nbosch voor die denr en l'nale 
die pubU(~k vall StclIenbsch Bowel as 
die lJnivel'sitcit in bm.ondcl'. Of <lit 
'n ongemengde Reijn vir die toctcoms 
van (lio dor}) is. bly 'It ope vraag. 

(Slen inlcidingskolomme). 

R. W. VAN RIJN 
BRIJ.MAKER 

Bring u no "art He voor It .. lf 
n my, Groot versk Idcnheld in 
d1 modcrnst.e Brllramc, a ook 
raamloao modelle. Sp Rlalo al- 
Ia vir 8tudente. l 
3 V DIEPINO GrOOTE 

Persoonlike Dlens 
deur 'n 

Deskundige Vakm 

• 
J. THERON SMI 

KLEREMAKER 

PLEINSTRAAT 
STEL.LENBOSCH 

HENDRIKSZ 
die slagter, spesiali eer in 

WORS en VLEIS 

WELKOM MArIES! 
Probeer ons eerste vir 
al 11 Apteek-henodigd .. 
hede. Ons spesialiseer 
met die ontwikkeling 
en afdruk van Spoele 
en Negatiewe. Spoedige 
aflewering. DIENS 'N 
PLESIER! 

DIE 

STELLENBOSCH. 
APTEEK 

(N. C. Hough) 

Andringastraat 
STELLENBOSCU 

---------------------------.) 

REFLEXmSTUDIO 
DIE 8TUDENTE·AFNE1I1ER 

Barclays Bankgiebou 
ANDRINGASTRAA 

Alfred Blomma rt' 
---- (Foon 48 en 176) 

I{erksb'aat, . 
STELLENBOSCH. 
KRUIDENIERSWARE 
- - YSTERWARE - - 
.... PRODUKTE .... 

Die Winkel vir billik en 
spo di bediening. 

HENDRIKZ 
(Foon 95) 

Vi r Eleh:trle Benodigclhede, Radl 
en lie Eleldri se UCIJara los. 
(I. ngs Stellenbo cb-Aptcel{) ... 1 

Andrlngastraat, Stellellbo8'-" 
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Beskouings Oor Indier 
Vraagstuk 

Dr: A. C •. Cilliers Spreek 
Sy Mening Uit 

Die volgende ses punte was die slctsom waartoe prof. dr. A. <? 
Cilliers gekom het nadat hy meer as 'n UUl' gepraat het 001' die 
Indiervraagstuk. Spreker het die onderwerp gesien teen die agter 
grond van S.A. se Bevolkingsvraagstuk 001' die geheel. Die verga 
dering is op 9 Mei in die Annexe gehou onder beskerming van die 
Bantoe-studiekring, en is bygewoon deur ongeveer 300 persone: 
dosente, studente en lade van die publiek. 

sosiologtese, volkekundigc en staat 
kundige gebied aanstel, om die vraag 
stuk van kleurverhoudinge in al sy 
vertakkinge grondig te ondersoek, 
met die doel om 'n kleurbeleld te ont 
werp wat as grondslag kan dlen vir 
wetgewing wat alle rassegroepc in 
S.A. die vooruitsig sal bled op 'n 
waardige voortbestaan as aparte 
groepe, met 'n eie nasion ale identl 
teit in aparte gebiede". 

La ndsd ; ensve ren! g; ng 
Hou Suksesvolle Kamp 
'n Landsdienskamp onder besk r 

ming van die Landsdtensvereniging 
van ons Universiteit is van 18 27 
April in die J'onkersbock Bosbourc 
serwe gehou. Die kamp is hygewoon 
deur 33 manstudente en 9 dame 
studente wat onder leidlng van mej. 
Price-Moor, huishoudkundige aan die 
ardellng Grondbewnring en Voorltg 
ting, vir die et.es verantwoord lilt 
was. 
Die taak tum die student.e opg - 

dra, was die voorbereicting van 30 
akl{ r grond teen die hange van di. 
Piel{c vir behossing. Daarnaas moes 
'n kontocrpaadjie van 1200 tree ge 
maak word. Die terrcin was heAon 
del' moeilik, en die gemo cleliklleict, 
doelbewustheid en ywer Witt die stu 
dente aan die dag g 1 het, strek 
hulle tot eer. Die work wat bodo 1 
was vir 50 l~alls orn in 6 dae to 
voliooi, is deur die 33 mflns 
reeds binne 011,1.) dae afgehandel. Die 
opmetingswel'l{ v 1 die ]wJ1toerpaad 
Jie is deur die kamplei r, l~ ereli 
Meyer, self wanl'g neern. 
Verskeie gewaardeerde besoek is 

ontvang. Die formele opening op 
Dinsdagaand, 2il April, is bygewoon 
deur mn1' .. I. L. Serfonteil1, nnmens 
die Minister van Landboll, en ell'. 
Karl Bremer. Woensdagaand het 
mnre. A. P. Venter, L.P.R., en A. A. 
Kl'ige, ere-presldente van die V r· 
eniging, 'n b soek ann die kamp g - 
bring. Vier studente van die Oplelw 
dingskolleg, aarl, 11 l oolt eli Jmn p 
meegema.ak. 

Op Vrydag, 26 April, h t eli ;jtn~ 
d nle di rst I.unc1sdlenswap 11 as 
baken van hulh.: taak ondor eli hang 
van die Piek geplant, en Saterclng 
oggend het die ltamp g ,sInit .. 

As jy van 'n vrlend atskeld ne m, 
moet dan nie treur nie, want wat jy 
die meeste in hom waardeor, kan 
miAklen in By afweslghcld no dulde 
llke} ultataan. Vanaf die vI Itwe 18 
'n berg tog duldcl1ker vIr die berg 
khmmer. Daar moet geen ander doel 
in vriendsknp woes nio, behalwe die 
verdieping van die gees. - KAHLIL 
GI,BRAN. 

ook Sprin 

Nou Het E.k Cit Gesien ! 
Deur L. DELPORT 

"Aan wie God waarlik 'n guns wil bewy t vir hom tuur Hy die v Id in." 
Dlt is die wysheid van iernand wat sy bodem, sy lugrulm, lief. 

gehad het. Vir my was dit maar net 'n droom, 'n Ideaal, 'n versktetende 
ster, Ek kom van die land van die etndelose ruimtes, die uitgestrekte 
Karoo. Daar waar die berge aileen op die verr horison wegblou: 
waar . n ou knoestige boom hicr en daar di uitgestrektheid en e ntoniq 
held probeer breck: daar wac r die bossies skraal gro i, dl bliks mligte 
in die somer mens en dier 1aat beef en die dondergedruis die onweers. 
magte ill helse kabaal ontketen. 
Elt het gehoor V 11 'n eikeland 

Ek het saamgesing: 
"Die berge, blomme, borne 
Die helder waterstrome, 
Hul wink ons van daarver." 
Hoe kan ek dit begryp ? Vir my 

het dit aIleen bestaan BJ3 'n sproktes 
wereld wat snel vervaag het met die 
loop van jare. En tog het die hun 
kerlng daarna gebly.... totdat die 
wonder geskied het; totdat di hlou 
vragmotor tenspyt van di . reen ... 
van die reen .... 
N ou wag, ek loop vooruit. Die na 

tuur net geroep: die b rge, blomme, 
borne, die waterstrome het ons van 
daar ver gewlnk. Ons het gaunt 
woord. Reellngs moos getr f word: 
Vervoer ? Te voet? Per fiets? Wat 
van 'n vragmotor? Go d! Eln die ver 
v rsings? Die dames moes voel dat 
(lit nie alleen 'n vroumcns is wat 
regstaan by die kos nie. 001' 11 weer 
is gewik en geweeg. Die jaar is Iank 
-die sakgeld raak mlnder. Waar "n 
wil is, is 'n weg. Die voed elprobl 111 
is gou l' opgelos as wat di Parle 
ment 'n wetsontwerp passeer l 
En toe die groot probleem. Dame. ? 

Onder die geled re wa daar "ge· 
casodes," halr-"gecasedes" ... maar 
ook soekendes. Die telefoonsentrale 
het sweet argevee, bloutji s is g - 
loop, kerkgcld net verlor geg all. 
Die uitslag? Van Matieland s b ste 
sou die elcspedlste verg sel!! 
Wolk of nl wolke ni ; l' :n of nie 

reen nle, Die blou vragrnotor h t 1ig~ 
dag Satcrdag koers ingeslaan iek 
s kant-toe ,n dit was 11i honderd 
jaar nie of halt word gemaak-die 
inwendige mens moes v rsterk word. 
Hiervandaan met dapper n st.ap- 

per. Twee-~wce het die klein safari 
die paadjie opgetou. Voor die eh pe 
rone en sync, gt r die alter om d 
pas aan te gee. 
Ell toe hot die groat wond r g • 

bur. Die sproklealand van my ktn 
derjare het werklikh id g word. 
Hier een droom, geen v rslnet nd 
ster nie - aUeen die pragtige work 
Ukh id wat die fantast van die kin 
deraiel vel' oortref het. Sllwerblink 
slraaltjics wat neerklat r 001' die 
groe n mosgordyne, die gedruis van 
water wat hoog oor di kr ns tort, 
die wat rval-mlstlgh ld, tli ,wi so 
lende root, blou, gro n ell geel lig· 
gtes van die waterspats Is te n die 
rotse, ja, dlt alles h t my uttgenool, 
uitgenooi om t geniet vall dit wat 
ek noolt kon bcgryp nie. In bterdle 
wonder-palets het el in etrce., .. ek 
Icon maar net kyk. 
Alles was moot - alles was goed, 

al net die dames soms volgens plan 
terug geval. Die tyd het g vtteg, ons 
h t ons skred vragmotor e kant 
toe g wend. Die middagmaal is g - 
nlet, Die wars het dulm-vlr-dutm, 
voet-vlr-vo t w ggeraak. Di diet 1 
van Kafferland so leapasiteit i on 
oortreflik. 
Maar die son het w tel' g tr k en 

die harte blo d. M t "Salon ou 
kennlsse .... " is di joligh d f t~ 
slult. Ne, nog ni. "W nt hull is 
1 l{k r noi ns" van di mans is spon 
t an beantwoord deur di akon r g - 
slag m t: "Hull i lekk r k r Is]" 
Die hlouwa het y neus omgcswalli. 
Ek sing nog di ou Ii dji s m. 

Maar h e and 1'8 .••• nou v r t n It! 
Ek het g sien! 

Hier volg spreker se slotsom: 
(1) 'n Kaste-staat op kleur geba 

seer, is i Suid-Afrika, soos elders, 
in die tye wat ons nou belewe, hoogs 
onstabiel, en op die duur nle te hand 
haaf nie. 

(2) Die ekonomlese, politieke en 
opvoedkundige beleid wat deur blank 
S.A. jare lank nou al gevolg word, 
lei met versnelde tempo na die op 
heffing van die kaste-staat en sy 
vervanging deur 'n staat waarin die 
blanks sy hegemonle finaal en vir 
goed aal verloor, 

(3) Alleen 'n beleid van geleidelike 
Pakistan, d.w.s. geleidelilee oorgang 
utt die teenswoordige kaste-staat tot 
'n toestand van aparte blanke en 
sekere nie-blanke state, moontlik op 
federale basis in sutd-Arrlka, bied 
die moontlikheid van 'n blywende op 
lossing vir Suid-Afrilta se kleurpro 
bleme, omdat so'n oplosstng reg sal 
laat geskied aan die regmatige na 
sionale aspirasies van alle betreffen 
de kleurgroepe in S.A. 

(4) Vir die doeleindes is dit nodig 
om die Afrikaners, die Engelse, die 
Jode en die Grieke as ecn blanke go 
meenslmp te beslwu, met absolute 
gelyke regte in elke opsig. Verder is 
dit uit die aard van die saalt nodig 
dat hulle die leiding sal neem, in me 
dewerking met die gekleurde rasse, 
om so'n beleid van geleidelike ult 
skeiding uit te werle, en die verant 
woordelikheid te aanvaar vir die 
deurvoering daarvan. 

(5) So'n beleid Imn nie deur 'n par~ 
tyregering, wat maar op 'n deel van 
die blanke bevolking steun, \.lUge 
werk - laat staan nog deurgevoer - " 

• Word nie. Slegs 'n nasionale regering 
op 'n bree grondslag gel{Ose en met 
apesiale opdrag daal'toe deur die 001' 
grote meerderheid van die blanke be 
volking in S.A., Itan 80'n beleid ini- 
ieer en probeer deurvoer, 
(6) Dis die hoogste tyd dat die 

blanke bevolking nou wakker skrik, 
sy onderlinge futiele pOlitieke twiste 
nou byl~, en 'n poging aanwend om 
aIle nasionale kragte Baam te snoer 
in 'n grootse en eerlike poging om 
ons kleurvraagstukke aan te pak en 
cons en vir altyd in 'n blywende op 
lossing te stuur. 
Die volgende mosle is na afloop 

van die vergadering deur mnr. A. de 
Villicra ingedien, deur mnr. J. Kits 
hoff gesekondeer en met slegs een 
teenstem aangeneem: 
"Hierdie vergadering van studcnte 

en lede van die publi k wil ten at rIt. 
ste daarteen protcstcel' dat OllS ldeur 
vraagstultlte verder broksgewys by 
wyse van partymaatrccls, die aal1dag 
~an die parlcmcnt genieL Ona reken 
dat die tyd aangebrecj} het dat die 
staat 'n verteenwoordig nd kommf- 
ie van d skundjge~, op eltonomies I 
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ONDER DIE SON! 

(Vyf Penni ) 
Th ·Little Blue-Book 

Meer a 1,000 
(EEN DUISEND) 

Titel , om van te Kie 

CCL I " 
OEKHANDEL 

teen 

p o 

5d. 

bok-Sigarette 



DIE MATlE, VRYDAG, 17 MEl 19 6. 

tel enbo ch Herwin Sy 
erlore Voe balprestige 
SKITTE.RfNDE VERTONING VAN 
MAriES OP HOOFK WARTIER 

Intervarsity, 19 6, aJ altyd in die ge ki deni onthou word 
Hoc' die dag waarop die Mattes 'n roemryke oorwinning 001' hul e f 
hehaal het, hoew I die II e s die Interval' ity-louere gebuit het. 
, en enkele van di tw eduisend Maries wat Interv irsity byge 
voon het, h t ~ "aterdag' and teleurgesteld na Stellenbo cit terug 
g Ice r nie. J1. ie het verklaar dat dit die mooiste Intervarsity was 
wat hull nog bygewoon het, Op die VI ~ct is hard n aanskoulik 
g poole, en op die I)' wil]o n het die stryd nie mindel' f'el voort 
g'(l 0 d nie. 

Ioewel ons t vr de moes wees met net ern oorwinning, nl, die 
\'e n die d rd pan, h t ons in al die under wedstryde met eel' uit 
£11 st: y.d . be. Di tw edespan het pragtig gespeol en was w(?rk 
Ilk ongelul1dg om te n di st 1 k Ikeyspan te verl or. 

Ons Het Darem 
01' die Stoeimot 
Vir Ikey Geklop 

In die Intervarslty op ell stoeimat 
is di Ik ys vir cit vl rd agt r n 
volgend jaar t lig b vind en m t 
vyf gev gte teen tw 001 me ster. 
n <1i mldd 1 van di Jam son-saal, 

VOOl' nl di t nwoordig Ik ys en 
die 25 Mattes wat vir onderst uning 
me ·gcgaan het, IS die lkey se stoel- 

I ,. 

lnt rvar 
gewen J1 
maar (It 

mind rwaardighel I de glik deur M - 
rinus en sy mann aan die kaak ge 
t 1 

rlns op 

vorl lor teen 

kJOI Van 

Hokl<ie 

ver- 

Maties Teen 
Paar! In 

Die Kryt 
Vanaand om 7.45 tree Matics t en 

Paarl in die kryt in di Hoerjongen 
skool-saal. Daar sal vyf voorgevegte 
en agt hoofgevegte wees. Opwinden 
de bolts word verwag en daar sal 
seker aan beide kante "swaar ver 
ltese gely" word. Bring u vriendin 
netjie saam am haar te kan troos as 
sy huil. 
Dit sal di Maties se e rate toer 

nooi van die s Isoen we s. Die span 
is go d verte nwoordig in all afde 
lings en daar word reeds hard ge 
oeren vir die tntervarsity teen Ikeys, 
wat h elwaarskynli1t op 7 Junle in 
di plaaslike stadsaal sal plaasvind. 
Die Matiespan is soos volg: 
Veergewlg ; Tollie Pretortus en H. 

J. van Zyl. 
I ... iggewig: J. M. Swanepoel. 
Weltergewlg: I. J. Botha en S. P. 

K. van Zyl. 
l\{lddelg('\\ig: Tinie van Tonder, 
J ... lg waargewlg: F . .racobsz en Tru 

t r. 
Hierbenewens vind 'n ntal addi- 

sionele gevegte tussen plaaslike bok 
sers plaas. 
Kom onder: teun (lie Matle ! 

FLORA 
HEET U WELKOM! 

• Here heet u Dames welkom met 
Ruikers van FLORA. 

Pleinstraat, angs Rekreasiesaal 

ONDERSTEUN 
DIE ALOMBEKENDE FIRMA 

R. MULLER 
Beroemd vir 

DIENS EN KWALITEIT VAN 
BENODIGDHEDE. 

• 
Ons ape Iallseer in Mu Iekhandel 
ell maak aanspraak daarop dat 
ons voorrade die grootste ver- 
keidenheid hied, die volledigste 

en altyd die nuut te Insluit. 

• 
TEORETIESE EN TEGNIESE 
BOEKE WAT HANDEL OOR 
ALLE VERTAKKINGS VAN 

DIE KUNS. 

• 
R. MULLER 

(BIENS.) BEPK. 
Pleinstraat, STELLENBOSCH 

,flEET UP 
U w et • ker ho aw r dit 10m I il 
om .eldji I t kry vir di ditji. en 
datji .7 

Sorg dat u toekoms nie, na 'n suk- 
esvolle U iversiteitsloopb n, deur 
gebrek n eldelike vermoe belern 
mer word nie, long profe ionele 
m nne en vroue weet dat hulle I 1 
mi kien lank moet w g voord t hulle 
'n win gewende betrekking sal k n 
opbou. Dokter of prokureur moet 
'n praktyk of vennoot p koop. Die 
m kli ste en b te manier om \i 
plarme te bewerk telli i om nou 
te pa r en \l be p ring in UNIE 
LENINGSERTIFIKATE te bel, 
Kool= hull d ur middel a 
p nie Spaar .. ·'1., of vir k 
niJre Po.kantoor, 

N I - 
nt, bJ 

Mej, Jean Bennie, van Huts-ten 
Bosch, h t 'n ernstige grtepaanval en 
salop geneeskundlge advies 'n paar 
weke in die bed moet bly. 

II< iii '" 

Rob rt !\lohr, wat die rol van 
Biampa vertolk in ,,,Die Narrekap", 
deur L Plrandello, wat vanaand in 
die Conservatorium opgevoer word. 
Biampa is 'n banklclerk w t as skyn 
waardig 'n e rbare burg I' trag t 
wees en dan einn ,lik in 'n hoekie ge 
dryf word. 

Onder • nsies 

o Pas • • 

en ERPf 

'n Groot Verskeidenheid van DASSE 
Hou Ons V nsters dop! 

Ook S EL f D SSE. 
LfERHA DSK Of 
WILSO 'S HOEDE. 

Mej. I -I Moore, oud-Mati , kuier 
tans by haar suster in Huts-de- Vil 
hers. 

~. II< ... 

Prof. 008 Badcnhor t van Uiten 
hage beso k nou Matieland. 

'" Ii< IjI 

Die Mati wll mnr. Connie de Koch: 
g Iukw ns met y pl It in di W.P. 
rugbyspan. 

... '" 
Mej. Je n Benny van Huls-t 11- 

Bosch is ernstig siek v n longvlles 
onto tcking. Beterskap! 

1\111r, Fanle dotha, tans w rksaam 
op st llenbosch, was onlangs in die 
hospitaal vir 'n kl In op ra te en all s 
11 t suksesvol- afgeloop. 

II< 

U word herinner aan die kunswed 
stl'yd-pryswcnn rskons rt, Woens 
dagaand, 22 oM 1. Dit beloof om bate 
uitst It nd t woes. 

, , 
• • 

Wat is J. D. ? 
51 N AA STA NDE W K TI DV RT 

ebr .DeWet( rris.) P 
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