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Mnr. Albert V oOI·sauger, die Orkesmeester. 

D I 8 met baie geescl.rif, 'n verl{wikken
de hoop vir die toekoms en met 
groot simpatie vir alles wat musiek 

betref- en daarmee in verband staan, dat 
mnr. Stanley Lewis sy nuwe pos aanvaar 
het. Oor die veertig applikasies het inge
kom vir die pos van Sakebestierder, en 
mnr. Lewis is gekies. Aanvanklik het hy 
in die regte gestudeer. Gebore van Ierse 
ouers, voel hy hom deur en deur Suid-Afri
kn.ner en spreek hy Afrikaar.s soos 'n regte 
Afrikaner, ·wat hom sy taak veelsydig laat 
opvat. Met die grootste geesdrif vertel hy 
van sy pi anne om 'n ernstige musikale lewe 
en Iief.cle vir musiek te kweek deur alles 
wn t moontlik is te doen vir die skoolkin
ders. ,Ek sal al my kragte gebruik om in 
die toekoms konserte te he waar nie alleen 
die kinders kosteloos lmn h~engann nie, 
rnnar ook dat huJl.e vrv reiskoste kry om 
clie skole in die voorsteci'e 'n kans te g~e om 
tlie konserte by te woon. Eers dan sal die 
Kaapse Orkes op 'n deeglike basis gevorm 
kan word, en sal ons nie meer bevr·ees wees 
vir die toekoms nie. Die voortbestaan van 
die Orkes is dan verseker. 

, , Ons kan maar veg en veg solank ons 
\vil, die teens-v,·oordige geslag verkeer te baie 
in 'n mnnlstroom van plesier om nog tyd 
te vincl en lus te voel vir cleeglike musiek. 
Die jongspan bestudeer miskien cbe musiek 
meor as ooit te-v·or:e, orndat dit so by die 
opvoeJing hoort, maar die meeste kom nie 
verder as die neem vnn die lesse nie. 

,Dit snl baie tyd neem," besluit mnr. 
Lowis sy rede, , ,maar dit sal korn. '' 

.Met clie sterke oortuiging van 'n ma.n wat 
al sy kra.ate wy nan die orkeslewe en as 
regt~ Suicl-Afrikaner die lancl en die mense 
ken, bm dit nie anc1ers nie of die Kaapse 
Orkes sal met sy bestiercler welvaar. 

Begin Augustus gnan cl.ie Orkes op n 
kunsreis deur die Unie \Vat twee maande 
sal duur. Konsert2 sal gegee wonl in Kim
berley, Bloemfontein, Vort-Blizabeth, 
Graha:mstad, Somerset-Oos, Kin.gwilliams
town, Queenstown, Oos-Loriden, Durban, 
Mnrit~-:huro- Johannesburg, I)retoria en 
Potehefst~~'om. Begin Oktober sal die 
werksaamhede in Kanpstacl hervat vvord. 
Dun korn Stellenbosch ook op die lys vir 
vier konserte. 

DIE HUISGENOOT 

Mnr. Leslie Heward, J)irigent van die 
Kaapstadse 011kes. 

Musiel~. 
VERNAME MANNE VAN DIE ORKES

LEWE IN KAAPSTAD. 

Deur ]oh. Luijt. 

Mnr. Leslie Heward is aan al die lesers 
goecl bekencl. Sy onmiskenbare talent as 
musiekclirigent sal vir hom in die toekoms 
'n skitterencle plaas verseker. 

-X- * * * 
l\1nr. Albert Voorsanger, wat tans die 

plans van Orkesmeester inneem, is gebore 
in Mnnchest·er. Hy tel sy leeftyd nog in 
die twintig. l\1nr. Voorsanger is leerling 
van die heroemde violis dr. Brodsky, wat 
leranr was aan die Konserwatorium vir 
.Yiusiek, Manchester, dog die pos het hy 
opgegee weens hoe ouderdom. (Dr. Brod
sky is vyf-en-sewentig jaar, Hus van ge
boorte.) 

Mnr. Voorsanger het vir tien jaar lid uit
gemnak van die Halle-Orkes, Manchester, 
en is daarom baie vertroud met al die or
keswerke. 

n Onden\·yser vrn eenclag vir 'n seuntjic· 
van orntrent ses jnar: 

Hansie.' ek h~t tien eende; twee ver
S'U i p; lv>ev.ce 1 b 1 y oor?" 

J-Iansie: , , 1"\ ee, .Mencer, 'n eend versuip 
nie!" 

* * * * * 
'n Boer Y<m 'n buiteplnas kom uitasem 

by die dokter, en se hy moet tog gou na 
s~· plum; toe kom. Die dokter -vvas huiwerig, 
maar luat gou sy kar inspan, laai die man 
op, en ry na die plaas. Toe hulle daar 
kom en afldim, vm die man: 

,\Vat vra u om uit. te kom na clie plaa:.; ?'' 
'n Halfghi.enie, '' antwoord die dokter. 

,~011 jn," se die man, ,hier is dib, dokter; 
die kebryer vra my mos vyfti~n sjielings! '' 
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Mnr. Stanley Lewis, Sakebestlierder van 
die Kaapstadse Orkes. 

,En An1ateur." 

(Vervolg van bladsy 25.) 

Ek' het haar hande ·in myne geneem. 
,Ek weet van 'n groter en ·edeler liefde 

as die van Sarel, ,-, het ek gese. ,Die liefde 
is die van jou. Maar hierdie liefde dwing 
jou om te baie op te offer." 

,Dit is nie te veel wat ek opoffer vir so 
'n liefde soos syne nie, '' het sy geant
woord; ,maar na ek met u in die koffiehuis 
gepraat. het, het ek geweet dat ek myself, 
die ·een wat hy nog liefhet, nooit so sal ver
laag nie. Maar moenie bang wees dat ek 
na hom sal teruggaan nie; daarvoor het ek 
hom te lief, en ek weet nou dnt dje liefde 
my sal sterk maak." 

Ek het huis-toe gestap; ek het. gedink 
watter straf op die man wat so 'n kwaad 
aan twee siele kon doen, gele kon word. 

Maar ek het nie 'n straf gevind nie. 

Ons Wilde-Voels. 

(Vcrvolg van bladsy 27.) 

ning naby clie Portugese grens in Unie, 
gebied mnak. In Oktobermaand is hy al in 
Transvaal, en dieselfde maand in Vrystaat 
en Natal, en van dnar na die Kaapprovinsie 
is dit vir hom maar 'n plesiertoggie. In 
Februarie rnuak hv klaar om te vertrek. 
Hy het geen huisv~sting hier nie, want of
simon hy soms lyk asof hy wil nes maak
ek het 'n paar gesien w1it stokkies byme
knar gemaak het in 'n boom, in die bos
velcl vnn Transvaal-, bou hy tog nooit hier 
'n nes nie, en sekerJik hroei hy nie hier nie. 

(lVord vervolg.) 

n Ondenvvseres Sf.; ann ham~ kl<tS : , Oor 
die rdgerneer; J.:nn 'n men:~ sA dat nl die 
diere -vvat vere het, eiers le. Kan een van 
julle 'n dier noern wat dit nie,doen nie?" 

Een van die kinders antv\·o0rd ewe gou: 
, , 'n Haan, Juffrou! '' 
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