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Landsdiens- Provi 1 iale 
v n A 

on re .s. A.N.S.-Tak se Eerste 
Kamp 

In die kort vakansie wat vandag aanbr ek aan 'n vyfti 0.1 
lede van die A.N.S.-tak op 'n plaas in die distrik nitkamp met ?-i 
doel om landsdiens te verrig. Hierdie kamp moet as voorlopcr dien 
van creald onderneming's van der elike nard in die toekoms, en 
veral van 'n groot same trekking aan die einde van di jaar, no. die 
eksamens, wanneer die A.N.S. hoop om honderde van sy led in 'n 
groot landsdienskamp saam te skaar. 

Vanjaar h t die A.N.S.-t 1- en die 
Osscwabrandwagkommando in n 
mewerking met mekaar In gereelde 
arbeidsdiensafdeling in die lewe e 
roep, Heelwat werk is reeds verr~ 
op die voetbal- en hokkieveld, n 10 
die Junie-vakan~ie h. t ~nkel lede op 
'n plaas in die distnk van Cer. s 
landsdiens gaan doen. Onder d!c 
1 iding van Mnr. Steven Joubert m 
die eerste emester, en daarna van 
mnr. Andries du Plessis, die huidig 
Arb idsleier, word hi 1 di ;'ifd lin 
nog ste ds uitgebou. M t di ste~n 
van geed TC inde persone kon die 
A.N.S.-tnk 1 ed 'n h Ie klomp 
reedskap n,kaL 
Die pl n i in die eer .te plan" om 

g dur nde die j ar w rk t best e 
an on universit it;>grond I maar 
veral ook om by student li fde vir 
di vaderlandsbodem te kweek deur 
hulle in die vakansie die kan t 
gee om by boere in v rskillende dis 
trikte te aan werk - dames sowel 
as mans. 
Daarom gaan die A.N.S.-tak in-die 

toekoms in vakansietye gere ld 
kampe organiseer. Daarbenewens 
reel die Land diensafd ling dit ook 
so dat bo r vel'. I in oestyd die 
hulp v n tudent op hul plase kan 
inro p. 
In hierdie vakan i word dan di 

eerste kamp gehou, en w 1 op di 
plaas van mnr, Willie de Waal, on 
gev er dri my I buite di dorp. Mnr. 
de Waal h t goed unstiglik 'n mooi 
terrein beskikbaar ge tel om in eri 
te word as fee sterr in en v r ader 
plek vir die A.N.S.-tak en di O.B. 
generaalsknp. Om hierdie terrein uit 
te Ie i die tank wat die v ertigtaJ 
mans n dames op hut n em vir die 
kort v kansi , terwyl die dames meer 
b paald ook sal sor vir die koskook 
en . 
Die Kamp Gal staan onder die lei 

ding van mnr, P. A. Th ron, t k leier 
van die A.N.S., w t mnr. ]. J. Verster 
",f gestel het s kampkommand nt, 
en mej, Elize Diirr a s rt. 1 mpkom- 
mandant. 
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Die Plaza 
oon 0013. 
• FREDERIC MARCH 
en 

LORETTA YOUNG 
v rtolk di hoofrolle in 
BEIJ1TME STOny 

'n Nuwe en skitterende komedie. 
Vrydag 26 en Baterdag' 26 Sept. 

Bypro ram: 
POPEYE in "I'll never crow again." • S t rd g nd: Die nuutste nuusprent 
in die re ks "Th March of Time," 

"America at War!' 

VAn er tel 
B tt lstcer 

adringastraa t 
ST LLE 0 cn 

(Foon 94.) 

Wyn, Brandewyn en Bier 
altyd beskikbaar. 

Onthou groot voorrade koel 
dranke altyd op hande. 

N.B. - Bel Koos Tredouw 

vir u volgende Partytjie. 

R. 1\1 n t, LEU 
~ n TE vir I I .. A VI .n " VI .. EUEL • 

onnm.s. 

D AADJ .. OOSTO. 
mmm· 'J'" MUSt tK. 
AM. lUNI"'II~. D8. 

Dame di u plig om u hare 
by die 

DAMES HAREVERSORGING 
SALON 

te laat versorg. 
U voorkom i hoo/sa.nk. 

U onderskei in by.on verse 
ker die vorderin vall die 
Afrik an e ondern mingsgees 
en versorg werk vir die Afri- 

kaner dogter. 
Ons pry e is nu u smesk. 
Daghr e -Dame - 
Iareve 0 ingsaloll 
~, ngmark' rant 141, 

AAPSTAD. 
(G ondvloer). 
Skak 1 2-5662. 

. w. van 
nnll. tAl R. 

In 11 ~}). .. 1520 

Groot 

•• IJO, 
Verdi pin" 

OU, 

DIE MATIE 
Hoofredakteur: A.N.S.-Taksleier. 
Korr.espondensie: Die Besigheids 

bestuurd r, Dagbreek, Stellen 
bosch. 

Deel II. 25 SEPT. 1942. No. 26. 

Die Af eikan r-sportunie 

Die Volksbowoginggcdagto be 
Idee die mees promiuente plek in 
die program van die A.~ .S., en 
kort liks betoken dit dat <lit essen 
sieel i~ vir Afrikaners om in 'n 
saamhorige groep saamgeskaar te 
word, waartoe gcen element toege 
laat sal word wat die ontwikke 
I ing van die volk in so 'n l'igtillg' 
kan dry!' dat die ontwikkclingslyn 
in ons geskicdenis o'(lbreek lean 
word nie. Dit betoken dat die 
Af'rikaner hom op geen manier 
hoegenaamd mag kompl'omitc('l' 
teenoor onige ander hevolkings 
groop, wannecr so 'n kompromis 
die verhleking van die beginscls 
waarop ons nasionalo verlode en 
OIlS lowcnsbeskouing gcfundecl' is, 
lean impl iscci' ni . 
In hicniu. v(rhand hei die 

A .. N.H. 'met SJj idee van 'n A/1'1'ka 
net-sport unie die sar.t?nsnoe'ring 
'L'{ln Ajriltamcr« ook op die (Iebi( d 
'!Jan sport bcooa: die doel was om 
jougdige Afrikan 1'8 wal aan sport 
'n aandocl wil he in die gcl('ent- 
held te st ,) om sull e bedl·ywigh de 
to ondorneom mot die totalo nit 
skakclins; van die moontlikheid 
dat die sportvelde ook plokke van 
kompromie vir dip Afrikaner sou 
word. 
Hierdie VOO1'str1 is van die kant 

van die Htell<'llbol'lse sportliedc 
vcrwerp. Wat die redcs vir hier 
die vorwerping' ookal mag gewcos 
bet, hot dit nou duidelik geword 
dat die A Irikaner hair definitief 
nie moer nan sport kan dcelneem 
sender om sy heginsels in die ska 
duwe te stel ni , en terwyl die 
bclangrik argument van die teen 
standers van die idee van 'n cie 
sportunie st ('(1. was dat ons van 
sport nie '1) poli: iek spoclduur 
mort mnnk uio, is dit nou kragtcns 
die onlungse besluit van die \V.P. 
Itugbv-unio hair rluidelik dat dit 
vr n die I ant van OIlA Lp( I1Htm del'S 
kom lat sport en politir lc gcmong 
word, en iH <Iii juis die porsonc 
wat dip rug OJ) dip sportunio g( 
draai IH.'l WHt nou m()r~ bosluit 
om h ulle t(' ont.t n-k van v rdere 
declname tan di{: gel'eC'ldf' l-ugby- 
1 OInP 1 isles. 

Die (Iprigting 'L'(1n fli( 1'om'gr 
slfldr spo;'t71n?'( i.<: o}J hierdie 
sttuiiuni 1,ir die Affil. cner-stude» t 
ont'cl'/J('urlik, iran! O'In ltompromis 
te ontliom ('11 t('i'srl[drrtlld aerccl 
de, gcsoncic s1Jo'l'lk(jml)~ ti~i( tc '.:(1,11 
1'( r'.1'Y, stallrl daar "lT ons {IN n 
ander uvc {J 00 P 11 if. 

Aan S.V.R.-1ede en Ander 
Studente 

In ons kolomme verskyn vandag 
'n brief wat ons in sy volle lengte 
plaas orndat dit die aandag vestig 
op 'n paar kras ongerymdhede wat 
vand nog in hi rdie stud nte-uni 
b sta n. 
Terwyl die banmo ivan 'n MOll- 

st rverg dering oor Die Matie bly 
staan - in aIle onskad likheid, w I 
i waar I - het enoemde 1i aam on 
der aanvoerin van sy 1 ier nog 
nik .edoen om hom uit t preek 
te n onwelvoe likh id w t seer seker 
in er e g aad in plaaslik studente 
blaaie tot uiting ge om het nie. 
Terwyl 'n kandelike pamflet, Pro 

Lib rtate .. onlangs on stud nte tot 
di uiterste liberalism op elke ge 
bi d aangespoor het, is d~t nie daar 
t n dat on Studenteraad hom uit- 
pr nie, maar wIt n'n ander 
vlug krif wat 1 s rondbor tig e .. 
wy het op betr urenswaardige ge 
vall v n dr. nkmi bruik e.d.m. wat 
in hierdie tudente~unie voorkom. 

Di Matic het y standpunt in 
hierdie sal e duidelik gestel. Ons 

voltoOl 
oot 

• pr ook 

Die Oorlog 
XXVI. Enige Hoekstene van die GeaI. Oorwinningsgehou. 

IIDe WaereJdgesohiedenis is 't 
WaereJdgericht. 

VergeJding, de wet der Historie;" 
-ren Kate. 

STALINGRAD 

Die Russiese verdediging in Stalin 
grad is net so hardnekkig as die van 
Sebastopol, maar volgens Reuter se 
korrespondent in Moskou, word die 
Duitse gordel steeds nouer om die 
stad getrek. Dele van die stad is 
reeds in 'n digte rookwolk gehul en 
die brande kan in die nag myle ver 
gesien word. Pleine en strate is ver 
woes deur Iangafstandkanonne en on 
ophoudelike lugaanvalle, Dit is Sta 
lingrad, die nywerheidstad, wat slegs 
'n paar weke gelede 24 uur per dag 
gewerk het om wapens vir die Rooi 
Leer te vervaardig. Hoewel die Rus 
siese verdediging bewonderingswaar- 

nie. Vandag weet elkeen dat die 
oorlog nie die verwagte verloop 
geneem het nie. Die fondamente waar 
op die oorwinningsgebou sou rus, 
was nie so heg en stewig nie, ja 
het soms in die lug gesweef, met 
die gevolg dat baie van die lugkas 
tele ingetuimel het. 
Onder al die verpletterende cor 

logsgebeurtenisse van die laaste drie 
jaar het die oorwinningskrete van die 
Britse propaganda onveranderd sy 
gang gegaan. Brittanje het nou wel 
baie bondgenote verloor maar hy 
het ook nuwes bygekry. Onder die 
nuwe bondgenote is dit veral Rus 
land wat die pligte van 'n bondge 
noot getrou nakom. Daar word ge- 

Deur Prof. j. A. Wiid 
dig n 'n voorbeeld vir die Brits 
Amerikaanse bondgenote is .sal dit 
'n baie groot wensdenker moet wees 
wat die redding van hierdie sleutel 
stad sal voorspel. 
Aan die ander oorlogsfronte het 

geen noemenswaardige veranderinge 
ingetree nie. Die Spilmagte is, be 
halwe in die onbesette Rusland, nog 
baas in Europa. Die Geallieerdes het 
nog nie daarin geslaag ' om een tree 
grond van die besette gebiede terug 
te verower nie. In Afrika is die po 
sisie ook nie beter nie. Rommel se 
troepe staan nog altyd diep in Egipte, 
gevaarlik naby Alexandie, In Oos 
Asie het die Militere posisie nog 
nie ten gunste van die Geallieerdes 
omgeswaai nie. Die Japanners is nag 
baas in die belangrike gebiede wat 
hulle verower het en in hulle verde 
ring in die rigting van Port Moresby. 
'n sleutelpunt in die verdediging van 
Nu-Guinee en Auatralie, is hulle op 
die oomblik s l£s besi om hierdie 
verowerings uit te brei. 'n Blik op 
die kaart van die huidige wereld en 
'n vergelyking van hierdie kaart met 
die van 3 September 1939 behoort 
dan ook elke nugt r-denkende mens 
te oortuig dat die militere posisie 
vandag nie juis gunstig vir die Ge 
allieerdes is nie, En tog is die Ge 
allieerde propaganda nog net so 
hoopvol as in die dae wat groot n er 
lae voorafgegaan het. 

OORWINNINGSFONDAMENTE 

S d rt 3 S pt mber 1939 is die 
fondamente van 'n Geallieerde oor 
winning reeds meermale afgebr ek. 
Aanvanklik is daar b.v. in Londen en 
Parys staat emaak op die langdurige 
weerstand van die Poolse miljoen - 
leer, op die ondeurdringbaarheid 
van die Maginot-linie, op Brits 
Franse solidariteit en materiele oor 
mag, op 00 .. weldigende Brits-Franse 
seeheerskappy en op die daaruit vol 
gende dodende blokkade teen Duits 
land. In Londen en Parys is daar 
aangeneem dat die Duitsl nd van 
1939 veel swakker is a die Duitsland 
van 1914 en dat 'n ekonomi se in 
eenstorting en 'n politieke rewolusie 
in hierdie land, as gevolg van die 
blol kade, nie lank sal kan uitbly 

is nie daarin geinteresseerd of aller 
hande banmcsies oor tydgenote deur 
monstervergad rings te loods ni. 
Ons het weI, ehoop om regverdige 
optrede van studenteleiers te sien. 

Die Matic i ook ni geinteres .. 
se rd om nou no lang r te h Ip om 
studente-wangedra a t r allerhan 
de ding te verbloem nie. Ons wi! 
weI graag sien dat 0115 tudente 
owerhede hul bes doen om an sulke 
wan edra , en aan alles wat daartoe 
aanspoor t 'n eind te maak. 

bok ig 

hoop dat die ryk Amerika binnekort 
ook sy volle gewig in die stryd sal 
werp. Die toekoms lyk dus beslis 
hoopvoller al was hierdi toekoms 
nou ook al, volgens die Britse pro 
paganda, nooit anders as hoopvo1 
nie. Die eindoorwinning sou seker 
wees al rus dit nie langer op dies elf 
de fondamente as in 1939 nie. 

DIE HUIDIGE FONDAMENTE 

Vandag is dit nie meer die Magi 
not-Iinie nie maar die Russiese front 
wat een van die vernaamste hoek 
stene van 'n Geallieerde oorwinninf 
uitmaak. Daar word gehoop dat die 
Russiese bondgenoot sal slaag, waar 
die ander bondgenote gefaal het, oJ1l 
die wapens van die Spil stomp te 
maak, Die moontlikheid dat die Rooi 
Leer inmekaar kan stort of kan oV' 
hou om 'n ernstig militere faktor teo 
wees, is die oorsaak van onstelteni 
in Londen en Washington. 

Die Britse vloot en gevol like 
blokkade van die Spilmagte is ,ook 
nie meer vandag so 'n stewige fonda· 
mant van die eindoorwinning nit. 
Die Geallieerde oorlogs- en handels' 
vlote het baie gevoelig verliese gely, 
Waardevolle steunpunte soos Singa' 
poer is nie meer dr ar nie. Die Mid' 
dellendse see is de langer as ver' 
bindingsweg tussen Brittanje en die 
ryk Ooste beskikbaar nie. Die Oe' 
allieerdes is van lewensbelangrilf 
grondstowwe so os rubber afgesnY 
Die duikboot het onder die Gealli 
eerde skeepvaart vreeslike slagtiog 
aangerig. Vandaar dat vandag veel 
minder gehoor word van 'n blokkadr 
van die Spilmagte as van die aanbo\1 
van skepe in Geallieerde skeepsws" 

Vervolg op his. 3 kol. 2. 

==========================~~ 

, ·--······.········-----'1 Ons Volk beweging 
~ -- -.-- _., 
As organisasi moet die volksb~ 

weging verder voorsiening maak VI 
die doelbewuste volksvorming vllfl 
alIe volkslede, en veral van eli voIleS 
jeug, ook met di 00 op toetr dil1g 
tot die organisasie van die volksbe- 
w gin . In hi rdie v rband moet r.~ 
kening gehou word met die ver ~t 
lende roeifases van di mens en 
v rsl illende vorms van belangste1bJ1g 
in hierdie natuurlike ontwikke1it1g~ 
proses. Daarby moet die nadruk ~ ~, 
word op organiese volksvorrt1!f\lI 
arbeidsdiens en in die laast stadtt1" 
op wagdiens. Selfstandi e vert8 et 
kin 5 van di volksbeweging fI'lo 
hierin voorsien. 

-DR. P. J. ME~{i; 

================~~ 
ONDER TEUN ONS 
ADVERTEERDER~ 

r 



"EX LlBRIS" Onder Onsies 

Daar is maar altyd botsing tussen 
oud en jonk. Ook 'ons tyd dien as 
voorh eld en lewer die bewyse daar 
voor, Oor die botsing self wil ons 
nie praat nie, maar D.V. agtereen. 
voIgens uit die Bybel 'n paar grepe 
doen wat betrekking het op die tema 
wat hierbo genoem word. Vooraf 
ge ons eers 'n paar gcdagtes ter in- 
1 iding. 
Wanneer ons die gang van die 

geskiedenis volg ontmoet on dikwels 
sulke momente waar" oud n jonk 
met mekaar in botsing is. Dit is 
geed dat ons sulke tye nie b skou 
as maar net toevallige gebeurtenisse 
wat op hullcself staan nie. SuI e 
tye is maar voorbe Ide van die alee 
meen g ldende wet van konflik tus- 
en gaande en kom nd generasi·. 
Verlede en toekoms, gister n more, 
verbygaande en kom nd dae, t an 
maar altyd wantrouend t no or me 
kaar. Tussenin Ie die h de, vandag 
die buffer wat die skok moet opvang, 
die sIagve1d waarop di stryd g. 
Iocr word, die toeskou r wat di 
ritslag afwag, die vr demaker wat 
lie twee moet versoen. 
Daar is die ouderdom. Vee} goeds 

s daarvan te se, SOOS ons ook hierbo 
{an lees uit die Woord van God. 
Dit het mooi jare agter die rug. 
Iare van diens en blydskap, toe groot 
linge gebeur het. Die dinge staan 
)p eteken in die geskied~nis. so~s 
net rooi lett rs. En daarm 1 s die 
'erlede sy ie belangrikheid en t r 
elfdertyd die bewyse vir di reg 
'an sy bestaan. 
Daar is die jeug. Veel goeds is 

laarvan ni bekend. Dit het nog 
rik g doen en het ook g n ge 
kiedenis. Maar daar is ook geen lys 
'an sondes op sy register n daar is 
;een verwyte in sy hart. Sy blad 
s nog blank, sy toekoms no voor. 
raarin lees di [eug sy eie onskuld 
n terselfdertyd die regverdiging vir 
y verontwaardiging. Die ouderdom 
oep die jeug toe: jy het nog niks 
doen nie. Di jeug antwoord: ja, 
nook nik verke rd gedoen nie I 
, and ar die mo ilikheid I Ioe sal 
n dit opIos? Ho salons vr de 
la.ak? 
Die jeug moet onthou, dat hy jonk 

, maar ook endag onderdom al 
'e s . Die verled i sy mo der. 
iaaruit is hy gebode, en wi sy moe- oorwinnin 
er eer sal lank 1 w in y land I 
lie OJ.lderdom het ook i ts ver et. 
iaar was ' ndag toe hy ook jonk 
as en dara ta,an baie op y reI e 
ing! Om die waarheid te se:. a die 
.rlede 0 goed was, waarom 1 v~n. 
g 0 81 ,so treuri , so ellendlg? 
Tie is v rantwoordelik vir vandag f 
lie het alle seg ing kap in hande 
shad tot v.andag? Die jeug of di 
lderdom? Wie .... ? 
'n Antwoord het all en hy, wnt ill 
~hoorsaamheid a n die Heilig 
'oord van God: die ouderdom eer 
aar ook die jeug llefhet a 'n wel 
lad van die Here, as 'n uelofte vir 
e toekomsl 

Ds. T. N. Hanckom. 
OUO EN JONK (I) 

Spr, 16: 31: "Grysheid is 'n sierlike 
kroon; dit word gevind op die 
weg van geregtigheid." 

Prd. 11:10: "Want die [eug . 
is nietigheid." 

II< * 
Die [a rlik Sigeuneraand van 
rmonte word op die 17e Oktober 

thou _ 'n greet verskeid nheid ~ 
)rogram word a ngebied. Alma! is 
lartlik welkom. 

III * '" 
Mej. Marcia Schoem n van Huis- 

ten-Bosch het in di loop van di 
week, by gcleentheid van haar v r· 
jaarsdag 'n paar van haar rna t by 
Suikerbossie onthaal, o.a. me]. J an 
van Wyk, Iris Ettling, Ryki 
Reenen en Rae Hugo. 

* II< * 
Mej. Johanna de Wa 1 van Hui - 

ten-Bosch het 'n aanstellin op die 
personeel van die Kindersor v n 
Oos-Londen g kry. * II< It< 

:M j. Eth 1 Goedhal. oud-Sonop 
per i tans op siekverlof n 11 t 'n 
beso k aan St llenbo sch bring. Sy 
hou skool op Vrybur en sal in 
Oktober weer haar dien te nv r. 

II< III * 
Ds. Siebie Si berht g n (o\ld-Wil~ 
enhoffer), t ns lera r op Oudts 

hoorn sal die kort vak nsi op Dur 
banvill d urbring, n i v n pl n 
om 001" a. n Stellenbosch 'n b 0 k 
af te Ie. 

iii lie 

1. Mocnie 'n 
niet lat r 
2. 

nin 
1 t ru 

3. 
d t u 

4. 
IY· 

v n 

* * • 

n 
u nie 
br in 

er 

N eem 'n w rm b d n t voord t 
nIp. 

8. Moenie u h re opdrt i in w ar 
krull r nie. 

nkwe k 
nie-dit is 
u onder die 

p d n en droomt 

Ons i bly om te vern em dat mnr. 
Hubert du )lessis n m j. Ann tt 
Sche per van plan is om vroeg a n 
staande kwartaal 'n musi kkonsert te 
hou. 

'" III * 
Mnre. Gert 1 Roux en Tieni Lotz 

kuler tans op St 11 nbosch, asook 
mnr. Tobi Louw (Tobi ' Mo ie) 
wat terug i ... om 'n ekaamen t do n. 

* * Mej. Dixie T Ij ard v n M c- 
Don.aldhui het 'n b tr kkin op 
Hcrbertsdale aanvaar. 

It! • * 
Mnr. Mike Smith van Wilg nhof 

het Dinsdag sy verjaarsda op fee - 
telike wys evier. 

'" * III 
M j. Barlo R tief van Sonop het 

'n nstelling op di person 1 van 
die Univ.-Kolle e v n W Ilincten 
aanvanr. 

DIE OORLOG 
V rvolg vall bls. 2 kol. 4. 

VOO BRAND 

Onthou ... 

J. c. BERGH 
Di KI r m k r! 

• Til' I 01 zende P 1 

• cd (; , nrhorg 

• Billtl e Pry e 
Beste Mat Ianl 

Nuw dr , : 
N t I ngs n di Suik rho ie! 

Ifred Blomma rt, 
(loon 48 en 176) 
I Cl ks traat, 

~'T ..,I.AL ~NBO m , 

KI un I~NIE tSW Rll~ 
.... YST iJf WARE 

ponu TE .... 

m Win} ir billike en 
S oedige b Ii ning. 

ook Springbok Sl 



VIER nn: MATm, VI{,YDAO 2!l REprrRl\IBhu, 1942. 

Op On Sportvelde 
Voetbal: Stellenbcsch het Mait 

land verlede Saterdag op Coetzen 
bur eklop met 14 punte teen 0 
in 'n wedstryd wat om di Groot 
Uitdaa beker e aan het, Die Ma 
ties taan du weer bo aan die kom 
p,etisielys 

* * * Padwedloop: In die dri hoeki e 
p dwedloop oor 5 my! tu sen U.S., 
U.K. en Spartan Harriers het die 
Maties sowel in di ope as in die 
spnnkomp tisie die lou ere wegge 
dra. Di wedloop het om 3.30 vanaf 
Coetzenburg b gin. Aang sien die 
U.K.-aUet ni almal tot die nd 
volg hou het nie, h t laasgenoemde 
pan e n plek verower nie. Die uit 
slae wa s volg: 
Eer te: P. de Wit (U.S.) 27 min. 

50 sek. 
Tw de: G. Oosthuizen (U.S.) 28 

min. 5 s k. 
Derde: D. Rabie (U.S.) 28 min. 

28 k 

Spenkompetisie : - 
Eer te: Stellenbo ch A met 

43 pte. 
Tweede: Spartan Harrier m t 

47 pte. 
Derde. Stellenbo ch B met 115 

pte. 
In die er te padwedloop 

skools uns oor 2Yz my 1 vanaf di 
lIoer Jongen kool Saterdagoggend 
wa die uitslae as volg:- 

Eerste: Hott ntot holland. 
Tweede: H.J.S., Paarl. 
Derde: Gymnasium. 
Vierde: Stellenbosch. 

Tennis: Die e r te w d tryde van 
di sei 0 n i Saterda teen Oran 
gi afgespeel waa b pel van 'n 
be onder tandaard gehandhaaf is. 

Uitslae:- 
C Muller klop O. Maarten 7-5. 

5-7, 6-3. 
W. A. Joub rt klo orb rg 4, 

12-10. 
Mull r n Joub rt v rloor te n 

M . rt ns n tofber 1-6, 2-6. 
H. Steyn en C. Lombard klop 

Spencer Smith n Cohen 6-2, 6-3; 
lop Both en du Toit 4-6, 7-5, 

8-6. Dr. P. S. du Toit n J. du 
Toit klop Sp nc r Smith en Cohen 
6-2, 6-3; verloor teen Botha n 
du Toit 8-6, 8--10. 

U.S. klop Oran ia met 5 weds try 
de teen 2, 10 telle teen 6. 
Di a rd van die mededingin was 

vriendskaplik. 
* ole * 

H okkie : Die Man klub h t hul 
s isoen uksesvol af esluit deur di 
eerst plek in die lig t verower. 
Die dame n der die einde v n hul 
seisoen. 
Die wed tryd om die Interkos- 

huis-bek r (gemen d) vind nou 
pl s. Die uit lae tot op datum i 
s vol: 
D gbr ek 3-Privaat- Wit 1. 
Wilg nhof 9-Priva t-Kleure O. 
Da breek 3-Privaat-Kleure O. 
Wilg nbof 4-Privaat-Wit 3. 
Dond rdagmiddag vinci die finale 

b 1i sin pl a . 
Puntclys: Wit nhof 4. 

n gbreek 4. 
Priv t-Wit. O. 
Privaat-Kl ure O. 

~~ - , 
VERJAARSDAE 

word nou baie ge- 

5 Jlig gevi r, want 
all 5 word smaak- 
lik voorb rei In 

"Die mtspan" 

Debatsverenigillg IIou 
Wcreldkollferen ie 

Die Wereldkonferensie vir Vrede 
het verlede Saterdagaand onder be 
skerming van di Debatsvereniging 
plaasgevind. 

Om kwart voor ag was die lei 
dende wereldfigur om die konfe 
rensietaf el geskaar (behalwe Mahat 
ma Gandhi wat op die grond gaan 
sit het). Die byeenkoms het begin 
met 'n seance. In half-lig het die 
opgeroepte gees van .Socrates bin 
negekom, die aanwesiges "in sy 
midde" verwelkom en die twee 
,.fronte" aan die gehoor voorgestel. 
Mnr. Piet van Niekerk het as tolk 
en kenner van dinge opgetree. 

Die voortou is geneem deur Pres. 
Franklin D. Roosevelt (Dawid van 
der Merwe). Voor sy mikrofone 
was hy die kranigste en oorspronk 
likste figuur van die bye nkoms. Na 
hom kom Hitler (Charles Hopkins) 
op trotse wyse aan die woord, ge 
volg deur Josef Stalin (Danie Mool 
man) - Beelzebul met sy vodka en 
y meso Hierna was Mussolini (Fa 
ni Moll r) ann die woord, 'n man 
van w.e rbar tige inbors. Dan voIg 
Gh ndi (Bruckner d Villiel's) in 
wit lakense gewaad, telken in grote 
nood, maar steeds vol Iiefde bereid 
om hom lydelik op die grond te 
aan verset. Nou se di statige 

koningin Wilhelmina (Noel Grob 
belaar) haar groot "mouthful" - al 
dus Roosevelt - ondersteun deur 
Jannie Smuts (Gerjo van del' Mer 
we) met sy bokbaard en Swartland- 
se r's. En klein Tojo (Bertie du 
Toit) veg ook sy "bloody, bloody 
struggle." Ten spyte van Ghandi se 
openhartige bewondering lew r Ma 
dam Tsjiang Kai 'I'sjek (Bettie 
Gericke) haar oortuigde redevoe 
ring, net voordat Ouma Issie (Brun 
hilde Coetzer) b Iy hoe sy Oom 
Janni liefhet en goeters brei vir 
haar "boys up North." 
En ten s lotte dan Winston 

Churchill (Jannie de Villiers), cor 
kruis en oordwars begroet deur 
kameraad Stalin. Sy deurlugtige 
rede word indelik deur die onwil 
en rumoer v n die Spilmense be 
eindig, n die konfer n ie (onder 
vr d ) is v rby. 

Die- root ver ad ring het al die 
verrigtings ten volste eni t. 

Vir aile Skoenrepera 
sies I 

LU 
tot U Diens. 

Netheid waarbor 

u volg.ende pak klere of kleur 
baadjie rna k. 

• 
AGENT VIR NAN NUCCI 
DROOG SKOONMAKERS. 

• 
, Andringa traat .. 

Studente! 
Wees ekonomi s en gaan ver 

igtig te werk. 

• 
Laat 

J. B. COETZEE 

Daar' 'n Rede 
Die lmapsto Stud nt kry die 

b t pOB. 

Di b st Drnkwcrl tr 1 die 
me sLo andag. 

Ons is b I nd vir kwalit it 
drul worl t n konknrror nde 

pryo. 

Pro Ecclesia-Drllkkery. 
Die Laan, tellenbo eh. 

KORRESPONDENSIE 
Partypolitiek en Voistruispolitiek gemaak het nie. Nogtans, mnr. die 

Redakteur, as begenoemde liggam 
dit so goed met die studentemoraal 
bedoel en die tug so streng wil hand 
haaf, dan kan dit die goeie naam van 
ons Alma Mater aUeen ten goede 
kom en sou ek die laaste persoon 
wee om daarteen beswaar te maak, 
selfs waar "Die Matie" deur sy ge 
willigheid om desnoods 'n apologie 
aan te bied bewys het dat hy nie 
bedoel het om aanstoot te gee nie. 
Intussen het daar, v66r en na die 

gewraakte artikel, in ander studente 
blaaie so os "Die Stellenboschse Stu 
dent" en "Die Junior" van 1941 en 
1942 dinge verskyn waarvoor on 
welvoeglik 'n baie sagte benaming 
sou wees en wa eerder as immoreel 
bestempel moet word. Hierdie be 
wering sou ek met talle aanhalings 
uit genoemde blaaie kan staaf, maak 
ek bespaar u lesers Hewer die on 
kiesheid en verwys net na wat die 
Rektor self oor die jongste Juniordag 
en die Juniorblad se. (Vide "Die 
Matie" van 4 September 1942). 
Nou, Mnr. die Redakteur, watter 

guIde geleentheid vir die Voorsitter 
van die S.V.R. en sy sekondant 0111 
op 'n spesiale monstervergaderi g 
weer hul stemme te laat door in be 
lang van die goeie tradisies en sed $ 
van ens Alma Mater, en om die Mon 
stervergadering te beweeg om 'n 
sterk beroep op die Senaat te do 
om hul eie organe, "Die Stellenboscb 
se Student" en "Die Junior," in di 
ban te doen - dan sou mens a II 
hul erns kon geglo het. . 
En watter mooie ge1eentheid VIr 

die Senaat om met 'n spesiale ver- 
gadering op te tree deur so 'n beslw 
te bekragtig en na die Raad te ver 
wys om die wereld in te stuur-daJl 
sal ek aan die onp rtydigheid vall 
genoemde liggame hulde bring. 
Wat wou! Dis een van die twe 

Mnr. die Redakteur: onwelvo glik 0 

p rtypolitiek! 
Maar nou berig u blad my cia 

daar wel in die geledere van 011 
S.V.R. beroering gekom het. Rier 
die kind van die liberalisme het hoJJl 
blykbz r 10 ge kud van sy tradi io 
nele juk van konstitusio lism t( 
eenkeer die moed aan die dag ge 
om leiding te gee. Heel besadig ~ 
hy dat hy teleurgesteld voel met di 
optrede van sornmige studente 0 
sek re geleenth de. Wat gtcr eill 
lik sy ,,afkeurir g" geniet is die ,,011 
verantwoordeliz publikasie deur 011 
bekende per .me van 'n vlugskrif 0 
del' die tite! Pro V rit te." Feit 
dat baie van ons hierdie "onveraJt 
woord like" publikasie verwelkorn ~ 
as ten minste 'n moedig, indl~ ( 
uiterste, poging om een en vir 
tyd 'n einde te maak aan buit naP' 
rige studente-wangedrag, En as d 
van owerheidswee aan hierdie 0 

reelmatighede nou crnstige aan~ c 
gegee word, dan het die gewraa 
publikasie heel moontlik ook r I deeltjie bygedra. d 
'n Ander publikasie wat veelee" r 

aandag van 'n S. V.R. verdien )1" 
het onlangs sy verskyning gemS 
Ek verwys hier na "Pro Libe tat~ 
Wat "Pro Veritate" blykbaar aat1kl 
kaak wou stel, dit is juis die ~ 
van ding wat "Pro Libertate" 
gemoedi het! Oor I a enoe~ 
onding rep ons S.V.R. g'n woorcl 
Daarom tel ek die vraa : wat ag 
twintigtal S.V.R.-Iede van roter 
lang - dat ulke onreelmati h de f)l 
Stellenbosch ni mo t p] vinci 
of d t di wereld nie mo t VI t 
hulle weI hier plaasvind nie? 
Wat wou! Dit bly weer eell oJ' 

twee, Mnr. die Redakteur : irnJll 
t it of volstruiapoJiti k? 

Met agting, 11ft' 
"PRO JUS1'I 

"VOOR 'I AG" 
PYNPOEIERS ~ 

DIE VEILIGF. VERBANNE 
VAN ALLE pyrvE. 

1/6 2/6 
Die 

Voortrl' kker - Aptee~ 
STri~L'Jr1~NBO~ 

Geagte Redakteur, 
In die jongste uitgawe van u ge 

eerde blad gee u heelwat prominensie 
aan 'n verklaring wat die plaaslike 
Studenteraad op 'n buitengewone 
vergadering uitgereik het (na aanlei 
ding van drankmisbruik deur studen 
te). Vir my as A.N.S.-lid en leser 
van "Die Matie" kom hierdie hele 
saak 'n bietjie eienaardig voor. 
Toe daar vroeer in die jaar in u 

blad 'n artikel verskyn het wat op 
luimige wyse met 'n paar persone die 
draak g steek het na aanleiding van 
hul politieke bedrywighede, het daar 
in sekere kringe groot verontwaar 
diging ontstaan 'en het sommige per 
sone dit 'n guIde geleentheid geag 
om met "Die Matie" af te reken. 
Sito-sito is 'n spesiale monsterver 
gadering byeengeroep waarop twee 
primarii, t.w. Tappies en Eddie, hul 
verontwaardiging uitgespreek het oor 
die skending van die goeie naam en 
tradisies van ons Alma Mater en hul 
besorgdheid, soos dit teologiese stu 
dente seker ook pas, oor die optrede 
van hul medestudente. Die redaksie 
van "Die Matie" is van onwelvoeg 
likheid beskuldig, en met die steun 
van 'n onnadenkende meerderheid is 
die hulp van die Senaat ingeroep om 
"Die Matie" in die ban te doen. 

Op 'n Senaatsvergadering het die 
meerderheid weI geweier om aan die 
versoek van die monstervergadering 
te voldoen, maar het hulle tog die 
beskuldiging van onwelvoeglikheid 
teenoor die redaksie van u blad ge 
handhaaf, ondanks die feit dat voor 
aan taande lede van die Senaat ver 
klaar het dat hulle geen kwaad in 
die gewraakte artikel si n nie maar 
dit au 'n r,oeie studente-grap beskou, 
Hierop het ook die Universiteitsraad 
die beskuldiking van onwelvoeglik 
heid nie alleen b kragtig nie, maar 
tot oormaat van sensuur bepaal dnt 
die veroordeling van die aanpIakborde 
van die Universiteitsgeboue opgesit 
moet word, waar dit vandag nog 
pryk en waarna dit deur 'n hongerige 
per wereldkundig gemaak i . 

Vanda weet die h Ie wereld dat 
b geno mde optrede van Monster 
vergad ring, Raad en Senaat aan 
"Die Matic" geen duimbreed verskil 

RU 
Gedurende Hierd·e 
Vakan ie en LEES 
die »olgende boekies in 

die llekf'l1d() 
TREIN-SERIE. 

2/6 stuk. 

• 
Oom Kasp r se Wonderwerke 

deur H. J. C. Pieters . 

Spektakels en Debakels 
deur Dirk Moat rt. 

Moleste in die Moot 
deur Dirk Moat rt. 

Dood in di Sirkus 
deur Nico Ni m nd, 

Boernooi n Bokkapat r 
deur M. L. Louw. 

Manuel die Vervloekte 
deur J. d V. St yn. 

Somerdwaasheid 
deur A. Suth rland. 

C S.V.-BOEKHANDEL 
Pleinstrae t 

STELLENBOSCfl 

Maak vro gtydig voor iening 
vir MatiewKersk rtjie 
6d. atuk, 4/6 per do.yn. 


