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Arbeidsdienskamp Reuse Sukses 
Vakansie van Werk en Ontspanning 
UITSTEKENDE DISSIPLINE EN ORGANISASIE 
In die afgelope vakanaie ia dear die Arbeidadi~na van die Stu 

dente-O.B.-kommando'a 'n nuwe mylpaal b reik deur die Arbeidadi ns 
kamp w t gehou ia op die Plua By-Den .. Weg, naby Stellenboac'h. Vir Ike 
kamper ia dit ook 'n mylpaal. Aileen die peraone wat m egedoen het aan 
die kemp k n die volle waa1rde van die kamp betef; Willt dit bet ken om 
.. am met al die and r kamper. jou pik diep' die harde grond te .Ia n 
ten deurr die awe t van jou aanakyn 'n dieaa &an jou Volk te lewer. Ook 
veraban Ike mper die diepere waarde en betaken is van die geaellige 
verkeer om die kampvuur a&ana na 'n harde akof van die .da,. 

Op Donderdag, 6 April, toe die son kole, miskien 'n gesaag uit die mans 
net wou ondergaan, was die tente al- kamp (of hoe Klasie 1), vir 'n rukkie 
reeds opgeslaan, en elkeen het met die lig in die Hoo£kwartier en dow 
tevredenheid gekyk na die eerste we voetstappe van die wagte, 
bietjie wat tot stand gebring is. Die 
volgenele dag, Goeie-Vrydag, is daar 
nie gewerk nie behalwe 'n bietjie 
,.huis-skoonmaak." In die oggend is 
daar 'n diens gehou deur mnr, Gawie 
Oosthuizen. 

DIE WERKSDAG 

V roeg op die eerste werksdag is 
die kampers gewek in'n mp wat 
'n voorbeeld wa v n n th id en or 
delikheid. Na die vakerigheid van 'n 
aangename nagrus afgespoel is in 
die koue water v n die kamp Be 
tie "badkamer," is die Vierkleur pleg 
tig gehys. 'n Koppie stomende kof 
fie in die vroee mare het nuwe werk 
Ius by almal gewek. Kenmerkend 
van die organisasie wa die gedien 
stige bydrae van elk en om die ge 
heel af te rond en die presiese afloop 
van aUes volgens plan. Die dame 
het ook behalwe ander werk geleer 
spin, en die eerste : produkte is al 
reds gelewer. 

ONTSPANNING 

Elke middag was daar badtye vir 
dames en vir mans. In hierdie tye 
is daar ook jukskei of ander soorte 
sport gespeel. Boeresport soos hoen 
derha nskop of velskoenemaak het 
ook bekend geword by die kampers.· 
:Na aandetc s dit eers sterk skemer 
is, is die kampvuur aangcsteek en 
dan is om die helder vlamme Volk .. 
spcle gespeel vir ongeveer 'n b 1£ 
uur, Daarna vergader almal om die 
kampvuur. Om die kampvuur i daar 
gcsing 800S alleen op so 'n amp 
gesing k n word. Ook is da r items 
gel ewer deur die verskillende tente, 
en die amper ontbou almal ou 
Bobby e ploeg wat so uitstekend 
was om die k mpvuur (dan om 
Eps se "dit is geweldi goed"). 
Die kampvure i afgesluit met 

aandgodsdiens en 'n paar slaaplled 
jie daarna. 'n Ha1£uur na die 1 te 
slaapliedjie het die ligte .. uit-fluitjie 
teblaas en daama w s dit stU in 
die kamp. At wat dan nog waarge 
Deem kan word was cUe gloeiende 

KAMPORGANISASIE 

Die kamp was onder die bekwame 
Ieiding van Komdt. Gawie Oosthui 
zen wat opgetree het as Kampkom 
mandant en Komdt. Willie Gibson, 
die Arbeidsleier. 

Mej. Etta Lombard was die Dis 
siplinere-hoof van die dames en mej. 
Lenie Roos die Hoofkok. Vir die 
kamporganisasie is 'n tentkorporaal 
aan e tel oor 1 e tent. .. di w rk 
is die kampers opgedeel in ploee 
met ploegbase aan di hoof van elke 
ploeg. Mej. N. Baard het die dames 
onderrig in spin gegee. 

A.N.S. Roep 
Afrikaners 

U.K. 

·Volksg ondh 'id 
In On To 

n Volk opbou 
komss a 

Groot Gevaar van G boort b perking 
DR. VAN ZYL oon MEDIF..,sE DII~N T ~ 

volk, Hier 
pligt toep sin van heil .. irnn 
en verpllgte bywoning van 
dienskampe vir s un .1 m ISle , 
w ar meisies d 11 ook ver 1 s 1 on 
derri word in moeder eunde n mi l i .. 
t re diens vir una verpligtind s 1 

Spr kef is oortui daarvan d t 
ons 1 nd op die drempel star n van 
die nuwe staat, 'n st. at wat nie die 
vryheid (en indiwiduele vryh id tot 
kapitalistiese uitbuiting) van die 
Franse Rewolusi bied nie, maar 
wat die belsnge van die vol k as ge 
,heel nsstree}, 'n steet partyloos en 
in die hende van 'n gessgsbeet .r 
wat v sdetlik teenoor sy volk s I 
staan. 

On uidi e s els 1 van m di se 
diens val in dt i g oepe n1. di aat, 
8 mi-priva t praktyke en privr at 
prnktyl e. I i rrdie stelsel ai mank 
aan baie ernstige g breke: er tens, 
'n baie swak kontrolestelsel : twee 
dens, n' skesmtelose gebrek aan die 
nodige mtunsknplike dienste : der 
dens, 'n groot ebrek aan hospital 
en omvangryke pesieliteitsdien. 'teo 
V ral verkeer die middelklt sinkom - 
te-gr oep in 'n bai moeilik posi i 
aangesien dienste vir hul onbetaal 
baar duur is, en da g en voorsie- 
ing vir hul emaak wo d vir ratls 

diens ni . 

Onderstaande oproep is deur die 
A.N.S.-taksleier, U.K. aan elke mede 
Afrikanerstudent aan U.K. gerig: 
W 'rde Meer/M j., 
o dr Idennia van die atryd v n di 

Afrik n ratulCi nt n U.K. Sy atryd 
i. u peraoonlike atryd n BY v rdruk 
king i. u peraoonlike onderd1rukkin,. 
Di A.N.S. w na aile Afri n ntu 
dent op te ... oep na 'n Afrikan roO 
student malla-v rgad· rin, wa r hul 
Ie h,.) poai,ie en toekems &an hierdi 
univM-aiteit oet b apre k >eft b 1,. 
U Mnr./Mej. word p raoonlik ep 

aero:ep na hi rdie vergadering wat 
on beak rminar van die A.N.S ... k 
sal pleaavind. 
Die datum en plok ia: 24 April om 

8 n.rn. in d Mowbr y Stadaaai. 
Sptek 1'1: Mnr. W. A. Joubert n 

dr. P. J. Co rbe, bide v n St 11 n 
boach. 
Kom, n m d I an di Ib apre- 

kin,. bealuit vir ua If wat u pan 
doen om uaelf te ndhaaE aa 
bare Afrikane ...... tudente aan hi 
Uni. aiteit. 
Afribn ... tudent, bri • '" 

atudent .... m. Ona rek clefiniti op 
u raoonlike enwoordiarbeid. 

M t broeder,ro te, 
U m e Afrik ner·atu 

IN DIE TOEKOMSSTAAT 

KOM BESOEK' ONS en laat al u 
saam met 
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DIE EIKE KAFE 
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(Mnr. n M v, van Zyl) 
SIGARETTE en TABAK 
SJOKOLADE en GEBAK 

VARS VRUGTE 
en 

GROENTE 
LIGTE ETES ALLE UREI 

In ruil vir u gewaardeerde 
onder tuning waarborg on u 
DIE BESTJiJ DlJi]'NSTE 

Skeer-Lemmetjies 
Pakleie van 5, 9!d, 
In learton~dos;es van 20 
pttkleles van 5 lemme 
tjl selle, 15/10 

HORLOSIES 
Ons het 'n wonder/ile 
Ie us van b ste en 9 .. 
w arborgd Swits rs 
A rmb nd-horlosies 
VANA , ., -0 TOT 7·0·0 

• MULLER 

TEKE 
On hied u deskundige 
bediening n betroubare 

medisyne aan. 

JOERNING en SEUN 
( in •. ) p. 

Hoe ird- en Pleinstra t, 
S T ~ r~ IJ E N B 0 S C 
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FOo" 0013. 
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Kom 9 ni t 'n 
Mu Ikat A nd 

Ivy An ov 
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DIE MATIE 
All Korr .ponden.i aan: 

H. S. MARAIS, 
HOOFREDAKTEUR, 

D gbre k. 

Korrespondensie i.s. Inskrywings 
aan: 

Die Matie Adminiat .... i , 
Posbus 28, 

STELLENBOSCH. 

Deel IV. 

Van Riebeeckdag! 
6 April 1944 is weer verby; onge 

merk het dit verbygegaan. En on 
gem irk het die blsnke inwoners van 
Suid-Afrika "n dag wat een van 
grootse Ieestelikheid behoort te 
woos, laat verbygaan. 6 April 1652, 
'n merkwaardige dag, die dag van 
Jan van Riebeeck se aankoms aan die 
Kaap, die vooraand van die vasan 
kering van die Europes beskawing 
in Suid-Afrika, 'n dag wat nie net 
vir die Alrik snssprekende 01 vir 
die Engelssprekende of wetter groep 
ook al van belnng is nie, maar 'n 
groot dag van belsng vir elke Manke 
element in ons land. En die dag 
gaan ongernerk verby l Dit is voor 
waar 'n kerpe aanklag teen almal 
wat vandag die groot voorreg kan 
eniet van 'n bestaan in blank-Suid 
Afrika. Daar bestaan aanduidinzs 
d t die dag herdenk is vir enkele 
jare na die groot gebeurtenis, maar 
daarua het dit verdwyn. Hier n 
daar hoar mens die afgelope paar 
jaar weer van fe stelike herdenking 
in enkel Suid-Afrikaan e dorpe en 
t de, maar mens ken eenvoudig nie 
bcgryp boekom 6 April nie jaarliks 
as 'n gro t £eesdag deur ons hele 
land herdenk word nlel 

Dae It van belang" wat hulle cor 
sprong of motief in oorsese lande 
gevind het, word gevier, openbare 
'V k n ieda word to estaan omdat 
dil! e n verjaar or dcUirdi e n doo 
i , maar 'n ie fee gel entheid 500S 
Van Riebeeckdag word nie erk 11 
nie ; word nie aHeen deur di rege 
ring nie erken ni e, maar word deur 
die bl nke inwoner. van Suid-Afrika 
a eheel (met enkele v 1 blydende 
uit onder inge ) nie erken nie. 

Die viering van die dag is ni 
b100t 'n tuu ionule v oorreg nie, dit 
is 'n more!e plig. Dour die skromc 
like verontu saming van 6 April 
word die ge10fte wet Jan van Ri - 
be ck op 6 April 1654 afgeIe h t, 
eweneens verontag aam en geskend: 
"Vandag i dit twe jaar geled dat 
ons deur Gods Heilig geleide met 
die skepe Drommed, ri, eyger en 
Goede F. oOP hi r n die Kaap vei 
lig aangeland h t om hierdie ve in 
en koloni op bev 1 van ons here 
m est rs op te ri en te vestig, en 
omdat die eer on e God tot op 
die huidig da a1 di sake met bai 
e"ninge goed en n w ns laat laag 
n voltooi het, 0 bet ons beslu~t en II 
ook vir di eerste maal begin om 
hierdi d ,die 6e Apr'}, tot God 
r m dan s gginge te vier n vir 

1 yd tot 'n vasg st Ide dank- n bid 
dag in te tel, oda' die w ldad an 
on bewy deur die ere God deur 
on nakomeling nooit vergeet maal' 
tyd tot Gods er ter eda t ni 

on thou a1 word." 
t n nieteenstaande ons groat \Toor 

re , ni teen ta nde oi gelofte, nie 
tecnst andc dle feit dat on on twa 
kende Alrikanervolk so k 118 leesdae 
wn iu knrakter en oorspronk suiwer 
op Suid.Afrikal1nsc bodem gegrond 
ves is, ignore ,r ons die dag. Waarom 
it on tud nte hi r op S llenbosch 
o stH? Of is ons maar doodtevre 
d s on dan net di vakansiedag 
van vreemde oorspron k n eni t: 
Is dll r dan 'n gebrek aan dr ng tot 
1 ittn v n Ruiw r na ionale leur? 
1· n to , m ns rugdinl aan die 
I itt r nde uks van He1ded vie- 
rin h' r v rl de jar, kan me . 
mo ilik di. e.e van a £ ydi heid van 
eie n sionale ake begryp. Of moct 
di A.N.S. weer .ens soos in die ver- 

Die Oorlog 
DIE RUSSIESE KOLOS VOOR DIE POORTE VAN 

EUROPA 
,,De Waer.ldg~sobied.nis is 't 

Wa~reldgericbt. 
Ver.eJdjn~, d~ wet der Historie-" 

-Ten Kate. 
Dit is bekend dut die Russc n nio 

die Duitsers nie vir reeds byna onder 
half jaar op dio aanval is. Sedert die 
Duitse terugslag hy Stalingrad en di 
byna gelyktydige Angel-Saksioso offen 
fl,j f in Egipte en Ifrans-Noord-Afrika 
hot rli militer inisiat.i f oorgegaan in 
die hunde van die Bols] wiste en hul 
bondg mote. Of die Duitsers vir goed 
hi rdi inisiauief vcrloor hot is '11 a ik 
waaraan allecn wensd nkcrig profeto 
hul sal waag. Or die oomblik t aan 
alle in vas dat di Duit er nog gl' n 

ook die moontlikh id dat dnar aan die 
Russie e front, SOOB in Italic, verakeie 
Cassinos kan ontwikkel. 'n Derde 
moontlikh id i clat, die Duitsers in hul 
verdedigingstakti k st rk re801'W s op 
g bon het en and rmas 1 met 'n vor 
l" ssende offen ief voor die dag ka I 
kom. 

As ulle n di >rHt moontlikheid, nl, 
die uk volle voortactt.ing van die 
Unssil' offensief g paard m t. 'n suk 
s vall \.llg ]-1 aksio e inval in die 
W ste hi r in aanm rking gone m 

Deur Prof. J. A. Wiid 

nne poonTE 

tWI; xle Stulirigrad W'ly h t ni , U. t uit 
Brit '-Am rika usn mars nil. Rome en di 
Hrcnnor in kuid-Itnlio vaK~ st.e k h t, 
du t, die Angol-Saksiese 0 Iensief van 
dag bynu uitnluitlik "n 11lgoffonRief ~e 
word h t en dat die RURse g w ldige 
Ru: aiese gebied Lerug vorower het. 
Die Bolsj wist.e staan vandag voor di 
pOD rto vn n F~\l ropa . 

Sond r om die milit¬ n presta i s van 
die Rl18S0 to v .rkl inr or - die h le we 
reld weet irnrn rH dat. hulle, 'in verg 
Iyking met, hnl hondgonot , militer by 
verre die mcost presteer bpi - sal 
g en obiektiew mens wil beweer dat 
Ilil Duitse te rugslug in Ru land tot 
d11 rver In militer« d bake) was nie. 
Die Duil ers At ur 1I nie alleen nog nl 
tyd op u itgost.rekto Rnsr iese gobiede 
nic, maar die Russo sa] nog moot be 
wys dat hulle die ponrt na ]~uropa 1 • 11 

verow r. J1jell van hierdi • poorte is die 
oug v r two hondord my I breo land- 
1fl 1 t.u n dio Kurpatc-bergrc ks n 
di Swart Bee. Di wog deur hi rdie 
poort 1 i nie na Duitsland of S ntraal 
}1,uropa nie, rru 11.1' na die Balkan en die 
Dardr nelle. Dit is 'n wog wr nrvan 
Bu laud in (loio v declo m ermnle go 
hruil gemual hot. Dit is di weg Wilt 
die T aariati f Ruslund bewandel hot 
to hy in sy Pan-t lawist.io e st.r wo 'n 
rnugsposisie vir hom op di Balkan wou 
It p n die atrategi s-uitor b lung- 
ril e Dardan lle wou verow r. 

Die nder invnlspoort. 18 noon] van 
eli Kal'paie - tuss n hierdi' bel g- 
r, k n dio rip tmD ras 0 - en I 
in di v declo veral gebrnil in £1i 001' 
loe tUBS n Huslund en di Hnb hl rg, 
monnl'gic. Hi relio invalspoor{, tussen 
I.li Knrpoi' n (lio Pools-Rl1ssi f; rna 
raeso bieu g( n nlltunrlike hind rniss; 
11 ie n is gal a van trnt gieBe poorwe~ 
en nnuer v rk ;rRW 0 voorsien. nit is 
lIatnurlik ook mooutliIt vir dio Russ 
om i 11 nooruo van di Ptipet-moorasso 
1:)( ntrunl-liJ lropa binne t val. Die 
DuiL' 1's h ,t in bul offonsicf van 19H 
RWllut cl hier binnl'g (}J"ing. Dit sta n 
gt l' v. s dnt dio ~orrein ,tuss. n dio 
}lrip t-mo russe ell dlo 00,,-8 tho VN 
d dig J' m '1' as clio annv llor Lwgnn- 
Hti. Uitgp trekt moerasse, m r , 
wOlld n In ongoly]{o oppol·vlnkt.e wat, 
in M>mmigo o}'Rigt aun di Jr, apst 
VI 1 to h riun r, ,il'! natuu "like k ,n 
ma k v n hi rdi g bi d. Dit wiI dus 
kyn of rli hel ngril at invaJspoort.o 
ir die nu BO noorll en uid (li 
: rpaio-hcl'grookR gl ellS, 

Dit. is naiuurlik moontlik I Itt Iii 
UllSSe: hul off'llsief, wat }mllo by ~ t. - 
Hugr cl IH'gin 11 t I vool'tsit, deHl' di 
~ no md invnlspoorte l}1'(~.k 'n In slll- 
CRvollt 1(lort.mars na die Dardan 110 
1 J)uihluncl d nrvol'r. nu. r b sb. n 

Die jaarlikse unswedstryd hier ,oP 
Stellenbosch taan weer voor die deur. 
Die w d tryd beoog 'n metrekkin 
van tal nt in aUe vorm van kun - 
kild r- en b eldhoukun, h nd at- 
beid, musiek, ang, voord ag, ens., 
ns. 'n Groot ver k idenheid bek r I 

diplom s n ander pryse word uitgc' 
loof. By di vorige kun w dstryd is 
mer as 1,400 inskrywings ontvang· 
Die meeste inskrywings moet v fl' 
jaar voor Vrydag, 28 April geskied, 
en kan by die vol ende pIe ke gedoefl 
word: Koshui studente: by koshuis' 
werwer ; Publie 'en privaat studel1' 

• te; by R. MUller of C.S.V.-Boekh P- 
del. 
Di kretares e i mej. S ie Pie' 

na r, Noordwal, Stellenbosch. Tete' 
foonnommer: 256; sp e k- en 'tel • 
fQQnure: 12.30 n.m. tot 1.30 n.m. 

lode by pring om daardie kwyn nde 
v1ammetjic van nasion Ie bewust 
heid onder di studentegemecnskap 
aan t blaas!! 

Sl gs eenke r in die j ar doen die 
Ie sg leentheid hom voor. Vanjaar 
i dit veront sa m. Wat aan ons 
volgende jaar doen? 



DR. VAN DER MEUWE AS 
PROF. IN LANDBOU· 

EKONOMIE 
Dr. W. H. van der Merwe, opvol 

ger van prof. W. J. Pretorius as 
professor in Landbou-Ekonomie, sal 
op 1 Mei aanst. sy werksaamhede 
hier begin. Prof. Van der Merwe 
het die graad B.Sc. Agric in 1926 
alhier behaal en die graad Ph.D. in 
1931 aan die Universiteit van Min 
nesola, V.S.A. Sedert was hy werk 
saam onder die Dept. van Land 
bou, die laaste jare as Onderse 
kretaris van die Mielieraad. Die Matie 
heet prof. Van der Merwe by voor 
baat welkom op Stellenbcsch.> 

HANDELSSTUDENTE 
Bl.SOEK 1 .W.V. 

Aan die einde van verlede kwar 
taal het 'n groot aantal studente van 
die Handelsfakulteit aan 'n uitstap 
pie, gereel deur die Handelsvereni 
ging, na die K.W.V. in die Paarl 
deelgeneern. Twee gidse het die stu 
dente deur die hele fabriek gelei en 
almal was getref deur (lie geweldige 
omvang van die besigheid - om 
darem wyn te bereken nie in hon 
derde of duisende nie, maar miljoene 
gellings, afsonderlike vatinboude te 
bereken in duisende gellings en hon 
der de leers, ens. was darem so biet 
jie bo almal se vuurmaakplek. 

Aan die einde van die besoek is 
die studente mildelik trakteer op 
K.W.V.-produkte, en die sekretaris 
van K.W.V. het die besoekers be 
dank en aangernoedigend toegespreek. 
Mnr. Botha, voorsitter van die Han 
delsvereniging, het die K.W\V. per 
soneel bedank vir hulle vriendelik 
heid. 

B "strydillg van Brande 
in itellenhosch Arp.u 

Meer be onderhede is nou beskik 
b ar i.v.m. die po ing w t 'n pa r 
w ke gelede gedoen is om 'n plaas 
like komit e te stig vir bestryding 
v n bos- en veldbrande in hierdie 
r a. Op 'n vergadering, bygewoon 
deur vooraanstaande pJaaslike per- 
one, bet dr. Wicht, van die Jon 
kershoek Bosreserwe, kortliks die 
posisie i.v.m. brandbestryding, 500. 
dit tans in Kaapstad onder 'n deeg 
like komi tee is, behandel. Spreker 
het b klemtoon dat -die doel met die 
tigting van so 'n komitee is groot 
liks om te verhoed dat daar 'n her 
haling voorkom van verwoe tende 
bosbrande wat in die somer van 
1942-43 die Jokersboek area ge 
teister het. 
Sedert hierdie vergadering gehou 

is, is nog geen v rdere stappe ge 
neem om tot die stigting van so 'n 
komitee oor te gaan nie. Minstet:ls 
drie bran de is in die tyd ook al 10 
die plaaslike afdeling gerapporte r: 
brande wat kon bestry word en min 
der skade aangerig het as so 'n 
komitee reeds in aksie was. 
Terwyl dit vanjaar besonder dro~g 
i en die gevaar van brand g~?Ur.lg 
d ar i word die hoop all rwee uit 
gespr ~k dat die voorlopige komitee, 
war op die saak s~u ingaan, ver~1 
met die oog op di opstel van n 
On titusie binnekort tappe sal neem 

om die onderneming aan die g ng te 
it. Veral die Departement van Bos 
bou staan nie onbewus van die groot 
({evare wat bosbtand inhou nie,. en 
veral verblydend is die arnew rking 
Wat blykbaar vanuit hierdie oord ver 
wag ka,n word. 

Mn}'. RIEL BEVORDElt 
Mnr. T. I, J. Kriel, B.A., w t s. 

dert enige j re registrateur van die 
tellenbo ch • Elsenburg - Landbou 

kolJege alhi r wa , word ersd a s 
na die hoofkantoor van die Dept. 
"an Landbou in Pretod bevorder. 
}{y word opgevolg deur mnr. H. S. 
'Van der Walt. 

"GELEENDE VEltE" 
Vanaf Maandag, 24 April, tot Sa 

terdag, 29 April, bied Andre Huge 
net en sy toneelgeselskap "Geleende 
Vere" aan die Stell nbosscbe pu 
bliek. Hierdie geselskap is nie nodig 
om voorgestel te word aan toneel 
liefhebbers nie: genoeg om te se dat 
Hugenet weereens iets bied wat die 
moeite werd is om te sien. "Geleen 
de V ere" is 'n komiedespel wat te 
doen het met die klasse-onderskei 
ding: Hugenet vertolk die rol van 
'n lakei in diens van 'n edelman 
(Johann Nell). En as die lakei vir 
'n paar uur sy baas se klere aantrek, 
sy baas se sigarette rook en . 
wel, kom sien vir uself. Hierdie 
opvoering is voorwaar 'n bewys d~t 
die Afrikaanse toneel ook weI (he 
ligtere met sukses kan 1 er. 

Nie Langer Q.V.M. Hospitaul 

Die ou hospitaal bet verdwyn, en 
daarmee saam die ou hospitaalnaam, 
Queen Victoria Memoria Hospital. 
Die nuwe hospitaal sal die veel meer 
,.plaaslik geinspireerde" naam van 
Die Stellenbosch Hospitaal dra. 

Mnre. J, Krige en O'K nn1edy het 
v rlede S terdag in die W.P.-Junior 
tennilkampioenlk pp op Rond bosch 
die onder-19 dubbelspeltitel ve'rower. 
HuJle is die eer te Stellen1boue stu 
d nte wat tn junioe-t' nnisk m pjo en-. 
kap van die Westelike·Provinaie g • 
wen het. 
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Be pr'6ek by C •. V .-Boekh ndel. 
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Ond r Onsies 
Mnr. N. J. Goosen, 'n eerstejaar 

student in Ingenieur wese, bet op die 
afgelope kamp sy regterbandgewrig 
beseer sodat hy dit vir drie maande 
in gips moet dra. 

* II« * 
Mnr. Jan H k, oud-primariu van 

Dagbreek, gewes Uniale sek~etaris 
van die A.N.S. en tans sekretans van 
die "Wapenskou" Maat kappy, is ge 
durende die vakansie ] die huwelik 
b vestig met me]. Maria Theron van 
Bloemfontein. 

* * * Mej. Franci Pi naa'r, van Noord- 
wal, Stellenbosch, en tans werksaam 
in die Universiteitsbibliot ek, het ver 
lede week haar verlowing b kend e 
maak aan mnr, P. O. I Roux, 'n 
bekende Matie-Iiguur van 'n paar jaar 
gelede. 

* * Mnr. Andr] s Er mus, V n Die 
Laan, bet Woensda 'n operasie aan 
die been ondergaan en verkeer tans 
in die plaaslike hospitaal. 

Viool .. en Klavier .. Uitvoeving 

Vanaand om 8 UU1' sal twee mu 
siekkunstenaars die publiek in die 
Konservatorium saal op 'n baie go i . 
program vergas. Sowel Ivy An~ove 
(viool) as Willem Eggink (klavlcl') 
het reeds 'n hoe mate van b roernd 
heid verwerf. 
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Sportmanne in die 
Nuus 

Jean Borotra. 
Die berig wat onlangs in plaas 

like nuusbtaale verskyn het as ou 
Jean Borotra, voormalige direkteur 
van li gaamsontwikk ling van die 
Vichy-regering, na die Duitse kon 
s ntrasiekamp gestuur is, het die 
pr stasi B van hierdie beroemde ten 
nissp ler in herinn ring geroep. 
Borotra het in 1922 internasionale 

roem verwerf in die portwereld toe 
by as 'n jong eun vir die cerste 
keer vir Frankryk g speel bet. Daar 
n het hy pal sy land op tennisge 
bi d v rteenwoordi totdat 'by enige 
j r gel de uit eskei bet, Dit was 
rootlik n hom te danke dat 

Frankryk gedurende' 1927 en 1932 
toon ngegee bet in die tenniswe- 
reld. 
Vir vyf agtereenvolgende [are - 

tUB en 1924 en 1928 - het hy aan 
di eindwed tryd vir die enkelspel- 
ampioensk p op Wimbledon deel 

gen em, en in 1924 en 1926 het hy 
di tite gebuit. In 1932 en 1933 bet 
by die mansdubbelsp lkampioenskap 
aam met y spanmaat, Brugnon, 
v rower, en in 1935 aam met La 
co te, terwyl hy in 1925 ook di ge 
men de dubbelspel saam met Su 
zanne Lenglen gewen het, 

orotr was een van die interes 
s nt te figure in die geskiedenis van 
di pel. Hy was b ie onortodoks 
in sy met odes. .Sy ronds ot was 
ruk rig en ona nskoulik, maar sy 
t' .tsp 1 itterend. Geen speler het 
00 b t r vlug .. en moke kote be- 
. ·ik as hy nie, n de undige b skou 

1 m nou ) og as die best dubbelspe 
ler v n lle tye. 

orotr het altyd Uerhande tre e 
had om y te n t nder te uitoor 

I. l,; n v n die inter s n te voor 
v He uit sy loopbaan bet voorgekom 
in y wedstrvd t n die beroemde 
meri ner, Johnson, in die Am ri 
nse ampioensk pp v n 1926. 

N d Johnson di e ste twee tell 
m Iik gwen h t. het Borotra hom 

gin mo hou. I y het uitgeput op 
die grond n erne k noms 0 na sy 
em yg, dat elf's y p nmaat 

hom VTR het om maa liewer tou 
op te gooi. John on h t die wedstryd 
o op tlik uit rek nr vy t 11 . 
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s. . KAMI>IOENSKAP OP 
COETZENBUIU .. 

Junior Atlete Presteer 

Die junior atletiekkampioenskappe 
van Suid-Afrika is gedurende die va 
kansie voor 'n rekord atletiekskare 
op Coetzenburg beslis. Die baan was 
in 'n pragtige toestand, 'en die ver 
tonings van ons jong atlete dui op 
'n gunstige toekoms vir atl tiek in 
Suid-Afrika. 

D r il vyf nuwe Suid-Afrik nse 
junior rekordl b I, n1.: 
220 tr : 21.9 sek., D. Hugo ()W.P.). 
110 fr, e h kkie.: 14 II k., E. Wood. 

(U. Rhod a). 
P I.pring: 11 vt. tOa dm .• D. Botha 

(O.V.S.). 
Di.kul ooi: 176 vt. 5 dm, J. Furter 
(W.P). 

Spielgooi: 172 vt. loA dm., A. Fuller 
(Pineland.). 
Di Paarlse skoolseun, Danie Hugo, 

wa die groot gunsteling van die 
toeskouers. iy het sy twee naellope 
maklik gewen, en Danie Joubert se 
S.A. junior rekord oor die 220 tree 
met .4 sek. ge laan. 

Di uitataand atl t van die dag, 
egte .. o w. G. Boam n van Suid 
Tranev at Hierdie kranige middelaf- 
tand-hardloper het die 440 tree in 
49.5 sek ('n W.P.-tekord), en die 
880 tree in 1 min. 58.2 sek, gewen. 
In albei hierdie wedlope het hy sy 
teenstanders ver oorskadu. Bosman, 
wat in voorkoms en styl sterk herin 
ner aan die voormalike S.A. kwart 
mylkampioen, 'Willie Walters. beskik 
oor 'n kombinasi van vaart en uit 
houver oe, waarmee alleen 'n bui 
teqgewone atleet begunstig i . 

Sow 1 Hugo • Bosm n kom aan- 
at d jaar Stell nbeseh-eoe. 
In die paalsprin het D. Botha, die 

16-jarig Vrystaatse kampioen, prag 
tig vertoon, en die nommer met 11 

kielik 1 we in die 
ran m n kom. By h t soos on 

bee tene op die net afg term, ell 
byna ell e hal met 'n kouspelagtig 
prong bygekom en doodg eslaan. 
John on wa 0 oorbluf dat hy die 
stel en die wedstryd verloor het. 

J an Bo -otra e naam sal oral 
waar tenni p el word, onsterf- 
lik bly, - (S. B.) 

Foon 
440 

Vi, ••• mcao.\ lIan a lIo1 •• nd. 

Paar Sandal 
g te els 
o oene 

g maak en sal waarskynlik saam met 
Treurnicht 'n doring in die vlees van 
hulle twee teen stander , van der Mer .. 
we en Zaaiman, wees. Albei verde 
dig en val doelbewus aan. Waar die 
Maties se sterk punt egter in die 
agterboede is, is die twee senters 
Brink en Oosthuizen. Albei speel met 
ondernemingsgees en inisiatief en be .. 
hoort vir menige aanskoulike bewe 
ging verantwoordelik te wee. AI. 
hoewel Peet van der Walt en Tom 
Fourie 'n kranige skakelpaar is, sal 
hulle more moet wakker loop vir 
Mike Cronje en Botha. Cronje is 'n 
baie geslepe losskakel en weet hoe 
om van die geringste kansie ge 
bruik te maak om die spel in sy 
guns te laat verloop. 

DIE STRYD TUSSEN DIE 
VOORSPELERS 

Hier verwag ons dat die Robert 
sonse agttal 'n effense oorhand gaan 
he, vera! in die vaste skrums. Wil 
Delport, die Matie-haker van 1943, 
saam met Kellerman wat 'n jaar of 
twee gelede as 'n toekomstige Spring 
bok beskou is, en Pierre Rossouw, 
sal seker die bal klokslag aan die 
agterlyn besorg. Dit is [uis hier waar 
die MaUes vanjaar te kort skiet, aan 
gesien R. du Plessis wat moontlik 
more in die posisie sal optree nognie 
juis oortuig ni. In die losspel sal 
die studente hulle egter soos ge 
woonlik laat geld met manne soc 
Dawid Snyman, van Blerk en moont 
lik Burger om die aanvalle te lei. 
Die Rosyntjieboere het egter ver 
woede vegters in Piet de Wet, Bes 
ter en Delport en sal hulle nie som 
mer maklik in die skadu laat stet 
nie, In die lynstane sal dit ook 'n 
verbete stryd wees. 

Alles in ag gene em is dit dus rna r 
moeilik om 'n v·oorspelling te waag 
oor die uitslag, maar dit wil lyk of 
'n naelskraapse oorwinning deur die 
besoekende vyftiental gladnie uit 
geskakel is nie. Wat egter geen twy .. 
gel lei nie i dat more se wedstryd 
op Coetzenbur groot b langstellin 
onder die onder teuners van die Rooi 
span behoort uit te lok, en spran .. 
kelende voetbal behoort te lewer. 

VOETBAL 
Muties se Iste Wedstryd more 
Nadat die meeste ander Wes-Kaap. 

landse spanne alreeds vriendskaplike 
wedstryde agter die rug het en in 
goeie afrigting verkeer, kom die 
Rooispan more in hul eerste wed- 
tryd te staan teen Robertson. 
Alhoewel die Maties nog nie amp 

telik vanjaar op die veld verskyn het 
nie, en 'n mens dus nog nie hul speel 
krag kan oordeel nie, het die oefe 
ninge bewys dat U.S. weer hierdie 
seisoen oor 'n span sal beskik wat 
hut terdee in die kompetisie sal laat 
geld. Daar het maar min van ver 
lede jaar se gereelde spelers oorge 
bly, maar gelukkig het die Maties 
toe ook 'n 1-B span in die senior 
kompetisie gehad, met die gevolg dat 
die leemtes in die eerstespan met 
vertroue uit hierdie bron aangevul 
kan word. 
Daar is op die oomblik min te kies 

tussen die twee aanspraakmakers op 
die heelagterposisie: Jan de Villiers 
en Michau. Alhoewel de Villiers al 
reeds sy provinsiale kleure verwerf 
het, het hy in die oefeninge loot dusver 
nog nie sover bokant Michau uitge 
styg dat hy juis op 'n hoer trap as 
laasgenoemde kan geplaas word nie. 

Dollie du Plessies het weer sy ver 
skyning op die veld Dinsdagmiddag 

vt. 10', dm. gewen - 9:l dm. hoer 
as die bestaande S.A. junior rekord. 
Dit is 'n merkwaardige prestasie, ver 
al as in aanmerking geneem word dat 
Botha nog nooit enige afrigting ont 
vang het nie. Daar wag vir hom 
ongetwyf eld 'n groot toekoms. 
In die hekkienommers was Eric 

Woods (U Rhodes) die uitblinker. 
Oor die 110 tree het hy 'n nuwe S.A. 
junior rekord van 14 sek. geskep, 
en kenners beskou hom nou al as 
'n waardige opvolger van die be 
roemde Springbok-hekkiespringers, 
Atkinson (Olimpiese kampioen, 1928) 
Weightman-Smith, Viljoen en Lavery. 

V n die Stellenbosse verteenwoor 
digers in die W.P.-span het J. Fur 
ter (diskus en gewigstoot) en T. van 
Zyl (verspring) titels gebuit. Furter 
w s verrewe die veelsydigste veld 
atleet. Hy het aan drie nommers deel 
geneem en twee daarvan gewen. In 
die diskusgooi het hy die S.A. junior 
rekord met 9 vt. 4! dm. oortref. 

HALDENW NG 
• 

In~limI.J[l"'E Gl!JBAK-NET 
W A'r U I AnT BBGEER 

• z HENDRI 
'OOD 9 . T om bcsoek OllS wink('} in 

Pl.JBINSTRAArl' 
en probecT' ons Koek, rI'ert, 
Vl ispasteitjies en oUes wat 

lekker is. 

vir 

* Elektriese Benodighede 
Radio Ei.k:~~ I. Reparasies 

Lanas Voortrekktr Apteek 
ANDRINGASTRAAT 

• 
(Foon 135) 

Maties ! Vir 'II deft;g,' pah' 171 "1'1" gl'S1JY 01) d;IJ ",,,,'slt' snit, raad 
pI IW IJI'r: (;l~nRS lJE' fFF;T, (iii> g·~wildst() 'tll'remakers 

IWIl flil> MATn~S. 

ONTHOU! 
On spe i Ii. e r in Dubbelbors Aandbaadjie , Manelpakke 
en Aandpakke. Die nuutste Sportbaadjie -materiaal sowel 
a vir gewone pakke. On het 'n goeie voorraad materiaal 

vir Wit en Grys Broeke. 

Vergelyk eers ons pryse voor u bestel. Ons gebruik uit 
luitlik Eng lse Material. PROBEE onl eers. Ons waar 

borg ati f ksie, - of geld terug. 

nee 
Victoria at 
Vir * ~ar. Vrugt. * Sma klike Lekkers 

Vrieod lik dieoiDI 
ONS IS A JOMBE END DEUR SUID .. Al?RI If VIR 

ON DEFTIGE SNIT. 

~...--...b .d W 
N E EN VOL 

Mar. MALlER 

k. (E. n .) Ontbou 
ilJ rt 10D D GE U '1' U TER • Di 


