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11 e A.N. . Sam trekking 
. Afrikanerstudente 

van 

Vervul met 'n kragtig dinami 5 ge s ontwikkel die A.N.S. e 
durig tot nuwe hoogtes en die hoogtepunte vind uiting in die Uniale 
kongresse wat reeds 'n jaarlikse instelling geword het, In 1942 h t 
die kongres POSITIEWE STELLINGNAME VAN DIE A.N.S. t.o.v, 
DIE WORDEN DE AFRIKAANSE VOLKSBEWEGING opgel w r, in 
1943 is die ARBEIDSIDEE UITGEBOU en vanjaar word al die begin 
sels verder tuis ebring in die lle A.N.S. kongr s waar NOUER AAN 
EENSKAKELING TUSSEN DIE WERKENDE AFRIKANER EN STU 
DENT IN DIE PRAKTYK beoog word. 

Die kongres vind vanjaar in Jo 
~~nn sburg plaas en sal duur vanaf 
ie 3 tot die 7e Julie. Die afg _ 
"~rdigdes sal tuisgaan by oedge 
}In?e Afrikaners in di stad en die 
o 1 s is gereel deur die A.N.S. 

DIE AARD 

II B di~ kId d' y c: lle ongres geree eur 
1 A.N.S. sal afgewyk word van die 
ewone kongresvorm van lesings en 

fe olusie tot iets baie meer prakties 
en Waardevol van aard. Die al emene 
!ern is die po.ili v n di rb id r 
11'1 on land, en spesiale aandag sal 
g kenk word aan die invloed van 
l{Ontmunisme en die stryd van die 
rbeider binne die bestaande vak 
Unies. Behalwe e n of twe ri ting 
eWende referate deur Afrikanerlei- 
r op die gebied, sal w rk ra uit di 
" -kill de v rt enwoordi end be 
drylY soos die staalwerke, spoorweg- 

tr mdiens, klerefabrieke, myne, 
. voor die kongres optree en hulle 

sp ifieke problem soos hulle dit 
~ n dag tot dag ondervind behandel. 
~rd r sal die kongresgangers die 

I·e entheid kry om in prakti se vo - 
In III t die probleme te kom deur 
o k n werkpl kk 100$ f hri - 

mynlk gt deur besoeke aan 
di&terbuurtstreke soos Vr dedorp sal 
e behuisingstoestande ook onder 
o k word. 

DIE STUDENTEPLIG 

en twee afgevaardigdes aangewys om 
die S.V.R. te verteenwoordig. Finan 
siele steun is ook aan di A.N.S.- 
afgevaardigd verle n. 

Die A.N.S. neern 'n groot tap 
voorwaarts met di kongr -'n 
stap nie in belan v n die A.N.S. 
aUeen nie, maar in belang van elke 
re esinde Afri an r tud nt n A i 
k nerwerker - en die 11 kon re 
van die A.N.S. SAL OaK UIT 
STAAND ~ WEES AS E N VAN 
DIE SEGERYKE MYLPALE IN 
DIE GESKIEDENIS V AN DIE 
A.N.S. EN DIE AFRIKANERSTU_ 
DENT. 

A.N.S. AFGEVAARDIGD S 

Die plaaslike A.N.S. R ad het die 
volg nde persone afg vaardi om die 
plaaslik tak op di kon r s te v r 
teenwoordig: 
Mejj. Martina Roos n Brigitte , _ 

pendick en mnr . Andrie du PIes i , 
WilJie Groen wald en Hennie M r is . 

Die afgevaardigdes van die S.V.R. 
na die kongres i mnre. Eddi Botha 
en Bertholdt Pauw. 
Die Tak word natuurlik v rder ook 

deur die plaaslik Taksl ier 
Fanie Botha verte nwoordig. 

Oud-Malic Neem Tui YO)) 

"Die Matie". wen hiermee dr. P. J. 
Rabie 'n harthke welkom to t roep 
by y terugkeer na di AIm Mat r. 
N dat dr. Rabie sy M.A. alhier v r· 
werf het in 1939, h t hy verder in 
die V.S.A. in die kla i ke t Ie ga n 
studeer en die graad Ph.D. aan die 
Universiteit van Arbor verwerf. 
Dr. R bi i tans pIa slik aange tel 

as lektor in Grieks in plek van prof. 
Edgar, wat verled jaar die tuig 
neergele h t. On 10 dat dr. Rabie 
op w ardig wy e die plek v n y 

eerde voor an er sal volst 
Die MatieH w n hom He 

t'oe in sy nuwe werkkrin 

UITSPAN, ONT 
by di M elbtert, T ul gemaable 

Pa leiiji s, Koe i lers, 
'Pann koek 



DUJ 'MATIE, VRYDAG, 26 MEl 1944 

DIE MATIE Die Oorlo 
VEl.UM. SMUTS HET GEPRAAT 

Elke persoon weet dat daar van 
dag 'n r wolusi cor die hel wereld 
plaa vind n alreed in baie lande 
prakti se vorme geve tig het. Die 
voorbeelde van Rusland, Duitsland, 
Italie, Portugal, Spanje, e.a. is oor 
b kend. Hierdie rewolusie b gin as 
gedagterigtings wat ingedra word en 
die gees van die massas beroer en in die weste of deur aanvalle op die e rdes se suksosse nie, maar wel die 
dan in ontevredenheid in stakings, gebied van die Middellandse See fait dat die Duitsers, tenspyte van al 
straatgevegte, strooptogt, sosiale en nan die Russi so f'ronte nil', maar die Itnlinnnso verwarring wat op die 
uitbarstings en selfs militere opstan- wel dour al drie geaumcntlilc. Dit sal I apitulasie vall Badoglio g .vQIg hot, 
de eindig. Hierdie rewolusies kul- 'n ernst.ige fout woos om nl ons aandag in fltaat was om so ln.ng in Ruid-Itali& 
mineer dan in die oorwinning van een en ons hoop op oorwinning too to spits stand te hem. Die nat.uurliko on der 
of ander rigting en die daarstelling op die opening van "n wosfront en to hnlwo nang w Sf' verdedigingslinie van 
van nuwe instellings en staatsvorme. v( rg~ ,t dat nl uric frontc in werklik- d1(\ Duitsers Ie nie ten snide nie, maar 
Wat die belangrikste is, is dat in hier- h ill en is en as 'n geheel beskou moot heelwat t n nonrde van Rome by die 
die vermelde State nuwe norme en word", het hy gORC. noordelike Ap( nnyne. Rom self kan 
str ndaarde heers om sosiale wantoe- Hiordio woorde van veldm. Smuts wel heelwat prest.ige-waarde maar min 
stande aan te meet en op te los. klink 'n bietjio oienaardig met die lOog militer -st.rategiese bet ekcnis bcsit. 'n 
Die tydgees oor die wereld is die- op die (Ieallieerdos so propaganda. wat- Inval in Du itslunrl of Franl rvk vanuit 

s lfde en die rewolusie van die ons reeds lang versekcr hot dut ilkeen Itali(; kan net so 'n mialukking wees 
twintigste eeu kan nie geisoleer word van hierdi Ironte 'n l1f .. "81is8onde karak- as die tW('C Brits vogings in 1881 en 
tot e n of ander bepaaIde staat en tor <Ira. Is ons dan nio horhunld lik 1899 om Pretoria vunuit Natal our di 
geweer word uit een of ander land ver: kor dut. die poaisie van die Duitse Drakensborg to bes L. Die Italiaanse 
nie. Net so is dit onsinnig om te at.rydmagte op dio St e, in (lin lug, in veldtog kan nooi anders as vun sekon- 
v rwag dat Suid-Afrika daarvan ge- Rusland, Afrika en Ituliii vert.wyfeld d'l' miljt(""l' bctekonis woes nio, ])it 
isole r sal word. Omdat Suid-I\.fri- en hop loos is nie P Waarom hot hier- sul nan die Rusxiese front en aau die 
'ka op die aarde is en nie op Mars di dric-Ironto-tcoric nie werklilcheid W'sfront, wut nog opgC'rig 110 ·-t·word, 
nie, omd t ons een van die volke geword in die [are wu.t vprby if! toe die we s wt ar die beslissendo v Idalao g{l 

van die wereld is met dieselfde so- Ru iese bondgonoot feitlik allcon die lower sal mo t word. Die tuliaanse 
siale wantoestande n omdat ons spit; moes afhyt? Of moen veldm, veldtog hot tot dusvcr reeds gcnoeg 
di selfd sosiale regverdigheid be- Hmut.s miskien dat. die Duitso militOro saam bewys hoe ligsinnig die propa 
oog, i die rewolusie besig om in mag nie so verswak is soos die tcrug- ganda was wat die besott.ing vt n Rom 
hierdi hele aarde te ontkiem en on- tog! in A Irilca, Tt.!l1it~ Pon Ruslund skyn n die Irenncr reeds lung gelede ill die 
verbiddelik hier af te speel. ann to (lui nio P onmidrlollike vooruitsig gestel hot. 

Die tendens van die rewolusie is Op die oomblik h ('rt; daar net nan In die red voering van die 811id-Afri~ 
tee Kapitalisme en klasseoorheer-, een van vnldm. 8mutf~ BO (]rio fronte kannse Prt'mi l' word ook un. Rusland 
ing van die geldbaas vir ekono- groot b drywigheid. Aan die HURsioHo vcrwys. Volgena Smuts "ho('f di fono 
mie e en so iale beveiIiging en so- fronf, is .lit ao st.il nn rnstig soos dit menall' opk{)ms :van Rusln. Id ni die 
slale verantwoordelikheid en gereg- vir 'n baio lan~ tycl nil" was nie. Dit wirrl'ld met vr(!( s to vcrvlll nino RUA- 
ti heid. wi) natllurlik nio Rt' d. t (lit, alt.yrl so land h t By ro} om in (lie nJWo g m en- 
Reaksi teen die nuwe rigting Ral bly ni. Die Wcsfront h('t. nog nio sl<11l vnn volk£' to flpt'ol". i..n dun volg 

d ut onderdrukking, het alleen die worldildH.id geword nio en word nag die mcrk\ nardigo woorde: "T..aai dio 
gevolg vap verdere ontevredenheid stt'm van 'folstoi tot Rusland en tot 
en verbittering. Die enigste oplos- agter wie miljoene more hulle pIek- ons apreek Ii wer as dio stem van r arl 
sing is dan die aanpassing van die ke moet gaan inneem. Marx wat bllitendien nQoit 'n nUB waS 
sosialisme of leidende sosiale ten- Besef ons ons verantwoordelik- on oak nooi t van Rusland was niH". 
den by wat volks en nasionaal is, heid? Besef ons die gevare wat Hiordj lnaste Hin Vlln die toospraak 
m.a.w. by wat Afrikaans-Nasionaal is dreig? Alma! is al vaag bewus daar- van volclm. I: muts, wnt trouons in OOT# 
in Suid-Afrika. van, jn. Het dit al harde, werkIike en8t(~mming is met die strekking van 
Die rigting wat bats hier in Suid- feite vir ons geword? Pasop! Stu- sy "ontp]ofharo" rodevoering in Lon- 

Afrika teen die bestaand kapitalis.. dente van Suid-Afrika, vera! studente cl n van verledo Novo-mbor, t.oe by nll 
me is die sosialistiese rigting. Oar van Stellenbosch, die oortuigendste dif Russi( se "Kolos" vcrwys het., is 
die uitslag is almal dit ens - kapi- agitators, sprekers en vegters is die so ontplofbuar uat fmIffl regQringskoe 
tali me verdwyn. Kommuniste. Moenie dink u weet rant. hi r t.o lando dit nio gepuhlis06r 
Bier vind die belangrikste botsing alles nie, want u gaan ontnugter h t nie. Mosl.()u het dil. bcpal11d nag 

plaas binne die sosiaIisme self. Die raak, nooit ond( rvind dat 'n verantwoorde 
vyand Kommunisme marsjeer met Waar ons dan die gevaar besef lik( Rtaatsman n bondgenoot wyn van 
die wart proletariaat, gelei deur en weet dat ons kennis onvoldoende hi(lrdie atmkto aan hom bied nie. 
Jode en anti-Afrikaan. e elemente, is om ons man teen die onh iIspel- Rmnta 0 raad aan St,alin: "IJaat die 
om kleurskeid lyne uit te wis, gods- lende magte te staan, wat staan ons stem van TolRtoi tot Rualand cn tot 
diens uit te roei, nasionale gevoel te nou te do en ? Gaan ons maar net ons apreok }jewer as die stem van Karl 
onderclruk. alles wat Afrikaans is te aan sekere bestaande organisasies .Mar.", Witt buH. ndien nooit 'n ItuB wall 
ontken en 'n klassestaat van kaffer~ geld g e om dit te bekamp na die en ook nooit van Rusland was nio", is 
dominasie daar te tel. beste van hut vermoe en so die ver- so ong« hoord n v rbYRtorond (at die 
Daart enoor veg die Afrikaner antwoordelikheid van ons afskuH? vra.ag g Rt 1 mag word of oua hier met 

teen dies lfde kapitali me, vir die- sons dit doen is on~ stryd verlore. In Oll man t docn hot wat nio m t 
seHde sosiale geregtigheid, maar om 'Oil moet sell die probleem ken ell vir sy woorclo v mntwoordelik 'g hol!1 
l>inne sy sosialisme sy godsdiens, sy oortuigend. logiest inspirerend en l<till wortl ni(. lIy hot tog aan di 
kleurskeidslyne, sy nasiona]e karak- fanatic veg. Elkeen van ons - HIl \ dio ollg 'vrnagde rttad gogo orn 
ter en ties begin els te behou, want hier is kenni::; mag. Onthou hut r (ds ing wort.< 1£10 kommunisti s 
M.a.w. om y Boeresiel te bewaar ons opponente weet wat bulle pr~at Wtfold- 1 11 w nsh( kouing oor boord 
en nag sterker uit te druk a wat en is elkeen 'n oortuigde en fanat! - t w rp II om terug t k or na di oU 
ons tot hiertoe toegelaat is om dit se Kommunis/ pan.i. Dit is egtor waa.rRkynHker dat 
te doen. B gin by uself, leer die probleem i1io Sllid-Afrikaanso Promier hi()rille 
Van sekere organisasies word ver- ken, leer die praktyk ken en be- ong vrnngdo ndvi fI ann Stalin nie ill 

wag dat hulle organisatories die kwaam u om U Ulan te kan staan. VO()I·tvllrcndh~id nitnp;ohieu 'hot nie, 
tryd sal aanknoop, wat ook f!cdoen. Die Afrikanerstudente sal die gel" mat r dn,t, hy die hawk mia van hierdi6 
i • . ,I l!lt~l van 4ie hele toe: leentheid kry om die toestanue!e ol'n'log en dio gt~vaar va.n die Bolsjewill" 
k } A • l' hIt' "'I 'en en te ondersoek van 3 - 7 Juhe 1:1 oms e egter In (Ie am van (,e .. ti(ls Kolos vir ri1urnpa, die BritA i·mo- 
jellg _ die denkende jeug wat in Johannesburg. Hy sal die gelecnt~ pire 11 vir dio w(rf'ld oind lik d cg)l~ 

A d' I id d' . d· • IT hcid kry om e1f te gasn kyk en hom (~ 1 it more Ie e en e Jeug 18: le Jeu~ insion. Dit stnan vn~ dfl,t hmuts )tl.Tlal:' 
wat die denke, die si I, die' r'gting nie alleen op koerantberigte te ver- vir By ]1.o1F1jcwiRti 'so' bon If.( noot g( wor 
van die volk stuur: ons wat die gees- laat nie, Ons baop hy sal die pr,?- hot en dat hy die mo d hot am hi( rdja 
telike wapen van oortuiging en ken- bJeem dan beter besef en sy gewlg vre(f~, al is tlit Dok 1 1 verRuik'rtl vorlll' 

. h tOt . 'es l'ngoo; om te heln behou wat Chris- ms an eer. ns wa, ol'g:~nlsa 1 p 1 nit t ,sprock. 
_____ ~--_"'~~~~~~~--~~~=-L-m~o~e-t~g~b-r-U-ik~o~m~d~i-e~v-O-Ik--t_e_l~e~i,~O_n~~-.te_l_ik_-~N~a~s,~·o_n~a_a_J __ ffl __ i_n __ o_n_s __ v_a~d_e_(_a~n_d_. ~----------~~~------------- 
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V .r •• ldi~, de wet der Historie." 
-Ten Kate. 

steeds in die vooru itsjg gestl'l.· Aan 
dio Italiannse f'ror t ('gter word daar 
w rklik geveg. Hier is 'n war volke 
slag nan die gang. Al die worelddel 
is hier vert nwoordig. Ons verneom 
van NII-S elanders, Kanadese, Indiers, 
Pole, Franse (swart en wit uit Afrika), 
Amerikaners en Britte. }<~ rsdaags sal 
12;10 ook dio Suid-Afrikuanso divisie hier 
in aksie wees. Die Geall ieerd A hot, 
reeds suk: R b haul en vord "ring ge 
maak in die rigting v n Rome. 
Die mcrkwanrdigo in die Ttnliaanso 

veldt og is egtur nie 80\'('01, eli Gcalli- 

Die Suid-Af'rikaanse Premier he t 
weereens in egte diplomato-taul van 'n 
helo bool minseggendo vaaghede en go 
me nplasc kwytgerau.k. OJ> hierdie ge 
bied is hy "n erkends meester. Dit is 
dan ook geensinFl die bedoeling van 
hierdi art.ikel om oor veldrn. Smuts 
se jongste Birminghamse toospruak as 
gehc'l kommentaar to Iewor nip. AI 
IONl oor twoo aake in sy r devocring 
nang ro I' sal hier uitgcwei word. 

VoJg ns veldm. Smutt "sal die slag 
van Europa miskicn nio bcslia word 
deur dio aanstaando krygsverrigtings 
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ORAL OOR 
Deur C. c. c. 

Anti-Psswetbetogings. - Verlede 
Sondag is 'n groot optog in Johan 
nesburg gehou deur die nesionsle 
snti-paswet-konferensJegangers. Dr. 
~. B. Xuma, president van die "Afri 
can National Congress" was voorsit 
t van die konferensie. 

Die doel is om 'n plan op te stel 
vir 'n landswye veldtog ter herroe 
ping van die paswette van die "S/ry- 
tant en Transvaal. Daar was let 
t rlik honderde afgevaardigdes uit 
die hele Unie teenwoordig, waaron 
der ook van blanke orgenisesies! 
Oat die Kommunisme beelhartig 

agter hierdie nuwe betoging sit, is 
reeds bekend, veral as ons in ge 
dagte bou die houding wat die 
"Guardian" (amptelike orgaan van 
die Kommunisme in S.-A.), inneem 
teenoor dr. Y. M. Dadoo en genocm 
de dr, Xuma. 
Dit blyk verder baie duidelik ook 

llit die oorsese boodskappe van ver 
skeie Kommunistiese groepe wat 
o.ntvBng is, t.w. uit Engeland, Arne 
rlka en Indie, asook van die S.-A. 
Rommunistiese Party. 
Wat tref is verder die name van 

III nne soos dr. F. E. T. Krause 
(gewese Regter-president van die 
O.V.S.), W. H. Eastwood (lid Vr\n 
d.i.e Wetg. Vergadering, Suid-Rhode- 
Ie), N. Master (Burgemeester van 
Bombaai), en verskeie burgemees 
ter van S.-A. dorpe, asmede van 
twee Senatore (Brookes en Mateo 
mess). Genoemde persone se Iinkse 
g sindheid is voor die handliggen . 
. Wat vir my eienaardig voorkom 
!s die belangstelling van I ndiese kant 
in hi rdie saak I 'n Mens sou byna 
SWc r dat die sgn. "Koelies" ook 
ebuk gaan onder die paswette! 
Ontbou egter dat die O.V.S. die 
d~r~ngste restriksies het t.O.V. In 
~e 'rindringing, en di 'n doring in ~e nasionaliteit-sakernt n se oog I 
at meer i • hierdie versiende op 

tr de 'Van die O. V.S. in vroee dae, 
blyk vandag te wees een van die uit 
t<tandc stastsmsn'sinsigte wat in die 

Ire kiedenis vall S:-A. geboeksta('''' 
taan! 
. Hi rdie Sondagse optog en beto 

glng in die Randse Strate is vir die 
teggesinde Afrikaner tereg laakbaar, 
'I ral as g let word op die verrei 
k~nde implikssies van die anti-pas 
rCaksie! 
f Die Kommunisme v g op alle 
t~ont~, en hierdie p sfront i~ 'n ni~- 
lie in sigself maar wys die rokie 

.... an die groot' vunr wat die Kom 
~U~ist stook onder nie-blank-Suid 
d fr.lka. met die oog op die vernede 
S rtng en vernietiging van blanke 
•• .A.. ! 

Baie Dan kie ! 
l)' le Redakt ur. 
"Die Matie!' 

'II ard Beer, 
Q l.angs hierdie weg wit ek die per 

eli l'le \V4t hulle dienste vrywillig onder 
b e O.B. kom aanbied het vir die 
11 \1 gHng van die bosbrand Vrydag hu~t hartUk bedank vir die steun wat 
)). verleen het. 

(lilt le Ossewabrandwag waardeer die 
he r de van sulke persone. Dit lewer 
te Wys dat ons in taat is om sa am 
)) W rk waar nodig. 

lig ankie maats, vir die b' reidwil 
e hulp . 

W. F. P. Gibson (Komdt.) 
(Arb idsl Ier.) 

PUEEKBEURTE 
t\.1~ d l'kerk: 

0.30 n.m.: Prof. Lategan. 
~u .. ~ .? n.m.: Ds. A. . Louw. Jnr. 

OY; I(: rk. 
IO.3p v.~.: Dr. H. L. Joubert. 

IVtQed 7 n.m.: Os. Hanekom. 
4 kerk: 
'l~ n.m.; Pro fpreek= Teol. 

-....__:_ J. MIn. 

AANTJrEKLIKE A.K.V. 
AAND 

A.K.V.-a nd vind vana nd om 
8-uur in die C.S. V .-6aal pl •• 
Mnr. N P .. van Wyk Louw v n 
Kt\ap6tael pra.at oor "Navolging 
len be'invloeding in eli Lettezkun 
de." Die verrigtinge wqrd verd r 
ang: vul deue vyf pry,wenn r 

nc mmer s v n die Kunawedstryd 
(duet- en sol08 ng, kJ vi r, vi- 
001 en voo'rd'l' g). 

Kom LUISTER, LEER n 
GENIET! 

BULLE BEIIOOltT TO(; ! 
Tokkelokke behoort wel op die 

S.tT.R. te dien was die uitspraak van' 
die meerderheid aanwesiges by 'n 
vergadering van die debatsvereniging 
verlede Saterdagaand. 

Mnr. Jan Smith en mej. Prutske 
du Toit het vasberade aangevoer dat 
tokkelokke op die S.V.R. ni die 
ideale toestand is nie. Argurnente van 
die kant is egter skerp aan die kaak 
gestel deur mnr. Bennie Marais en 
sy ondersteunster, mej, Martina 
Roos. 
Deur meerderheid van stemme h t 

die vergadering die aanspraak van di 
tokkelokke op insluiting in die Stu 
denteraad bevestig. 

Aan die begin en in die loop van 
die verrigtinge het me], Renee du 
Plessis en mej. Mercia Moolman on 
derskeidelik 'n klaviersolo en voor 
drag gelewer. 

JUNIons BEGIN WOF .. L 
Die Juniors van 1944 het verI de 

-Woensdag 'n volmaakte sonskyndag 
tot hut beskikking gebad vir hul nie 
dansfunksie, wat die vorm aangene m 
bet van 'n uitstappie na Jonkershoek. 

J n die vroee moreskemering bet 
'n gront aantal onder aanvoering 
van Fred Kellerman. die konvenor, 
vanaf Coetzenb rg met fiets vertr k. 
Die vyfrnyl-rit in die fris morelug 
was 'n Ius, en in Jonkersho k w 
alrnal aangenaam verra om te ont 
dek dat Okkie Maas al ver op pad 
was om die swart koffie voor te 
berei. 

'11 Gese1lige gees w s sommer uit 
die staanspoor vaardig en geen st en 
is onaangeroerd gelaat om almal aan 
mekaar bekend te stel nie, Nadat 'n 
stewige ontbyt besta n uit swart 
koffie, braaivleis, wors en to brood 
jies geniet is, bet Ile soort spele 
kompetisi s aan die beurt gekorn, in 
watter ' opsig vern! Elma Gerd ner 
haar baie vindingryk betoon bet. 
Hierby het 'n aantal voor drag- rnu 
siek- en sangnomm rs (sornrner uit 
die vuis) mooi aangesluit . 

Die Juniors het besonde vereerd 
gevoel toe mnr. Dawid Snym n, voor 
sitter van die S.V.R., onder die aan 
wesiges opgemerk is. 
Nadat og verder g sp 1 n meer 

geee is (lemoene, g ondboontji 5, 
piesangs), is 'n paar kiekies g neem, 
en om 12-uur h t un Booy ns 'n 
gepaste bedankingswoord uitger preek 
waarna die vrolike niekniekgangers 
teruggetou het Matieland-toe. 

'flEET U? 
U w t s r hoe IW l' dit 0 na il 
om Idji. t ry vir die ditji. n 
d tji 11 

Sorg dat u toekoms nie na 'n uk 
sesvolle Universiteit lcopbaan, deur 
ebrek an geldelike verrnoe belem 

mer word nie. Jong profession 1e 
mann en vroue weet dat hull, s 1 
miskien lank moet wag voordat hulle 
'n winsg wende betrekking s 1 kan 
opbou. Dokters of prokure'llrs moet 
'n pral tyk of vennoot k p koop. Die 
m klikste en be te manier om u 
planne te ,bew rkstellig is am nou 
te spaar en u bespa,rings in UNIE 
LENINGSERTIFIKATE te bela. 

hulle deur middel van N If - 
Sp u ..... of vir kon nt, by 
oak ntoor. 

r 

DIUE 

IN MEMOIlIAM 

Wyle Mnr. M. A. W{~yer8 

Met die heengaan van mnr. 
M. A. Weyers verdwyn daar weer 
eens 'n bekende figuur van die 
Stellenboschse ton el. By was 'n die 
naar van die publiek, wat na die Jig 
wat hy gebad her, trou y pligte 
pro beer nakom het in belang van 
veilige verkeer op ons strate. Meer 
a een onversigtige fiet ryer bet wel 
d~ur sy .. gert.oue pligsbetragting in 
die rnoeilikheid geraak en op baie 
geleenthede is soms g w ns dat hy 
III sy ... ywe_r meer takt aan die dag 
wou Ie; dit kan egter as blyk van 
hulde aan mnr. Weyers toegesf word 
dat ¥ aityd bereid was om ni e 
s~ud nt tegernoet te korn as omstan 
dighede dit v rei bet. 
A1l!'al sal, sy t enwoordigheid, veral 

op die kruisstrate as die klasse uit 
korn, !,"is, en "Oi Matie" w ns dan 
o?k hierrnee opregt e d elnerning met 
die naasbestaandes te betuig. 

Mf~j. Mi Illpie Vi!';a rie. 't 
Dit IS m t leedwese dat Die 

Mati " vern em h t van die af t~'rwe 
van mej, Miempie Visagie op Don 
d rdag 18. deser, Mej. Visagie het 
aan die einde van verlede jaar die 
B.~.-gl'aad alhier behaal, maar rno s 
emge verder studi • taak weens 

"swak gesondheid. 
Ons inni ste simpatie gaan uit na 

di agtergelate treur ndes. 

MA7'IHS!! ! 
" )i' I~ 0 R " 

HEET It WELKOM TF...RUG 
• IN MATIELAND. 
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Kereis, hier kan julie 
Weer geld bespaat ! 

Sllesiule outt-uimjng voor 011 jaarfikse Voorraads 
opnatne vall Mails REX True Form Sportbaadjies 

18 SPORTBAADJIES was 85/- tl ontrnim teen 65/- 
.,. 36 " " 109/6 " 82/6 
20 " " 112/6 " 84/- 
Laai die Guide Kans nie verbyglip nie 
Kom 'Vroeg sodat u verseker kan wees 

'Van u regie nommer 

Sportmanne In Die 
Nuus 

VOETBAL derhay en Oosthuizen (l.g. doen op 
die oomblik vir die Maties diens) 
cor a1 hu1 ou spelers. Hulle het eg 
ter vir Kobus Louw, iernand wat a1 
byna 'vir a1 die provinsies gespeel 
het, bygekry. Dit is dus duidelik 
dat daar vir die Rooispan more weer 
eens harde bene is om te kou, 'n 
Paar weke gelede het die stedelinge 
in die Paarl getoon dat hulle beslis 
is om hul onoorwonne rekord van 
verlede seisoen te behou, en 'n baie 
sterk span goed afgeransel. 
Dit is duidelik dat Tuine vanjaar 

hulle spel as volg gaan inrig: 'n 
fyn gekoQrdineerde samespel russen 
voor- en agterspelers, wat hulle 
teenstanders altyd laat raai wat gaan 
die volgende oomblik gebeur, Manne 
so os van Reenen, van Dyk en Kobus 
Louw verstaan die kuns van hand 
aangeebewegings, en sal vir Sny 
man, Reitz, Hauptfleisch en Munro 
seker ook goed opkeil in die los. 
Trouens waar Stellenbosch miskien 
die bobaas van ander spanne in die 
losspel is, sal hul moet uitvind dat 
die Tuiniere niks swakker is nie. 
Die Maties sal ook maar min van 
die bal te sien kry teen 'n haker van 
die kaliber van Vos. 
Met die oorhand in die vaste 

skrums behoort Tuine se agterlyn 
dikwels te beweeg en behoort Beyers 
Louw, steeds nog een van die beste 
vleuels in die land,'n kans of twee 
te kry om die Maties se doellyn te 
beproef. Maar hy sal ondervind, en 
dit geld vir die hele agterhoede, dat 
om oor die Maties se doellyn te 
steek sommer kopwerk vereis, aan 
gesien hulle meesters in die verde 
diging is. Ons weet nog nie waar 
toe die veranderde agterlyn van die 
Maties in staat is nie, aangesien die 
omstandighede agterspel verlede 
Saterdag bemoeilik het, maar as hul 
le "n kans kry behoort Krone en van 
der Walt, die driekwarte, Tuine se 
doellyn in gevaar te stel. 
Alles in ag geneem lyk dit of 

Tuine se voorspelers weer die, deur 
slaggewende faktor sal wees, en dat 
die stedelinge weer koning sal kraai. , 

OP BELVILLE 

Ous Kanse More 

JOE lJ)lJIS More korn die twee ou tradisio 
nele vyande, Tuine en Stellenbosch 
A, teen mekaar te staan op Coetzen 
burg in die vieruur-wedstryd. Ons 
B-span speel teen Groote Schuur op 
Belville. 

Die laaste keer wat die Maties 
daarin kon slaag om met Tuine af 
te reken was in 1939, toe Stellen 
bosch hull 'n [oesing met 16 - 7 
toegedien het. Sedert daardie tyd 
moes ons maar jaar na jaar toesien 
ho~ die stedeli!1ge ons oorrompel. 
Tuine was wehswaar gelukkig om 
in al die [are 001' 'n span te beskik 
wal feitlik almal interprovinsiale 
spelcJrs ~as, maar Stellenbosch het 
ook .m die ty al oor uithalersjanne 
beskik - spanne wat oor die ander 
klubs se eerste vyftientalle gedraf 
h~t. Wanneer Tuine egter aan 
(he beurt gekom het moes hulle keer 
op keer swig. 
Vanjaar beskik Tuine weer met 

die uitsondering van Piet Kriel, Un- 

Daar is verlede maand in die 
n!lusblaaie aan~ekondig dat Joe Louis 
die waargewlg-bokskampioen van 
die w'" ld - of Hewer sta fsersant 
Jo eph Louis Barrow van die Ver- 
ni de Stat se leerrnag - in Brit 
tanje aangekom het am aan vertoon-· 
It v te vir die troepe deel te neem. 
Oit bet die skitterende boksloop 
baan van hierdie neger dadelik voor 
die gees geroep. 
Joe Louis is gebore op die 13de 

Mei 1914 in Lexington, Alabama. 
Weens die sorgvuldige aandag en 
toegewyde belang telling vc n sy af 
rigter, Jack Blackburn, wat self 'n 
be oemde liggew.igbok er was, h t 
Louis spo dig die een sukses na die 
nder in die bokswereld behaal. 
Blackburn is onlangs oorlede. 
Louis se eerste werklike groot 

oorwinning was egter sy uitklophou 
in die sesd ronde oor ie beroemde 
oUd-swaargewigkampioen van die 
wereld, Primo Carnera, in 1935. 
Hierdie geveg het groot opspraak 
v rwek destyds en het Louis on 
middellik in die voorgestoe)tes van 
lie bokswer eld gestoot. Sy ster van 
ro m was st eds aan die styg in die 
boksruirn toe hy kort daarna met 
gevi.erd~ vuisvegters soos King 
Levinski, Max Baer n Paulino 
Uzcudun ktaargespeel het. 
M ar op 19 Junie 1936 het hy vir 

lie erst n enigste keer tot dusver 
v ndat hy die bokshand. koene aan 
get rei het, sy rieme styfgeloop en 
wei teen di Duitse wonder Max 
Schmeling, in een van die' mces 
sensasionele g vegte in die geskie 
deni v. n die kryt, 
Daar het b roer ing onder die groot 

Yankee Stadion ekom toe Schme 
lin in di vierd ronde vir Joe 
L.ouis met 'n hard regt rhou op sy 
kinn bak neergeslnan h t. Louis het 
di tryd ·t r hervat voord t hy 
uit etel kon word, maar daarvandaan 

dit duidelik dat sy blus uit was. 
w e minute van al ie in die 
Hde ronde, h t 'n regt rhou wat 

di Duits r op sy k.n plant het 
met al die ew ld van y krag, sy 
b n onder hom laat to vou, en is 
hy vir die volle telling na die planke 
e tuur.· Die opgewonde skar het 
huistoe ge ,::tan, angegryp de r- die 
verwerkliking van wat onmoontlik 
e kyn het - 'n oorwinning met 'n 

uilklophou oor die gedugt neger. 
Op die 22ste Juni 1937 h t Louis 

die waa g wigka.mpioenskap van di 
wsretd verow r deur Jimmy Bra - 
dock, die honer, in agt rondes uit 
te laan. Louis het die bokskroon 
van die wer ld verower om daarna 
h wy te 1 w r d t hy een van di e 
root te arnpio ne van all tye -is. 
-Iy het sy titel sov r 1 twintig keer 
in gevegt op die sp 1 ge .. it, en al 
sy t enstanders uitgesla, n - b hal 
w di Brits Ka 1pio .n, Tommy 
arr, wat vir die voll 15 rond s 

op 'y voete g bly bet. 
Sy best geveg wa ongetwyfeld 

'y tweede botsing met sy ou teen 
t, nder Schm ling op 22 Junie 1938. 
Hierdie ev g het byna 100,000 toe" 

skouers gel ok, en dit het meer as 
$1,000,0~0 aan hekontvangste opgele 
wer. Ole geveg wat weer in Madi" 
son Square Garden plaasgevind het 
staan. bekend in die boksgeskiedeni~ 
as die korste geveg om die swaar 
gewi~kampioenskap. Dit het n1. net 
2 minute en 4 sek. vir Joe Louis 
geneem om Max Schmeling op te 
frommel, nadat laasgenoemde slegs 
kans gehad het om een hou te mik 
na. Louis, 'n regterhou wat skoon 
rms was. 
'n. Ander beroemde geveg waaraan 

LOUIS deelzeneern het was sy botsing 
met Tony Galent o in 1939. In hierdie 
geveg is hy die vierde keer in sy 
loopbaan deur 'n teen stander n er 
geslaan - die vorige male tweekeer 
deur Schmeling en een keer deur 
B.raddock. Louis was egter daarop 
uit om sy onoorwonne rekord te 
h: ndhaaf en bet in die vierde ronde 
die twee-ton Galento aan die slaap 
g sus m t 'n reeks geweldige houe 
na die Iiggaam, 

. Die ... ligswaa.rgewigl ampioen van 
~he wereld, BIlly Conn, het Louis 
111 1942 ~yna van y troon getuimel. 
My het die kampioen vir meer as t.ien 
ronde kwaai karnuf'fel, maar in die 
etfde r~nde het die neger reggeruk 
en ~y long teen stander uitgeslaan. 
LOUIS se laaste groot geveg was teen 
Lou Nova, wat hy met 'n uitklop 
hou in ses rondes gewen het. 
• Louis is 'n vinnige, afgeronde, 
wetenskaplike bokser, maar dit is 
veral sy geweldige slaankrag wat 
hom 'n onsterflike figuur in die 
bokswereld gernaak het, Geen ander 
bokser in die geskiedenis van die 
kryt het met so 'n vernietigende 
gew.eld geslaan soos hy nie. Uit 
sy 57 gevegte het by 49 met uitklop 
hou gewen. Sy rekord is bet r as 
ni e ander swaargewig s'n. 

/. D. S. 

Ons B-span het verlede Saterdag 
maar sleg daarvan afgekom teen 
Paarl, en dit wil dus lyk of hulle 
Saterdag ook maar weer 'n moeilike 
70 minute sal belewe. Groote Schuur 
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INTEUV ARSITY SAL NIE 
VERONGELUK WORD ! 

. In weerwil van etlike pogings in 
die afgelope twee weke van die kant 
va~ die Westelike Provinsie Rugby 
Ume en ander liggame om die inter 
varsity teen Pretoria op 24 Junie te 
verhoed kan daar kwalik gesien word 
hoe in hierdie maatreels geslaag kan 
word. Beide Potchefstroom en Pre 
toria is vasberade om die beginse1 
waarvoor Stell nbosch in die Suide 
staan ook in die N oorde te handhaaf 
en daar is nie die minste gedagte 
daaraan dat daar toegegee sal word 
aan die eise van die Transvaalse 
Rugbyunie dat die wedstryde nie 
plaasvind nie. 

Van die O.V.S. is reeds berig ont 
vang dat die voorgestelde besoek van 
die Matie-span aan die Noordelike 
Vrystaat weI sal plaasvind, wat spre 
kend getuig van die wyse waarop die 
Afrikanersportmanne Stellenbosch en 
V?es-Kaapland onde~steun in hul po 
gmg om "voetbal surwer vir voetbal" 
te speel. Hierdie week is verder ook 
van die O.V.S. verneem na die moont 
likheid om die Onder 19A span ook 
mee te bring vir 'n aantal wedstryde 
in Noord-Oos-Vrystaat. 
Wat ook al mag gebeur: die Af .. 

rikanersportman in aIle dele van die 
land is besig .om mekaar te vind 
Waar Stellenbosch die leiding aan 
gegee het, het U.P. en P.U .K. gevolg 
en die aanduidings is dat eer lang 
diesel£de gedoen sal word aan die 
Rand en in die O.V.S. 

sal seker alles in die skaal gooi om 
nie deur die Bvspan 'n kosbare twee 
punte heroof te word nie. 
Dit is egter seker dat hulle net 

soos Paarl sommer hard sal moet 
spook om die oorwinning te behaal, 
en dit is gladnie onmoo rtl ik dat die 
B-span hulle tot 'n gelykopspel mag 
dwing nie. ----------~~------- Mej. Lydia E'rlank. primaria van 
Sonop, het op Saterdag 13 Mei haar 
mondigwording aan haar ouerlike 
woning gevier. 

* * Mej. I. Engelbl' cht van Huis-de- 
Vi11iers het verlede Dinsdagmiddaf 
saal? met 'n klompie maa s, op ge .. 
sellige wyse haar verjaar lag gevier- 

* * * 

BELANGRIK: So pas ontvang, 'n nuw 
v rending MAN bloo 4916 e nja te, pry 

br W ([ien k. 
Foon t • T LLINBO eH. 
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