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Arbeidsdiens Gaan Met Kommuni me se Indringing in Paarl
Ywer'Voort
Die Arbeidsdiens
van die plaaslike O.B.-studentekommandos word
nog steeds met ywer voortgesit. Die
arbeidsdiens is in dr ie hoofrigtings
verdeel, tuinbou-, handwerk- en
damesafdeling ..
Die tuinhouafdeling staan onder
bevel van 'n hoofploegbaas. aangestet onder die arbeidsteier. terwyl
aIle lede wat onder die afdeling ingeskakel is. in ploee onder bevel van
ploegbase ingedeel is. Die afdeling
IS reeds vanaf die begin
van die
k~artaal besig met 'n groot taak:
d.le maak van gate vir die aanplanhng van 10,000 borne op 'n plaas 'n
Paar my I buite Stellenbosch.
Die
opmeting is ook deur di-e studente
self gedoen.
ROMMELV.ERWERKING
Die handwerkafdeling wat op dieseHde basis as die tuinbouafdeling

I

II VAN PLAN OM ....

.... die Student- Werker-Kongres
wat vanaf Maandag. 3 Julie. tot
Vrydag, 7 Julie, in Johannesburg
plaasvind by te woon? Tree dan
dadelik met mnr. S. P. Borha,
Dagbreek, in verbinding l
Dit is die elfde A.N.S.-Kongres,
en onthou, ALLE STUDENTE
WORD HARTLIK UlTGENOOI
OM DIE KONGRES BY TE
WOON!!

-

.

lrganiseer is. is hard besig orn alerhande artikels so os speelgoed.
houtwerk, ens. in 'n eie werkskam.er
lttet eie gereedskap te vervaardl~.
k ~ie artikels word clikwels uit die
artgste rommel gernaak, maar nogt~ns spreek die produkte van deegl lkheid.
'
Ook die dames dra hul deel by
lttet die vervaardiging van naaldWerkartikels, lap-speelgoed, ens., ter~Yl twee dames elke Vrydagaand
Id~ die O.B.-vriClldskapskamer belen.
'n D.eel van die artikels deur die
ktbeidsdiens vervaardig, word veri oop ten behoewe van die noodhulpbonds, terwyl die res op Ossewarandwagdag verkoop sal word.
k Die persone wat die werk doen
ry self g.een deel van die opbrengte nie; dit is die student se bydrae
gebrek aan die vermoe tot geldeI e bydrae.
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NUW:E KOMI~I~T ONTDEK
II Dr. J. S. Parashevopaulos van die

k oY~ensterrewag

by Mazelspoort
aan dat sy assistent, mnr.
d antel du Toit, 'n nuwe korneet ontlae~ het. Dis ontdek in die konstel() Sle van Pavo en beweeg suid- en
blSwaarts, die komeet is nie met die
ate oog waarneembaar nie.
l}0n~~.g

Perelse T ekstielwerk ters voor keuse gestel
[)IF~ CHH. AI;'IUKAAN 'J~ STANDPUNT

1.0.
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VA K(JN lE. ,

Verlede Saterdagaand het 'n groot aantal werksters van die Perelse Tekstielfabriek, sowel as lede van die publiek, in die Noor d-Paarlkerksaal byeengekom, waar ~ie ~h~isteli~-Afrikaanse standpunt m.b.t, die
v~kuntewese aan hulle verduidelik .15. Ole vergadering het on de die voorsitterskap van ds. P. Loot~. van die Noord-Paarlgemeente, plaasgevind, en
is toegespreek deur dr. Erica Theron en dr. D. G. l1'ranzsen, albei van di
Universiteit van Stellenbosch.
In die Paarl is daar ongeveer 350 ling in die mynbou en Fabr'iekswese
tekstielwerksters.
Tot op hierdie plaasgevind, en nou vind on die
stadium het die oorgrote persentasie
~frikaner as werker, en 'n vreemdeaan die Afrikaanse tekstielwerksters-" hn.g as workg w r in die S.A. volkshuishouding. Die Afrikaner word
vereniging, wat d ur die Nasionale
Raad van Trustees, onder leiding
nou ers bewus van die toestand van
verknegting waarin hy beland het·
van dr. Albert Hertzog en mnr.
Wynand Louw gestig is, behoort. immers in die kapitalism het di~
Hierdie vakunie wat op Afrikaner- werker niks te se nie: dit is die baas
beginsels gebou is, word egter nie die besitter van die eiendom en fa~
deur die dept. van arbeid erken nie, brieksuitrusting, wat kan maak en
en die minister van arbeid, mnr. W. breek soos hy wil.
Madeley, het tot dusver nog geweier
HOPELOSE TOESTAND
om die registrasie van hierdie vereniging as wetlike organisaaie wat
Die
enigste redding vir die Afrikanamens die werksters kan optree, nerwerker
dus in organisasie. Ongoed te keur. Toe onlangs weereens gelukkig isIe die
besture van die bevertoe i.v.m. registrasie aan hom ge- sta nde v kuni
in on
lIn
t
rig is, het hy hom as volg oor die soos die werkgewerskliek
'n ~eek
posisie teenoor 'n Afrikaanse volksVandaar die volksraadslid uitgelaat:
"Tell Wynand vr eemdelinge,
Louw to keep his hand off." M.a.w. vreemde rigting wat in die vakunies
dit is nie gewens dat 'n Afrikaner s~ "vier ?1:b.t. l:assegelykstelling. Ook
die adrninistrasie van die vakunies in
soos mnr. Louw hom die posisie
belang van die werker laat veel te
van die Afrikaanse werkstcr aantrek
nie. Hiel'die taak moet ve leer aan wense oor, S008 die hofsake i.v.m.
die "ander soort vakunie," wat in "vals stembusse e.d.m, van die Mynwerkersunie bewys. Verder kan die
ons land vandag bestaan, oorgelaat
vakuni s in verkeer de hande die geword.
slote werkplaasbeginsel en die yak.
leerlingwet teen die Afrikaner geDIE ANDER SOORT
bruik.
Dr. Franzsen het afgesJuit deur te
Die ander soort vakunie is die klewat Christelik-nasionali rewerkersunie van mnr. E. Sachs, Ikey verduidelik
me is, en hoedat dit die enigste grondWolfson, mej. Cornelius.
en Kie. slag vir ons arbeidsorganisering is.
Hierdie klerewerkersbond is druk be- Hy het die hoop uitgespreek dat
sig om sy bedr.ywighede o?r d.ie hele Paarl sy leiers n leidsters op arland uit te brei, en Paarl 1S die plek beidsgebied sal voortbring, net soos
wat hulle nou besluit het om te pro- die Paar l 50 jaar gelede ) iers vir
beer verower. Om die rede is dit eli Afrikaans taalbew ging opg lejuis om te se dat die Afrikanerwerk- wer het.
ster in die Paarl tans voor 'n keuse
Dr. Ed "a Theron het hierna die
_ allerbelangrikste keuse vanuit 'n
volkstandpunt - gestel word. Ver- gehcor toegesprcek. Sy het daar op
gewys dat terwyl die Afrikanervolk
lede Woensdagaand het die Kommuniste 'n vergadering in die Paarl geslaap het, ongeveer 30,000 blanke
vir die tekstielwerksters gehou, maar werkster s deur die vinnige industriaongelukkig vir hulle het hulle 'n koue liseringsproses in ons stede aamgetrek i.. Gebrek aan organi. asie het
ontvangs gehad .•
Die skakelkomitee in die Pa r1 het haglike toestand . taat ontwikkel. Die
vakunies het gnandc:weg voor ien in
dus gevolglik v~rle(~e Saterdagaand
'n vergadering vtr ~le w~rksters ge- die gebrek aan organisasie, maar nj reel om weereens die Afnkanel·stand. Afrik an. Icier. h took volkavr md • ing dr w t vir di
punt oor vakunieorganisasie aan te d' id·
voorb
ta J van On volk noodlottig
hoor.
kan we 5 'n anti-godsdienstige
Dr. D. G. Franzsen, van U.S., wat
eerste gepraat h~t. het. verklaar dat gees, die begins 1 van wereldburger.
kap en wegdo ning met vad rlandsSO jaar gelede die Afnkan rgemeenliefde,
en die diepg ande euwel van
skap in die Paar! nog hoofsaaklik aan
die werkgew~ra8'r~e'p
.b<:hoor . het. In- rassegelykstelling.
(Vervolg op p. 3, kol. 1)
tussen het die kapltahstlese omwente-

,ell,

Eenvormige (
Op 'n vergaderin wat
die bestuur van die Nas
tuut vir Onderwys en Opvoeding in
Johann sburg gehou i , is die dringende behoeft aan 'n voltydse organiseerder vir die Moedertaalonderwysstryd baie skerp g voel. Die voorsitter, prof. J. C. van Rooy, het dit
as sy oortuiging uitgespreek dat ons
volk die stadium bereik het dat hy
stelselmatige, siatematiese lei ding wit
he en hierdie lei ding moet definitief
op 'n eenvormige basis gegee word.
Dr. E. Greyling i aangewys vir die
betrekking, maar aangesien hy op die
oombl!k . nog aan die Sondagskool . .
kommiasle verbonde is, is besluit om
genoemde kommissie te versoek dat
Dr. Greyling Be -oltydse dienste tot
beskikking van die N.I.O.O. gestel sal
word om die organisa ie v n die ta 1stryd te b h rtig.
Die a
organise r
misbare w
volle

deur

0

Die nodig
en verder
tuur like u

Na 'n buit.engewone droe somer en
herfs sodat selfa Eersterivler vir 'n
paar weke sonder w ter gelS het, het
winter in die afgelope week met aUe
ern begin.
. Matie. is genoo I aak om edert
die begin van die rna nd weer e
gryp na hul w p ns teen die ledugte gen raal Modder en sy bond
genoot Reen. Or 1 is waterskoenc
reenjast e en ambre.elgrofgeskut opgernerk hard be ig om die geniepsige aanvalle die hoof te bled, Ge n
ongev 11 if.> e tel' g Iy d ur die v rd digers ni . behalwe dl w t deur
di e r. t vert" singsaanv He getrcf
i,
Sedert 1 Junie is die "ewig Van di
aanval w render di
verdedtgers
moes deurloop reeds bokant die ge ..
sament llke
nv He wat deur
di
vyand in J unie van verlede jaar ge
loods is.
Die pI' sie' syf I'.
vol~:

Dag

Donderd
Jl1ni
Vryd g 2 Junie
Saterdag 3 JUIl1
Sondag 4 Juni
Maandag 5 Juni
Dinsdag 6 J unie

Reen

(duim)
1.10

1.18
0.53
1.45
0.90
1.12
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DIE AFIUKANEH:
Vrf"emdeling in Sy Eie Land
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'I' rwyl daar i It die \'~ fal oruer van
dip vyfdo oor1()gsjuul' ill Lonrlcn en
Washington vecl gtlpl'aat I'll geskryf
wnrd 001' di veel g<''1ll'opag('l'nle tweedr front in Europa, vind daar ill 0013Asie ontwikkclings
plum; wnt. ons
ornatige aandag verdi '11; torwyl volke
wat. tot die \Vt'st irso beskawing hehoort., rnekanr in Wos-Europa beoorlog,
mekanr se kultuur-historiese monumente uit die lug vcrnictig, eli bakermn v u hullo h swnking in Frankryk,
Itnlii], Brit.tnnje, Duit: land, Belgif en

Ons almal is a] gewoond aan die
emeenplaas dat die Afrikaner hierdie land . koongemaak h t. Ons
voorouers het die cop vlaktes van
Suid-Afrika ingetrek, en barbarisme
tot b k wing omgesk p. Maar vandag .... ? Die afstammeling van die
Afrikanerpioniervolk
verkeer oral
I Toll. nd vorni 1 eu verwoes, word eli'
in knegskap.
In die fabrieke, myne, Asiaat toegelaat om van krag tot krag
in die professionele en onderwys- to gaan, Dio half-Asiatiese Russiese
wereld - orals moet hy sy hoed
Kolos word van uit die Wcate gehelp
oor sy oe trek, moet hy gedwee voIg, om y rd r weswuart.s to VH1'OWer, tort rwyl ander lei. En hlerdie "an·
wyl (lie ander Asiatiose grootrnag, Jader" - hu e L byna sonder uitsonpan, gele nthcid kry om hom verder
dering vreemdelinge uitlanders,
in to graaf en (0 verst rk.
os hulle in die Paul Krugerrepubliek genoem is.
'l'SJOENGKf 'G BAAR ONHlTS
Die vraag vandag is: verdi en 011S
as Afrikaners hierdie toestand van
In Asie was daar nio, soos in }~uropll,
sake dat ons as vreemdelinge in ons
"n Rusland om IIi Augcl-Sakscrs to
eie land deur die werklike "vreemrt d nie.
Tsjo .ngking-China Witt in die
deIinge" bejeen
n behandel wor d P
Ooste die 1'01 moes speel wat Ru land
Is dit die erfenis wat aan ons deur
in die' Weste gespcel hot, het gef'aal.
'n baanbreker-voorouergeslag nage- Die vierdie lid van di "Vier Gr.oto "
laat is? Of pas dit ons om, in die
verk er reeds geruimo tyd in 'n gewoorde van 'n Afrikaanse politieke
var dike toestand wa t by dip dag meer
1 ier: "op te staan in ons krag en On1"1.18 in \Vnshingtoll en Lond 'U veroorsaak.
Vooraanstaande
Chi 10 o
te eloen?"
In die Paarl het ons 'n goeie vcor\\ aaronder die vrou van 'l'siiang Kai,j k, die Chino o 1 ier, het van tyd tot
beeld van die teenkanting wat die
Afrikaner ondervind waar hy die
t.yd b sock aan Wa. hington afg 1& om
A frikanergeledere wi! sluit teen die
die swakhede en behocftes van ecn
volksvyande wat ons geestelike en bondg noot ann 'n andor bondgt'noot
stofJik belange bedreig. Daar in to vorduirlelik. Nog onlangs hot die
die Paarl is 'n Afrikanerorganisasie
Chinese leier die Amorikanus ' president
vir tekstielwerkers
deur welme11 die Britse premior in KI11ro ontmoet
n nde Afrikanerlei.ers gestig. Maar WI\< r hy sender twyfel Chin se sorgo
omdat hierdie optrede nie deur die
n Chinese nanspruke op hulpverl ning
best ande
owerhede
go dgekeur
op die harte van sy bondgenot. ge~
word nie, i dit moontlik vir die
d ruk het., Bersdartgs sal Henry Wullae ,
mini ter van arbeid, 'n sek re Wal.
die Ondorpr aidout van die Vorenigdo
t r Mdl
y, om die reg ist i asie v n ~i ate, wee I' 1>080(·1 by 'I'sjia ng Kai-sjok
di vereniging umier te wier. A n :InA.
Ann
Amorikaanse
diplomate,
di lei r v n die b trokke Afrikajoernaliste en ander soorte raaugewQrs
neror anisasie
word
toegesnou;
hI t dit 1'l')jocngking-Chinll gedul'cnde dil
"keep your hands off I" Intussen is huiuige oorlog wallrlik Ilie outbreck
die "ander" elemente in die arbeidsnie. Dit alles kon egter nie verhindel'
wereld, veral die kommuniste, vry dat die posisie vall hi l'di bOlHlgenoot..
om na hartelus te organiseer. Die voortdurend vers)eg nie. D:wl' word in
kommuniste h t reeds die arbeidshit nIle land solfs 'll ekollomieso en miliorganisasie van ons land sterk in tel' in IHltOl't..ing gevree-s.
h nde, en met die toeskietlike hOll·
ding van die owerheid is hulle noU
om OORSAl E
gereed om die uitklophou aan AfriDie
oOl'slll
( van l1icrclio m'nstigo toekane kringe in die arbeidsmark toe
stnwl van 'l'tljocngl ing- 'hillH. is bek nu.
te (Hen.
oos 'l'okio dio ChiDit is vandag ons oortuiging dat Din C'hinll-affil'o,
II os-.J apl1JlBO no dog IH)I'm,
i al jal'c.
as de a1' een gebied is waar die Afdlang nan di gnng en gcdurcmle hi 1'kaner-verdeeldheid - 'n prouuk van
die iyd is die ry] sf. on helangrikste
die Britse Iiberalistiese inwerking
op ons volkslewe - geen tuiste sal 1 nsprovinflies del! l' (he :lHPnnne_rs V01'OWOl'.
SeIfs (]I
Bl'Its-Arnenkuanst'l
vind nie, dan is dit jut die terrein
hon(lg~n(}ot sImp met 'fjoflngkil1g-ChitH1
van arb idsorgani ering. Die Afri)la Pt ar! Ilnrhollr kon dio trot), tcloso
kaner gaan l10g op die arbeidsfront
p.oaisip nio roil nie. Iusteuo dnurvan
as Een verenigde groep t voorskyn
tr.ee. Ons besef aimal dat daar da' r tlnt dio llllwe bor!dgoll(~t? v rligt.ing g k IlS is vir die soek van poli· bring h t" Ilt't dw POSISH' van die ChilWA hondg( noot, steeds s]l'gt r goword.
verskill onder 'n vergrootgla
i>j BJ'it j I'll Anll'rilmners i uit dio
Daat' gaan dit om lewensbelang~'hill S WHiers verdl'Yf.
Japans
vetrike ;:Iak
00 ... die nanvaardin
van
a, . elykstelling, kommunisties be·
gins Is, n In Joodse diktatuur in sy en die welvarende, ona fhanklike
naakte we klikheid. Almal we t ct, t Afrikan r, soos eli predikant, prov n di 107 g regi tr erde yak· ell fessor of boer, vaM.dag besig is om
industriele verenigings in ons l~md te verkrummel. Die Afrikanervolk
92 Jode en Engelse as Sekretal'JsSe
: al l1ie lang r. gedoog dat hy onder
het. Die paar oorblywende Sekr~l,?vloed van dIe .val
Britse liberat.arisse is Afrikaners, en dan 111
hsme, sy "volk m ?llerlei "stande"
eers rasegte A {rikaners nie, mnar
e~ .,kla~se opdee} me. By besef dat
mense w t 'n vreernde ideologi leiy.
dl .Afnk~n rwerker(-ster) net o'n
Hi r is dUB 'n J euse
bi d waarTO Ie Afnkaner
i as die professor
in on in eli volg nde jar ons volJe
voor sy lessenaar of in sy sitkamer.
g wig sal rno t 1 at voel. On
al
1ma1 behoort aan diescllde yolk,
'n groot
slwonmaakpros s moet el~ dus .het alma1 dieselfde stryd.
DIe Afnkanerw rkster se stryd is
dcurvo r.
Geluk ig weet. ons dat die valse dus eweseer die stryd van 'die meer
gego d en bevoorregte Afrikan r.
keid lyn
tUg. en
Afrik n rwerker

owed ngs It t ni
alleen die seewef
mau r ook die lundwce soos die Birmapad vir Tsjoengking en sy Brit -Amerikaanse hondgenoto gesluit. Alloon di

ontoereikcnde lugverbinding het nog
oorgebly. Geen wond 1" dat rrsjoengking
mismor-dig geword het, dat hy teen die
onto rcik nde hulpverlening van sy
hondgcnote gemurmureer het en dat eli!)
ou Chinese agterdog, veral teen Brits
okonomi so imperiali m in di
r rr
Ooste ,'ntHVOOl' Iristo rieso bewyse ni
ontbrcok nit', weer sy kOI uitgcsire'k

eur Prof. j. A. Wiid
het.
J n Tsjoengking het, die g dagV
grond ge" n dat Washington Bowel a~
Londcn maur net daa.rop uit is om hul
(1,i
byltjie to slyp.
.nIERJKAAN .. E BELOF'l'~S :E~N

VER, l~K E,RINGH
In die nun berigt
001' China is di'
opvallend hoe Brit tanje to 1.'1100 l' eli
Vercnigde State gedurends die la8.8t(\
jare steeds meer en meer 'n onderge:
skikt« 1'01 speel.
Dit is dan ook g'
woonlik tot Washington
en nie tot
London nie dat (lie Chinese hulle 011
raad en bystand wend.
Dit is du
Roosevelt wat met allcrl i bcloftes voor
die dag kom , I twat meer as 'n jan.
gelede het hy b.v. aan 'l'sjoengking di
versekering gegeo qat wee on middel
gevind sol word am krygstuig aal)
China nf te I wer. Britse en Am I'i,

kaanse propagandiste h t 'u tocvo f
lungs nuwe wee nit Indio en A lfs of
die Porsi so Golf en Rusland in di
vooruitsig gostel. Grootpraterige gen
raals en ndmiraals het solfs van be
slissende Japanse nederlae in eli nab>'
tool om. gekl ts.

nne
lnt u .en

WlmKLIKE
hot

POSL'm

no~
g,1 ~nsins ten gunste van 'I'sjoengking
CIUlla verand r nie.
Or lie oomblil'
is tlit, die J pannors wnt 'n groot of
fensief in die ryk Chit' so provir jc
van Hoenull begin ltct. Or die oorJl
hli.~ is it die Japnnn 'rs wat heh( cf
001' tlie Binna-pad hot en s lfs OJ> If]
diest"' hodem sfann. Die Am 1'i1 nanfi
nffou. icf in die 8uid vestoliJ e Ht ilJr
()sf'Hnn kan op clie oomb1ik flOg nie
andel'S as 'n langsame gesul kel bestcul
1~1 1 word ~lie. Intus en het wunrskyfi'
1I.k oO~( die Jnpanse vyalld me stilg
sIt, 1lI.
~1 t die uit estrokte vel'
ow rdll' .gebiedc, l'yk aan gronJstowl
en a rhOldAkrngtc sou hy 001 weI jet

lIitgm-ig het.

di

posi ie hom

'

Vall Brits-Am rikaansc 1 ant is di
hiIH'. ( tlikwcls gotl'oos met die h
lofte uat die Japans
vyaud beslissCJ111
aangepnk suI word sodta. Hitl " ('crll
ve}'slnnll is. Met dio G<'alliocl'd s y.our
d~o poode van Rome - by die versk)'
ll'lng vall hil'rdi nrti1wl Rill hull waul
HkynJik in HOUle sit.
AnI dio oorlogb
propaganda
!lllll
clie ltalian.nse SI11<
c. sc gl'ooi, waa!'do tool'on. Die illlln.J}1
van dif' lI(j'ili~()
tad sal Ron!]1 r twyf J
groot propaganda- l n PI'( Ht.igo-wuard
hOHii.
Dit moot oglor Ollt.}lOU WO(l!
dat Hom nog hai VOl' van die BrOlin r

10

n dat jutuBson miljoeno Huliu)I"

dour dio Gcal1ic rues govooll ell VCI
sOl'g sal mopt word,
Dit sal ool VII
di
'hitlN:!e h 1aal ntH dit to ontholl

OPOJ'iE"K~NSEL
Moedetkerk:
10,30 v.m.: Prof. Gerdener.
7 n.m.: Ds. A. F Louw
Nuwekerk:
10.30 v.m.: Dl. Snyman.
7 n.m.: Prop. . G. M. du Toit'
Geref. Kerk. (C.S.V.-saal) 7 11.m.:
Ds. J. W. Janse van Ryssen.
Proefpreek: Moederkerk 4.15 n.m.:
Teol. Kandid. A. D. Schutte.

n

VHYJ)AO,

ORAL OOR
Deur C.

KonHESPOND"ENSIE

c. c.

Snrel Cilliers se stendbeeld.
'n Brief wat as volg lui gaan uit
van die O.V.S. s.e Sinode om voor
al die kerkrade te dien vanaf begin
Junie: "Die Sinode rig 'n skrywe
aan aJIe kerkrade van die Vrystaat
met 'n beleefde verso.ek om 'n spesiale kollekte af te staan ter stywing
van die Sarel Cilli,ers-standbeeldfonds."
Kroonstad her reeds 'n begin
gemaak met die oprigting vn 'n
standbeeld vir hierdie waardige
Volks- en Kerkman.
Die Heldedagkomitee van Kroonstad het verlede jaar die saak in
die geloof aangepak, en glo ook nou
dat die oproep van kerkwee op ope
or , hande, harte en beurse sal val,
odat daar binnekort 'n waardige
standbeeld
Jangs
die hoofstraat,
Wat ook die nasionale pad is, sal
Pryk. Op die kerkterrein waar die
standbeeld sal opgerig word, het die
stoere vader self ook eens sy voetspore gedruk, daar hy juis daar as
Waardig,e ouderling gedien het.
Die standbeeld sal die ou vader
op 'n kanonwa voorstel .met die

ENGELSE DEBAT
• Huishoudkundesaal,
moreaand,
1.30.
Onderwerp. Student marriages
should be financially encouraged
by the government.
Inleier: Bruckner de Villiers.
Teenstander: Konstant de Vos.

gterhand verhewe - die plegtige
~elofte voorstellende - en met die
.oYbel in die linkerhand.
Die komitee vertrou dat waar
hierdie grootse onderneming nou
~aste vorm aangeneem het, die kerkIhlke en algemene publiek die saak
ulle daadwerklike steun sal gee.
l{roonstad self waarborg sy £1,000,
n dit kan seker nie te moeilik wees
~.!!l 'n verdere £3,000 by te bring nie.
~ant so sal die geloofsmoed van
~he Afrikanervolk verewig, en [uis
!n ons tyd kan dit dien tot nuwe
Jl1spirasie.
Asiate kry meet voorregte. - Ingevolge die Goudwet mag asiate nie
op myngrond woon nie. Asiate het
gter onwettig aan die Rand ge~oon. As gevolg van die Feethan;tA.e~slag is van tyd tot tyd grond V1r
b Slate vryg stel. Dog dit is nou
. esluit dat 'n nuwe dorp vir Asiate
Itl die nabyheid van Krugersdorp
b~ngele sal word. Die grond is
Jnne die stadsgebied.
r

(Vervolg van p. 1, kol 3)
DIE AFRIKANERIDEAAL
1n Org~tl.isering is noodsaaklik, maar
\t ~~ dle vakunies kan .die Afrikane~WO k geen simpatie koester nie. Die
wer ersorganisasies moet omskep
A.f~d tot die draers van 'n suiwer
tdkaanse karakter, met ni alleenlik
1'Ii en lone as enigste doel en ideaal
w • Arbeid moet 'n ideaal op sigself
~. - 'n vreugdevolle diens.
'le l~ Afrikanerg meenskap het 'n
a.1~Phgting teenoor di arbeider en
al moet belangstel en saamstaan
~r lllaar elke enkeling n afsonderlike
\>01 p bet ook 'n plig te noor die.
lan~' 30,000 fabriekswerksters in ons
end ongeveer 20,000 Afrikaansspreon ! Rune mag nie wegbreek van
on S volk nie. Dit sou 'n v rli s vir
\> :. volk beteken; dit sou ook 'n
die he vir hulself wees ,want met
aa \1erbreking van die volksverband
rlt n veel meer verlor a wat die
h ~~lunistiese vakunie an aanbi d,
N r. Theron besluit.
die ~. afloop van die vergadering i
te 'IV erksters deur die Paarl-gemeen-

Onthaal •

"Anti-Kommunis":
Baie dankie
vir u vriendelike inligting. Ons is
en was egter daarvan bewus dat die
teenstand georganiseerd en agteraf
gekook was, en dergelike vorrns van
laakbare optrede verdien absoluut
niks meer aandag as algehele ignorering nie. Daarom pubttseer ons nie
u brief nie.
Ons waardeer u houding des te meer aangesien ons
daarvan bewus is dat u 'n lid is van
die groep van wie teenstand ondervind is, maar gelukkig nog '11 nugterdenkende lid. Baie dankie.-Red.

Ond r Onsies
W. F. Hugo, die bekende Transvaalse voetbalspeler (voorry-drulcker)
h t volgens berig'n anstelling in die
Universiteit aanvaar vanaf die 28ste
deser. Hugo sal 'n groat aanwins vir
die M ties se eerst espan wees, indien
hy besluit om te speel.

*

di nln

S

9.30.

Die Musiekvereniging h
genoee
om aan te kondig dat die radiogram
weer in orde is en dat die gereelde
Sondagaand-plateprogramme in die
Konservatoriumsaal nou weer sal
henvat word.

Verlede Vrydag nd het die dames
vag. die privaatlosi shuis B rg enBos 'n baie aangename hui partytjie
ehou. Dit het die vorm v n 'n dans
aangeneem en ongeveer 10 pare het
d raaan deelgeneem.
Ween beserings wat y in hokkie
opgedoen het, moes m j. In S holtz
van Sonop haar eksamen S~ t rdag in
die bed skryf.

*
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t Jul Vrlend
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Om 'n Lekk r koppiG Kotfi .

Joey

(5 1l\f('1 ) i
llt'lj'i

Deelnemers aan die Huis-de-Villiers
dinee verlede Saterdagaand het net
een woord geha~ am dit .te b~skr)~f:
puik! Die gaste IS deur die pnman~,
Hildegard Mereis, voorgestel aan die
eregaste, prof. n mev. Taute, m j.
Robra en mnr, en mev. Kelder.
Daarn~ het die maaltyd 'n aanvang
geneem in 'n affektiewe kersverligting.
Die primaria het die gaste verwelkom
en rnnr. David v. d. Merwe het 'n
heildronk op die dames ingestel.
Na die dinee het almal verdaag na
die stadsaal vir die skitt erende pryswennerskonsert. Terug in Huis-deViIliers is Iekker koffie en soutigheidjies geniet,. waarna nog 'n ty~jie
gesellig voor die kaggeis deurgebnng
is.
Mej. Ria Tomlinson was vir die
organisasie verantwooi delik.

F an * n '" Koos M yer het
Saterdagaand na Christiana, waarheen
hulle ontbied is as evolg van die
ernsti e siekbed van hulle moede,
afgereis.
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DAMES STUDENTEVERENIGING
Op Donderd g 15 Juni
om 6.45
n.m. spre k m ev, Koos Smit di Om
Stud! ntev reniging
toe in di
Huishoudkunde aal o or die ond r·
werp: .,Pas verfynde
edr g no v nd
'by ons d m 51" Aile dam I w I.)lorn.

GEJ'LEUE1 .. DE WOORDE
In vergelyking met die g.eski...denis
van ander volke en lande, IS dIe van
ons Suid-Afrika gelukl ig 00
neg
ry en skoon van alles wat laag IS
:n vernederend in die doen yan mense
teenoor hul ewemens.
It plav r
b kant die haat en hebsug. a fgun. en
h~vaardy van diegene wat and r af'g maak wat hulle toe-behoort,
h an d 1
t vat wat hulle wi'1 n h au w t
~:lle" kan,"
~ ns die imp r , le
t krasie van die Zo loes en Mala~~li~S uitsluit. Die nder st an bok ~t
die heer sug van die v~row 1 aar, die
in bruto van die oorhe rser.
moor de - . di
t
Dit gaan nercns am die
lal.nan. e
of goud of steenkool wat daar l.n die
. nt'e - selgs om vryheld en
aar d e IS
• 1 d
lewensruimte in on. rum en.
DR. GUSTAV PRELLER.
M '. S ntha v n d 1
thuize~
van HJul's.de-Vl·ll~·ershet Dmsda haal
verjaarsdag gevler.

m

n

V.P.

94
nty e
ott I too

En probe r 01
groot
oer heidenheid

Soetw~ne
en keur;~~

Aptyt . dJ

More (10 Juni ) vind die ja rlik e
t ologiese samesprekings plaas tu sen
die Kweekskool en di
ndinginstituut op Wellington. Di prohl m
di

mooiaf

Whit

Mllr.

v n di

di

in di

t
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was w r die
begin van die week in Huis-de-Villiers tuis,
Mej.

Balletmusiek uit Rosamunde
(Schubert).
2. Aria II,Casta Diva" uit Norma
(Bellini).
3. Impromptu (Schubert).
•
* * III
M j. Ann lin c.l Witt, van Rozen4. Wals vir snare (Tschaikovski).
hof, het verIede week h ar vriend
5. Hongaar se Rhapsodie No. 6
onth a1 by gel enth id v n haar ver(Liszt ),
jaardag. Musiek- en voordr g h t
6. Ave Maria (Schubert').
die a nd opgeJui ter, en o.a. het m jj.
7. Mazurka (Chopin) .
,Marie Stegmann n Anita Pyper hulle
8. Turkse mars (Beethoven).
9.
Luce di quest' anirni" uit Linda goed van hul taak g kwyt .
di Chamounix.
1.

yv

is Ult tlk nd,

.f¢

:I<

PLATE-PHOG HAM
Sondegeend, 11 desert 8.30 -

D I

HUIS.D}:.VILLIEHS DINEER

KOM SEKERfl

~-

11 TIE 1!M4.

oorlog vir K l'k, S .nding
tak ppy word b apr k .

Van' Stellenbosch gaan 'n root g tal teal. stud nte daarhe n.
D. J. M Ian tree op namen
di
Polumni
in die drievoudi e onderwerp.

Nou in
CREATJON~

o· c.

"ARMS AND THE M

IN

AAP.

D

Na hul suksesvolle opvaei in v n
G. B. Shaw e toneelstnk, "Arm and
the Man," vroeer in die j ar in die
Konserv toriumsaal, vo r Joyc . Burel
en hat r sp let s nou dieselfde ton elstuk op in die KI in Te t r in Kaapstad. 'I wee opvoerings word Sat tdag, 10 Junie, gehou om 2.30 n.m. en
7.30 n.m. Mati s w t mal e in di
Kaap j en die opvoering op St 11 nbosch gen is het, meet sekerlil ni
n u die kans laat verbyglip om dit
te ien nie.
Di g h He van di
snel WOI 1
w rspieel in die feit dt t die Ka pse
Stadsraad die g selskap van ons D pt.
van Voordra kuns g .nooi h t om
"Arm. and the Man" vol nd w k
in die
pse St d al op t vo r.
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SPORTMANNE IN
DIE NUUS
Gottfried von Cr mm
'n Hel paar beroernde sportrnann is reeds gedurende hierdie oorlog
gedood, gewond of krygsgevangene
gemaak
Onder die gesn.euweldes tel reeds
o.a, die gevierde Engelse ksieketspelers Hedley Verity en K nneth
'ames, n di Springbokke, A. W.
Briscoe
n Chud Langton.
Max
Schmeling,
die
oud-swaargewi
hokskampioen van die wer eld, is in
1941 in Kreta gewond, en Rudolph
Harbig, die beroemde at leet, 'n paar
maande gelede in I talie.
'n Baie tragiese oorlogsgeval was
verder die van Baron Gottfried von
Cr mrn, die groot Duitse tennisspeler wat albei sy voete tydens die
Balkanveldtog in 1941 verloor het.
Von Gramm wa saam met Perry
en Budge die uitstaande amateur
v n die afgelop paar jaar, Hy het
nooit daarin geslaag om 'n Wimbledonse tit el te wen nie, maar op die
Va t land van Europa was hy die
houer van b i karnpioenskappe.
Von Cramm wa 'n skitterende,
aanvallende speler, me 'n foutlose
sty] - (wat hom baie bewondcraars
besorg het). Wnar hy ook al gespeel
her, was hy die gunst ling van die
skare.
Dit was darem nie net sy aankoulike pelmetode
wat hom so
gewild gemaak h t nie. Hy he ook
'n groot reputasie gehad vanwee s.y
sportgees . 'n Beroemde voorval uit
sy loopbaan het in 1935 voorgekom
in die Davisbek r-wedstryd tussen
Duit. land en die V.S.A. op Wimbledon.
Von Cramm en sy spanmaat, Karl
Lund, was in 'n taa i-hevegte stryd
hetrokke met die wereld se karn
pia n-dubbelp: ar, Allison
n Van
Ryn.
VeraJ Von Cramm het 011v rbeterlik gespeel en dit het gekyn a of die Duitsers die wedstryrl
sou wen. Op 'n kri I ieke 11Unt egter
het hy 'n skoot vi n Van Ryn WL t
buite die agterlyn geva l het, skrams
met sy raket geraak, Die keidsregter en die Amer ikaners het dit egter nie gesien 11i .en die punt en
spel is aan Duitsland .to ge~en. Von
Cramm h t kalm na die keid regt r
g estap n die posisie aan hom verduidelik - en die wedstryd het
voortgegaan.
Ong lukkig het die
toe kouers hom daarru so geweldig
toegejuig dat sy kons ntrasie daardeur belemm r is, en die Amerikaners ulteindelik gewen het.
Von Cramm wa 'n bai ongelukkige speler, In die eind,:"cdstryd
vir die Wimbledonse karnpio nskap
in 1936 teen Fred Perry het hy 'n
beenspier geskeur - maar, hoewel
hy k r kon loop. onder 'n woord
voortgegann.
Die
!.ngeJ man het
hom 6-1, 6-0, 6--,.1 gel lop. Von

HF"NnUIK
die alagter. spe i Ii seer in
WORS en VLEIS
vi
BRAAIVLEISAAND
Andringutraat,
5t II nbo.ch.
:.I,

U w at •• k rho •• wa r dit loml i.
om geldjie, te kry vir di ditji. en
datjie.?
Sorg dat u toekoill nie, na'l1 ukscsvone Universiteitsloopbaan, deul'
gebrek aan geldelike vermoe belemtner word nie. long profcssionele
manne en vroue weet dat hulle sal
miskien lank moet wag voordat hulle
In winsgewende betrekking
al kan
opbou. Dokters of prokureur moet
In praktyk of vennoot k p .koop. Die
maklikste en beste. m mer om u
pI.nne te bewerkstell.ig i . om nou
te spaar en u be p nngs 111 U~I •
LENINGSERTIFIKA TE te bele.
Koop hulle d ur middel nn Neg.ni. Spun_I.,
of vir "onlant, by
.nir. Po,kantC)or.

p

STOF..I

VOETBAL

Die n"sl)an

Muti(· A .. spun teen Paarl

Die I-B sal more weer 'n vuurproef van die eerste water moet deurstaan teen Tuine. Die Maties wat
veertien dae gelede vir Groote Schuur
tot 'n gelykop uitslag gedwing het,
sal seker more ook nie te lig hevind word nie, en sal die besoekers
van begin tot einde hard om 'n oorwinning laat spook. Die Bvspan het
al bekend geword vir hul verrassings,
en dit is moontlik dat more weer een
van daardie dae mag wees, veral as
'n nat veld die spel tot die voorspelers
mag heperk. Die voordeel is egter
aan George van Reenen en sy manne
se kant.

More is al die seniorspanne wat
aan die Wes-Kaaplandse kompetisie
deelneern, weer in aksie. Die Maties
se eerste vyftiental kom in die vieruurwedstryd in die Paarl teen die
tuisspan te staan, terwyl plaaslike
rugbyJiefhebbers die geleentheid het
om more weer die rugbyreuse T'uine
te sien optree op Coetzenburg teen
ons Bvspan.
Die Paarliete se span is volgens berigte baie verswak, weens die afwesigheid van Wahl, John Slabbert en Daantj ie Rossouw.
Ivan
Loubser wat verlede jaar vir WesKaapland gespeeJ het, is natuurlik s gevolg van 'n besering van die
begin van die seisoen al van die veld
af. Dit wit dus lyk op die oog af,
of d~ Maties more ni so 'n uiters
moeifike taak tegemoet gaan nie. Behoudens hierdie beserings het die
Paarlse span tot dusver nog maar bra
onoortuigend vertoon, en al oorwinrung wat hulle tot dusver kon opkerf
was teen ons B-span met 14-5.
Voorverlede Saterdag nog het hulle
'n onverwagse nederlaag teen Maitland gely, wat een van die swakker
spanne in die kompetisie is .
Geoordeel dus na hulle vertonings
in die verlede, is 'n mens geneig om
'n oorwinning vir die Rooispan te
voorspel, maar die ondervinding het
geleer dat met die Maties. enigiets
lean gebeur. luis verlede jaar t?e
niemand 'n nederlaag verwag het me,
het hulle teen dieselfde span van
more, 'n pak van 8-0 op die lyf
gehaal.
Dieselfde
ongunstige toestande het in die W.P. geheers as wat
op die oomblik die geval is, en Stellenbosch het hulle wedstryd verloor
omdat hulle pal geneul het om die
loodswaar bal aan die agterspelers te
besorg, in plaas van die inisiatief aan
hulle puik voorhoede cor te laat. .
Indien dit more weer reen, .en die
Maties volg die regte taktiek, behoort
voorspel rs soos Reitz, van Blerk en
Hauptfleisch miskien die weg te baan
tot die oorwinning. As hanteerwerk
egter toegelaat word, sal Krone en
Oosthuizen, ondersteun deur Van der
Walt en F ouri miskien genoeg openings skep vir hulle vleuels am aa?slae
te maak op die doellyn. Daar .19 o.p
die oomblik heelwat meer fut in die
Matie-a terlyn, behalwe miskien vir
Van der tvalt wat nog glad te veel
van oneffektiewe skoppe gebruik
maak in plaas van breekslae te gebruik' om sodoende geleentheid te
skep vir sy driekwarte.
Cramm het geen verskonings gernaak
nie maar steeds met hoe lof gepraat van sy teenstander se goeie
sp 1.
. . •
Die hel wereld het die innigst e
simpatie vir hierdie groot sportman,
wat nog maar aan die begin van s~
sportloopbaan ~estaan het.

VOETBALSPAN VEHDWYN
EWE GEIlEIMSINNIG

Maandagaand het U.S. vir BuD
Hefer geklop met vyf gevegte tee~
een; een geveg was gelykop. Bul
Hefer is een van die sterkste klub
in die kompetisie en dit is die eerst
keer hierdie jaar dat hulle gekloj
word.
Uitslae is as volg (U.S.-stoeier
word eerste genoem):Kapokgewig:
J. Haasbroek klof
Barnard op punte.
Veergewig:
W. H. v. d. Merwt
verloor teen Moore met 1 val.
Liggewig: A. B. v. d. Merwe stoel
gelykop teen Lauders.
W Itergewig:
1. Marinus klop
Smidt (W.P. Kamp.) op punte.
.. Middelgewig:
M. jooste
(W.P
Kamp.) klop Carlsen op punte.
Ligswaar gewig ;
G. Maas (W.P
Kamp.) klop Slabber met 2 valle
teen O.
Swaargewig:
J. Gouws (W.P,
Kamp.) klop Lategan op punte.

Hoe lede van die ondergrondse beweging in Holland uit hul wegkruipplekke gekorn, voetbal teen 'n Duitse
polisiespan gespeel, hulle .ve~slaan ~n
toe weer verdwyn het, IS n tydjie
gelede aan die lig gebring; .
.
Die Duits-beheerde polisiemag 111
NUWE BEKEU VII(
een van die groter stede van Holland
MATIE·ATIJETE
was trots op sy voethalspan, en ~et
die burgerlike bevolking dikwels uitMatie-atlete sal vanjaar oor hul
gedaag. Die Duitsers wat daarvan
hewus was dat haie van Holland se eie veldwedloop-beker beskik. Hieratletiese jeug nie meer in di~ la~d . die trofee is aan die klub geskenk
was nie, en die span. wat die uit- deur Danie Rabie, wat die Atletiekdaging aanneem gevolghk maar swak klub etlike jare as kaptein gedien
sou wees, het met gretigheid na die het, en tot 'n groot mate ook daarvoor verantwoordelik is dat die gecsd'
wedstryd uitgesien.
Eindelik het 'n span die uitdaging drif vir atletiek in die jongste ty
aangewakker is in die
weI aangeneem.
Die Duitsers was geweldig
verbaas om te sien dat hut teenstan- Eikestad.
Rabie self het groot belangstellins
ders baie jonger manne was as wat
hul moontlik geag het. Hul verba- vir wedlope aan die dag gel~, ell
sing het oorgeswaai tot woede toe hul heelwat gedoen om ook hierdie nornmer in atletiek, wat in Matieland
verslaan is.
.
.
Die le de van die wens~an 15 met~- min aandag geniet het, by die stud·
min uitgenooi om daardie aand die dente gewild te maak. Daarvan ge'
gaste van die Duitse span op 'n ont- tuig die groot aantal S ellenbossert
haal te wees. Geeneen van die lede wat gereeld in die Kaap aan sulk!
het egter opgedaag nie. Later is be- wedlope deelneem.
vind dat die rede hiervoor was d~t
Die beker, wat bekend sal staaJl
die wenspan meestal bestaan het .Ult as die Dail Rabie-veldwedloopbekerlede van die ondergrondse beweging
sal aileen om- meeg eding word deu!
in Holland, wat etlike maande a1 deur Matie-atlete oor 'n veldwedloop vall
die polisie gesoek is.
ongeveer vyf myl, na die wintervskansie.

SI'EEL NOll SO !
C Muller en C. Barnard het onlangs in "n offisiele kluboefening byna
twee uur lank gespeel aonder om 'n
enkele stet te bealis.
Om vieruur het hut aanmekaar
gespring, en toe die skemer. omtr~nt
sesuur toegesak het, was die telling
in potte alreeds 19 -19.

*
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Muller en Dempsey k n wee~S
drukke akademiese werksa •• mhede ntt
die voorgenome toer na die Trane
vaal meemaak nie. Al die ander spt·
lers is egter heskikbaar.

G. E. HENDIUKSZ
•

.1:'

Die Dagbr ek seksie"botsi.ngs op die
voetbalveld sal voort~an me ~omm.er
op so'n los en vas baSIS plaasvind me.
Daar word nou om 'n beker meeg~ding en die wedstryde s~l volgens n
bepaalde ske~a plaa~v111d om 50doende die emdoorwmnaar aan te
wysl

Ondersieun

Lemmetjies per Paliliie
Hler I weer 'I) )ial')S 'f)tU 'I') Paliliie G
Eer telilas: ~emmetJies te Iiry
Minora, Mfll~r d Luxe, GflJdte, 7 o'CJoc)f, Ever Ready
I) W, rdtmla.
Net EEN palfliie p~r persoo.,.
t>t>K

Tat)depasta it) uisie~
offer di~ weeli weer 'I' beperlita voorraad
TANDEPASTA IN BUISIES
Maclea.,s, Listeri.,e. for1)ams ell Pearl Gleam.
0.,

Mat)s Reet)jasse
Noll '., beper)ft

voorraad oOr, t

21')

49/6

Gebrs. de Wet (Ei ns.) Bpk.
Foon ~O.

STELL

NBOSCH.

BuS ~1.

viswiukel

vir

V ARS GEBAKTl,!; V 1St
AART APPELREPIES,
SOUTVIS en KIPPERS.

Ons Adverteerders

I

_.

INLEIDING TOT DIE
}:KONOMIE
deur prof. dr. C. G .. W. Schumann e~
dr. D. G. Franzsen
albel

van

die Unfverlliteit

van

Btellenbo.CIl-

Grootte: 8a dm. x 51 dm, 600 hIsS·,
49 tabelle, 36 diagramme.
Linneband.
Pry.

19/6.

•
•

POI, Id 1/.. ek.tr ••

nit is die eerste handboek oor die
ekonomie wat in Afrikaans versk»
Hier het u 'n baanbrekende wet f
waarin die hele onderwerp, 0_
Afrikaanse leea geskoei, saaklik e
wetenskaplik behandel word.
Vir elke Afrikaner, hetsy s ket11'''~
prokureur, boer of student is hierdi
werk van onskatbare waarde.
StUiU'l'

•

u 'helt IlinC met tjek of po"

wi.wel aan

Pro Ecclesia-Drukkery
POlhu, 28 • .. •

w

-

Stellenho,;

