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Johaane b rgse - 
Besonderhede i. v.m. die A.N.S se 

Elfde Ja .rlikse Byeenkoms 
Alle relalings is reeds min of m'eer in die hank vir die A.N.S. 

St.udente~wel"kitlrBkongres wat 001" twee w ke in Joh nnesburg b illl. 
Ole Sekretnrinat van die A.N.S. het aan ons die volgend voorlopige be- 
80nderhede verstrek i.v.m, hierdie Elfde JaarlikBe Kongres: 

1. Die Kongres vergader van Maandag, 3 Julie, tot Donderdag, 

J
6 Julie, elke dag vanaf 9 v.m. in die Eendragsaal, h/v. Harrison- en 
utastrate, Johannesburg. • 
. 2. Benewens die 50-tal afgevaardigdes en besoekers van die ver 

sktllende A.N.S.-takke, word die Kongres ook amptelik bygewoon deur 
verteenwoordigers van die verskillende Afrikaanse Studenterade oor die 
land heen, asook van 'n aantal ander studenteverenigings, 500S die Stel 
lenbosse Bantoestudiekring. 

Soos in die verlede het die A.N.S. ook uitnodigings gerig aan talle 
dosente en lede van die publiek wat sy werksaamhede jaarliks met be 
langstelling volg. 

3. Hoofsprekers wat die besprekings sal inlei, is: 
Dr. S. P. van del" Walt, vooraanstaande Afrikaanse leier in Jo 

hannesburg op die gebied van arbeidersake. 
Mnr. Ben Schoeman, die bekende deskundige op die gebied van 

arbeidswetgewing. 
Dr. Erik Theron, van U.S., wat 'n hoogs belangrike bydrae sal 

lewer oor 'n ontleding van' 'n tipiese arbeidersgeme nskap, 
'n Hele aantal Wlelrker. verteenwoordigende die verskillende be 

drywe. 
Ten slotte sal die A.N.S. se Erepresid nt, dr. H 1l V n Ren burg, 

die sluitingsrede waameem. 
4. Hierdie studie-werksaamhede word aangevul deur arbeidsdien. 

1 wer deur die Kongresgangers en deur beso ke aan myne, fabri ke n 
werkersgemeenskappe. 

DIE A.N.S. NOOI ALLE BELANGSTELLENDES HARTLIK 
UIT OM DIE VERRIGTINGE TE KOM BYWOON EN AAN DIE 
BESPREKINGS DEEL TE NEEM. 

t· n 
Di tryd teen die Kommuni m 
Stellenbosch Berei voor vir A N. S. - K ongr s 

in 

Dr. R. W. Wilcock herbenoem a Rektor 
Met baie groot geno~ e wen. "Die Matie" d arv n m ldin 

III k dat die Univer it itsr d op sy jon at v r aderin b aluit Ihet tot 
d! h rbenoeming van dr. R. W. Wilcocks • R ktor v n di Univ r 
It it vir 'n v rder t rmyn v n vyf ja 'r, 11. v n f 1 J nu rie 1945 tot 
3t D emb r 1949. 

i :N'a die dood van dr. W. Blommaert 
n ~934 is dr. Wi1cocks in sy plek 
ll1ek1 as Voorsitter van die Senaat, 
tJ a~r nog in dieselfde jaar het di 
"ntV'ersiteitsraad besluit om die pos 
van Voorsitter van die Senaa t te ver 
tJa~ deur di' van Rektor van die 
nl\7 rsiteit. Die betrekking is toe "in ~r. IWilco,tks aang ebied. en weI 

:0 di terrnyn 1 Jan. 1935 tot 31 
e. 1939. Hy het die betr ekking 

d' nvaa en is in 1939 herbenoem vir 
te V'olgende termyn van vyf [aar. 

"" SOV' r ons van buite kan oordeel 
di dit'n baie gesonde besluit van 
S e Raad om di Voorsitt r van die 
j n t, w t telkens slegs vir twee 
In ar d ur die Senat t g kies was, deur 
. ektor te vervang wat vir vyf lll!f benoem word . Die ktor het 
a r kontinulteit, moontlik rneer ge 
or:' bewegingsvryheid en geleentheid 
l\{ sy inisiatief te laat geld. 

~r dit was ook 'n baie gelukkige 

keuse wat di aad gedoen het d ur 
dr. Wilcock tot die pes t beno m. 
Na n v rst an was daar nog al yet 
'n baie harrnonieu e • mewerking 
tusscn hom en die Raad aan die e n 
kant en die Senaat aan die and r 
kant. Hy het geblyk 'n goei skakel 
te wees. Ook die' stud nt van di 
Universiteit kan getuig van sy goeie 
sarnew rking met hull, danksy sy 
belangstellin , welwillendh id en te· 
emoetkoming. 
Sedert dr. Wilcocks e b oemin 

in 1935 het die Universit it enorm 
uitgebrei, Bowel in getall as in werk 
saamh de. en baie van die nuwe e 
uitbreidings is nan sy ini iatief 
energieke lei ding te dank . 

Ook teenoor Die Ma.tie het dr. 
Wilcocks steeds 'n welwillende hou 
ding aangeneem, en Die Matic W 118 
hom ook vir die nuwe ampstyd die 
nodige gesondheid en kragte to . 

Koesi ters, 
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DIE EIKE I AliE 
Ond r pUloonllke toe.l. van 
(Mnr. en Mev. va.n Zyt) 
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LIGTE ETES ALLE URE! 

In ruil vir u gewaardeerde 
onderateunin waarborg on u 
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keer-Lemmetjies 
Pakkie van 5, 9 ~ d, 
In karton~dosies van 20 
pakkies van 5 lemme 
tjies elk, 15/10 

HORLOSIES 
Ons het . n wonderlike 
keuse van beste n 9 - 
wa rborgde Switserse 
Armband-horlosies 
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APTEKER 
( IlS hied u de. kundige 
hediening en het.rouhar 

medisync ann. 
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S T h L TJ 11 N B 0 S C H . 

1 
oon 0013. 

I", 
o DY McDOWAI.. .. 

J·ryflag ell at rdag 
16 ell 17 lUll;,) 
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Wanneer ons bogencemde vraag 
wil beantwoord moet ons eers dui 
delikheid kry oor die vraag: Wat 
is Afrik~lleree11heid? 
Dit is 'n bewuste of onbewuste 

drang by Afrikan rs om mekaar te 
erken en te respekteer en 'n wil om 
saam te werk en saarn te staan in 
. ake rakende hulle volk, hul land 
hulself en alles w t by hul gemeen 
skapl ik i. Indi n daar nie daar die 
spontane gevoel is nie, dan kan dit 
omskryf word as die verpligting wat 
op elke Afrikaner rus om met sy 
m deafrikaner wat d eur baie bande 
aan hom gebind word, saam te werk, 
hom te respekteer en sy opregte stre 
we in belang van sy yolk en land te 
erken. 
Dit is nie alleen 'n drang en ver- 

pligting nie maar 'n praktiese bele 
wing van die beginsel van lieide, 
verdraagsaamheid en ordentlike er 
kentlikheid van dit wat goed en reg 
is in die strewe van medeafrikaners 
s lfs waar daar klein punte van ver 
skil mag wees. 1 n kort dtt beteken 
om in belsng van die volk seem te 
. taan. 

As dit dan Afrikanereenheid is, 
vra ons ons elf af deut wie en hoe 
word dan hicrdie noodsesklike en 
tewens enigste Christe/ike cn Nasio 
nule houding geseboteer? Dit word 
gedoen deur volk genote wat weet 
dat die enigste redding Vein ons volk 
in eenheid Ie, n tog hut .bydrae tot 
di nasionale stryd heperk tot ver 
dagmakery, beskindering en die ver 
ongelukking van elke poging van 
medea rikaners om iets positief te 
do n vir hul vo1k. Dit word gedoen 
deur medeafrikaners wat weier om 
hut morele steun te gee aan 'n saak 
wanneer dit dit kom van persone 
wat in hoofsnak maar miskien nie in 
fyn be onderhcde so os hulle voel 
nie. Dit is persone wat weier om 'n 
gel entheid te baat te neem om te 
p esteer aam met hul medeafrika 
ner as o'n gel entheid hom voor 
do n. Dit i r rsot e wat e nheid 
verkondig maal dit nie b oefen nie 
en daardeur die eenheidsgedagte 
verong 1uk. 
AIhoew I dit 'n on innige vraag is, 

mag daar tog per one wees wat vrn 
wanrom Afrikanerheid 11;e mag sa 
boteer word nie. Hierop is die ant 
woord voor di hf'lnd Ii g end. 

E~l t ns: Omdat ons in 'n orga 
nics 'Volksgedagte r,Io; die edagtc 
dat volk enote in di v rlede saam 
gegro i h t en c1 rom in die hed 
<leur di b. ie. e bande van bloed, 
ku1tuur, odsoiens di vac1 rl no'p 
bodem n di g ki deni sa m ebind 
word. Omdat on daarom 'n gem n 
. Imp v rm waarin nie Ike indiwidn 
In losstaand enk ling is nie, maar 
'n nood. aklike dIvan 'n geh 1. 
Tweedens: Omdat on lot dieself 

le is n lllleell dell; ons moet bepaal 
word. Indi.n on nie as eenh td 
saamstaan nie salons geen s ggen 
kap he in die bepaling van ons toe~ 
koms ni n nog minder in staat 
w s om ons ideale t verwesenlik 
en ons ei.e st mpel af e druk op. die 
ontwikkeling van on8 land nie. Ons 
lot· em enska dwing ons lus om 
nltyd n oral aam op t tree. 

1J rdens: Omdat dit Iton, ekw ute 
uitlewing van die Christelike be 
gins 1 van Ii fd en na ieskap is. 
lndien ons wei r om eenheid te 

DIE MNrIE 
Aile Korreapondenai. a n: 

H. S. MARAIS, 
HOOFREDAKTEUR, 

Daebr ek. 

Korrespondensie i.s, Inskrywings 
aan: 

Die Mati~ Adminiatraaie, 
Posbue 28, 

STELLENBOSCH. 

No. 15. 

HET ONS blE nEG OM 
A]1 RIJ(AN}~HEENHEID 

1}~ SABOTEEU O! 

00rl09 • 
Die Ange/.Saksiese Inval. 

mooi we rr en op , Jl gladde see kan 
landingsondernemings met ligte 1 n 
dingsboto Han di vlt k en gelyke Nor 
mandies I us wel met sukses uitgc 
voer word. 1 lei die weer en see storm 
agtig, iets wat in hicrdic jstreko geen 
seldsamc natuurvcrskynsels is nio, sal 
dit nie alleen met die landing van nuwe 
tro pe ni , maar veral met di« voor 
siening van die Brits-Am rikaanse in 
valsleer mo ilik gaan. nit bogryp di 
Geallieerdcs se leerlciding natuurlik 
net so goed n bcter as iernand nnders 
Vandaar dn t verwag I an word dat die 

Die 

.,De WaereJdK~sobied~nis i. 't 
Waereld~ericht, 

Ver6eJdin6, de wet d~r Historie:" 
- Ten Kate. 

R deru ons lunate art.ikel 001' die 001' 
log gesl{1'yf is, hot dunr twee gebeul' 
t nisse van bet ekenis plausgevind. Die 
een is die innume van Rome n die an 
der is die A ngel-Suksiese landing op 
die Normandiese 1 us van H'runkryk. 
l\let hct.rekking tot ecrsgenocmde kan 
net gekonstatec r word dat die Ewig 
Stud met sy uiters waardevolle kul 
tuur-hi t.oriese aknt.te vir die Westcrse 
besl awing van die vel'wocsting van 
die OOt·log gespanr gobly hot. In hier 
die oorlog van gl'Dot kaulsc vcrniet.i 
ging van aarde vat m t die oorlogs- 

Deur Prof. ]. A. Wiid 
Gealli ordes alles in hul vermoe sal 
doen om Le Havre, Cherbourg en andei 
voilige F'rru so so ihawens in hul besit 
te kry. Ll iersouder sal 'n werklike 
inval in Frankryk altyd 'n uiters go- I 

waagde ondernerning bly, ofskoon die 
versterking van die Gealliecrde troepe 
in Frankryk met mense en materiaal 
deur m idd I van ligte bote en deur die 
lug nie ond rskat moet word nie . 
Daur kan geen t.wyfel bestaan nie 

dat di Duit.sers OJ> die oomblik 001' 
meer soldate en krygstuig in Noord 
Frunkrvk b sl ik as die Genllieerdes in 
hul kushoof. Di probleem vir die 
Duitsers egter bestaan daarin dat hulle 
wan rskynlik nio weet. of die huidigs 
inval di werkliko inval is nie en of 
under on grot r invall nie VOOl' di£1 
dour ,t, an nie, 'n Vel' kuiwing 0)1 

1 onsent.raaia van Duitse . l rydma.gtl' 
teen die invallers in Normahdie kan 
moont.lik Geallie srde landings on in 
valle in andor del van Frankryk vor• 
gl'mnklik. In Hrit.tanje self immors i 
dl fir g noeg G a11i(1 I'd, t roepe en mil" 
teriual voor hunde om "an die verskui 
wing van Duit 0 atrydmagtc in Ji'rallk' 
ryk die volstc g bruik to maak. Hier 
die onsnkcrhoid uun Du it.sc kant. B I 
waar kynlil vel'lllind l' nan ato hulle 
oortuig word tIltt dio illval j I NOTUlIW 
di· me r S 'n gJooiskaal skyninvol 
is. Op di oomhlik lyk (It wauI·skyn· 
lik LInt OilS binnekort va 1 groter G >. 
n Ili( erde lamlingspogings nuder a JI 
Borlyn snl vomeem. 

Di G allio reles so Imshoof in Fr ,I11{ 
ryl if; nog maar cnigc dae out! en VOOI 
spellings is, SOD hi 'nlie oorlog al atl 
dik\\ cIs bewys het, lliter's gowall.g. Dit 
staan ('gter vas dal die GOllllieerdoB tot 
dusv r nie all n dl arin geRlaag h t 
om 'l~ lw, hoof op to rig nie, lila. r oo~ 
om ]11 rdlO hI hoof verrIer uit to h1' I 
en to vel' tNk. Die gevegt> dnar mo t, 
h OTHI r 1,10 dig wcus en 'n III ns IwTI 
Hanne( Ul LIn I.; d i V(~ rl i<'He van (1 io ill 
vall rs baio grotor is as diG van di~ 
v rskans(le v rdcdigcrs. Dio invallor 
iA. bu S .op dio Ree ~n in dio lug, mIl r 
Lll(> groat vuunllondo van <Ii oorlo~ 
blldems hm aile II kllsgohiedo be, toO~ 
eu ' II oppl'l"magLig III mag I n Iii' 
orals n alLyd <1i OppCl"IHflJ.!; voor nil. 
Gtldll.~·Nld di vorigo {>ll huidigo worc1d 
001'10 1 ry on haie vourh 'Iuo V{ln hul 
din r en invall. I Ollllllig(> hi rvan wtt 
sllkfl vol nos die landing VUlI di J 
. 1'8 ill di On Le, van cli DuiL r 
~n N OI'W III r in, di 0 nllil'oJ'do~ 
Ill. NooJ"(l-A I'il a, ,'il·iliO en Hnlio. Honl 
II1lge luwiings \\ liS gLet' ok vol III 
<loha'. I so s di6 hy Dieppe vall V r- 
1.£1 jaar 011 v '11 die by G Ilipoli V IT; 
<11 laasLe oorIog. 

(Vervolg op hIs. 3, kol 1) 

veering < s sulk eint.lik niles to doen 
hot nie, is dit 'n geluk dut die Duit 
SCI' van Rome n io 'n oorlogstonccl go 
man k hot nie. Voorts I an die woorde 
van die Engolso hInd "Daily Herald" 
rna ir not on<ierstl'ccp word: "Die pad 
n Rome was swua r, maul' die paaie 
na Berlyn waarlanga die Geallieerdes 
spoedig sal bewcog, sal nog swp-arder 
wees.' 

Met, hot.rekking tot die veelb sproko 
on lung vorwugte Brita-Amcrikuansc 
landing in dip Wosto sal dit op hierdie 
stadium van die inval gewaug woos om 
kommen taur te lewcr. Op die oornhl ik 
staan dit vus dat die Goallieerdes on 
der hoskerrning van stork see- en lug 
strydmagtc, u a rin gcslnag hot om op 
die No rma.ndicse kus ~ an die Hoinebaai 
t laud, 'n kushoof daar op to rig en 
dit verder te verstork en uit to brei. 
Hierdio kushoof tussen die twce groot 
F'ransc hawestcdc van Le HlWl'O en 
Cherbon rg, wat nog nlbei in Duitse 
bcsit, i , h 81 ik oor gt'cn veil ige haw ns 
n ie wut vir 'n w rklik inval in huropa 
l bsoluut noodsnaklil moot weos. In 

OP DI : KANSEL 
Moederkel'k:_--- 

10.30 V.ln.: NagmanJ-Ds. Lou1 
4.15 n.m. :Pl'O fpr ek-T 01. K rW' 

F. A. Koele. 
7 n.m.: Ds. Louw. 

Nuw Kerk:- 
10.30 n.m.: Dr. Snymrln. 
7. n.m.: Nagmaal-Dr. Snymltn. 

bevorder dan mag ~ns nie praat van 
Christelikheid en Hefde nie. 
Vierdens : Omdat dit die enigste 

praktiese beleid is wat vir die Afri 
kaner oopstaan om sy vryheid te be 
kom en sy ideale uit te lee£. Dit is 
onnodig om op die gevare wat ons 
bedreig te wys om die erns van die 
eenheidsgedagte te besef. Ons noem 
Kommunisme, die swart gevaar, die 
verdere verknegting deur die im 
perialisme, die swart skaduw.ee van 
die kapitalisme, godsdiensloosheid, 
en nog meer. Dit is ook onnodig om 
op ons landsprobleme te wys en die 
omvang daarvan om te bcsef dat 
alleen deur sa am te werk ons in 'n 
kans staan om dit op te los. Dink 
net aan die natul' llevraagstuk, die 
kleurlingproble m, die ekonomiese 
probleme, die Jodeprobleem, ens, en 
vra useH af of ons in 'n kans staan 
om hierdie probleme op te los as 
ons nie saam staan nie. 
Eenhdd kan ons aIleen bevorder 

it ur 'n lewensbeskouing aan te 
kweek en te b vorder. Omdat dit 
dan 'n geestclike en opvoedkundige 
probleem vir on is behoort elke 
pef.oon by homself te begin. In 
osi Ie kringe, tudenteorganisasies 
en op die hree stud nteterrein moet 
ons b gin. Nie aIle n moet elke pe!- 
0011 dit verkondi nie rna r enhel(l 
prakties uitleef. Wee die A.frik - 
nerstudent wat studenteeenh 1(1 en 
volks nheid v rongeluk. So 'n per· 
soon sal teenoor sy gew te en vol 
tot verantwoording geroep w~rd. 
Die A.N.S. beyw.er horn VIr st';l· 

dent eenheid en skep die gel entheld 
vir samewerking. Wat is die ant 
woorc1 van die AfriKanerstude~te 
wat nie by die A.N.S. is nie? Indlen 
u a£sydig staan wat is u rede? . 
Die A.N.S. w('ier om langer dIe 

erigcname val1 A{J ik ne,rverdeeld 
Jl fd t w,ees en ons st :ek .elke dag 
OIlS hand na u uit. Wat IS u ant· 
woord? Ons wag daarvoorl 



nne MNI'm, VHYDAG, 

KOLLEKTEL YSTE VIU 
MOEDEUT AALSTUVD· 

FONDS 
Ons is ongelukkig al 'n bietjie 

agter met ons kollektes, daar dit 
31 Mei al moes ingelewer gewees 
het. Dit beteken dat ons nou sal 
llloet gou maak om darem nie nog 
langer oor die datum te gaan nie. 
Salons wat kollektelvste het dit 

dan essebtiet so gou moontlik in 
bring, Ons sal bly wees as ons al 
dIe lyste in die loop van hierdie ns 
Week kan ontvang. Dit kan by die 
vndorgetekendes ingehandig word 01 
by mnr. M. N. Krynaizw, R.D.B. 
kentoor. Let asseblief daarop dat 
al die lyste moet terugkom, al is 
claar ook geen bydraes op nie. 
Langs hierdie weg wit ons ook 

~l~al wat gekollekteer het baie, 
. re dankie se. Al wat ons kan doen 
IS om dankie te se, maar neem dit 
asseblief as die "dankie" van u volk. 
Ook vir die studente wat bygedra 
h~t: baie dankie; ons glo dat u offer 
nte vrugteloos sal wees nie. Die 
~ste wat tot dusver ingekom het, 
et ons verwagtings oortref. 
Ook baie dankie aan Die Matie 

Wat met die hele veldto hom tot 

h
ons beskikking gestel het en meege 
elp het. 

G. K. WAHL, 
"House of Lords." 

S. P. BOTHA, 
Dagbreek. 

DIE OORLOG. 
(Vervolg van bls. 2, kol. 4) 

. Vergelykings van die huidige Ian 
Ihng in Noord-Frankryl mot vroeero 
I; ndings kan erg misleidend we '. By 
v rgplykings moot allo fnktoro in ann 
~ne1'kjng geneern word, Die v rsooHng 
~ egter groot om die huidige IU11l1ing 
III Frankryk mot <lie van Gat1ipoli 1(' 
V?l'gelyk. In beida govallo 111'1, <lie hui 
(hgo Brit 0 premier 'n vornarne rol go 
'Il l. In beic gevlllle hot clip G nlli 
o 1'<1('8 001' 'n oppennugtign seemag 
heskik Bowel a 001' 'n oormag vall 
rn nse on mntoriaal. In beid gevall 
; a die landings elf suksesvol. By 
(~llnopili h t di Gealli errles mHunde 
I~ng hul st. Ilings gehantlhunf om 101-\ 
Indelik, na recalike vcr1i('s( eli g('~ 
I' 1 V' l' 1 . )~ ( vorgoed te ont.ruim. II' I II' ~Ul· 
dig inval kan so 'n u'itoind \ op hier 
tli fit idium van <Ii oorlog nio voor 
,Pel 'Wora nie, Dan r is 1I11 'riei nu we 
I ~tor wat vandng geld. Die Angel- 
al8 rs is f it lik nog val'S in die 001' 

IQ. Hulle hot tot, dusver baie goed 
tnt ar betrcklik woinig hloed ann di 
Oorlogsgod gl'offel'. V I snl ufban 1 b n die houding vnn dip vulk: in dio 
sette 1 nde. Nog me r sal arhan." 

v 11 die howling van Stalin. Op UIS 
(JQlnblik het ons nog nil 8 van "n OT!~ 
tiU!1d in dir 11 sot.te ]~lll'opa teen <l~e 
1 Ult~ rH verneem nic. Ook. an d,l 
It~H!sLeso front lyle dit nog alios Rill. 
,l~ "uars1 uwings van Churchill en 

. tlI)lSon, Ameril uansc oorj.ogsminist r, 

.l n hul volkc te 'n oOI'-opLimisTllo ,n 
r f;?r_p ssimismo in verb: nd mot (lie hui 

• I~ invnl fjkyn dnR V rst,andig 1c wee"l 

Die afgevaardigdes van Stel 
lenbosch se $tudenteraad na die 
A.N.S.-Kongres is mnr. . H. 
Botha en mnr. Berthold Pauw. 

. Die A.N.S.-Taksafgevaardi des 
l die Taksleier, mnr. S. P. Botha, 
~ejj. Brigette Papendick en Mar 
~!~a OOS, mnre. A. du Plessis, 
YV. Groenewald en H. S. Marais. 

f 
j, 

Vir die mQok "an u vol.'end 

Q Paar Slndale 
o tewels 
Q keene 

die deskundige 
'oon 'oenmaker en 

~ r_e~p_a_r_e_e_r_d_e __ r __ . 

BOEHEOHKES GAAN TORn 
As 'n voorloper vir die toer is 'n 

k~msert op 16 Junie ger eel te Ep 
pingtuindorp, Hierna Ie dan nog 'n 
harde week van oefening voor, voor 
dat Stellenbosch se puik orkes ver 
trek vir hul toer deur die Rand. 
Ontsaglike moeite is gedoen om 

die toer te reel, maar ten spyte van 
die moeilikhede wat voorgekom het 
soos geen spoorwegkonsessie aan die 
geselskap, vervoer en huisvesting 
van die lede, meen Oom Piette tog 
dat dit geslaagd sal wees. Die plek 
ke wat besoek sal word sluit in 
Bronkhorstspruit, Parys, Kroonstad 
en Pretoria en 'n totaal van 10 op 
voerings sal gehou word. Hopelik 
sal 'n gratis vertoning aan die kin 
ders van die Langlaagte Weeshuis 
gegee word. 
Die nuus is ontvang dat die 33 

orkeslede wat gaan toer die voorreg 
sal he om te luister n en tegelyker 
tyd die hulp te geniet van die goue 
rnedalje sangeres, mev. Rennie Klop 
per, by 'n paar van hul opvoerings. 
Die Matie wil langs hierdie weg 

weereens die groot werk van Oom 
Pietie en sy orkes om geld vir die 
Reddingsdaadfonds in te samel sterk 
onder die' studente se aandag bring en 
hul ondersteuning daarvoor vra. 
Aan Oom Pietie self, 'n baie ge 
slaagde toer! 

CALVo KON(yHES 
Donderdeg, 29 [unie, vind dIe iesr 

likse kongres van die Federesie van 
Calvo Studellteverenigil1gs plaas op 
Potchclstroom, in die P.U.K. vir 
C.B.O. 
Afgevaardigdes van die takke te 

Stetlenboscb. Bloemfontein. Johan 
nesburg, Pretoria (Buitemuuts] ell 
Kaapstad sal teenwoordig wees. 
Dle kongres het 'n groat agendn 

ell sal belengrike sake bespreek. 

HENDRIKZ 
FOOD 95. 

vir 

* Elektriese: Benodighede 
* R d t en all R · a 10 Elektrie.e eparaSleS 

Langs Voortrekkcr Apteek 
ANDRINGASTR,AAT 

JrlEET V? 
U w et laker hoe IW ar dit loma il 
om g ldjies t kry vir di ditji I en 
d tji I? 

Sorg dat u toekoms nie, na 'n suk 
sesvolle Universit itsloopbaan, deur 
gebrek an geldelike vermoe belem 
mer word nie. Jong professionele 
manne en vrou weet dat hulle 1 
miskien lank moet wag voordat hulle 
'n winsgewende betrekking sal kan 
opbou. Dokters of prokureurS moet 
'n praktyk of vennootskap koop. Die 
maklikste en beste manier om u 
planne te bewerkstellig is om nou 
te spaar en u 'besparin s in UNIE· 
LENINGSERTlFIKATE te bele . 

deur middel v n N" 
Spa, r eell, of vir 1 On nt, by 
Po k ntoor. 

art r 
Pleinstraat, Stellenbosch 

Vir waarde in 

* '_Boel?e 
SI~rYfbehoe{les 
I(unsrnaleriaai 

MUSIE PJlO(;UAM 

Sondagaand; 8.15. 
Die Musiekverenig ing bi d 'n pro 

gram van populer e simfoniese Mu 
siek. 

1. Beethoven: "Egmont"-Over- 
tur 

2. Debussy: Klavierwerke: 
(a) Die Versonke Kat draal. 
(b) Tuine in die Reen, 
3. Mozart: Arias:- 
(a) Aria van die Nagkoningin. 
(b) Serenade uit "Don Giovanni." 
4. Schubert: Balletrnusiek uit 

"Rosamunde." 
5. Schuh rt-liedere: 
(a) Die Lindenbaum. 
(b) Die Wegweiser. 
6. Liszt: Les Preludes. 

MATIE·TONI~E[ ~p}':LEnS 
OP AAP F~ Pl,ANKE 

Verlede Saterdag het di Arms 
a~d the Ma~l"-gesel kap ond~~ lei 
ding van mej, Joyce Burch 'n uirer 
geslaagde opvoering van die nou 
re ds baie bekende drama in Kaap 
stad gel ewer. 
Die.opvo.erin.g maak g. kiedeni 

aangesren dit die eerst keer is dat 
'n Stellenboschse geselskap 'n to 
neelstuk in die Klein Teater lewer. 
Met aIle opvoering i 'n stamp 

vol saal gekry en men e mo selfs 
teleurgesteld by die deure omdraai. 
.Die g hoor het in beid g vall baie 
geed op die spel wat be. onder e 
slaagd wa g reageer. Die spe lers 
was in een woord - oortuigend. 

M j. In W gner van Harmonie 
moe Stellenbosch verlede week v f 
~aat aangesien haar vader ernstig i k 
IS. 

--_--/ 
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Foon 94 
Santy se 
Bottelstoor 

En probeer on 
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Soetw~ne 
en keurige 
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Dam es raadpleeg 
TANT MITA 
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Reel' tioluaebou, 
PLEINSTRAA T. 

u 

irdatr.a t 7 ,- t II nb ch, 

MA7'IItS II! 

DE CLlE 
DIE DROOGSKOONMAKE 

Ver.s ker U van v troub r 
dien 

Boeke so Pas Ontvan 

DR! ~ 

n 

I 
I- 

I 
Worl I rt 11- 

. . .. . . 8/- 
..ngU.h 

tu'r 5/S 

n no 

c . V. BOE HANDEL 



SPORTMANNE IN 
DIE NUUS 

Die wyse waarop aUe bekende en 
beroemde Franse spor figure deur die 
politieke war bo 1 in hulle land getre£ 
is, het Frankryk se rol in die sport- 
e kiedenis opnuut onder portken 

ners sanda gehring. 
r n e or tlui het in 'n groot 

ver keidenh id van portsoorte pres 
t r, m ar dit was die <ranse 
tenni speler wat die hoogste louer 
v rw rf het. 
Een van die grootstes onder die 
rotes in di tenniswereld was die 
vierd Ii r nse speler, Henri Cochet. 

Van 1 di bek nde kampioen was 
hy man met die groot te na- 
tuurli tenni aanle. Geen nd r 

I r 11 toOl' y blitsvinni voet- 
w rk n onfeilbare voor evoel 
beskik nie, In all afd ling van 
die spel was hy 'tl me ter, n 
daar is hyna g en belangrik tennis 
titel waarvan hy nie op een of ander 
tyd di hou r was nie, Op Wimble 
don h t hy die nkel pel twee keel' 
(in 1927 en 1929) n die dubbelspe - 
) ampioen kap dri ke (saam met 
y panmaat Brugnon) verower. 
Sao' lle groat kampioene was 

Cochet 'n baie temperamentele na 
tuur. Op sy beste was hy 'n onkeer 
bare ler, maar soms het hy skie 
Iik in belangrik wedstryd verslap. 
Ander la w er het hy op kritieke 
punte tot verhaal ekom n opspraak 
w kkende oorwinning behaal. 
In die half- indwedstryd vir die 

Wimbledon kampioenskap in 1927 
b.v. w hy 2-6, 1-6, en 1-5 agter 
een di beroemde Am rikan r, Til 
en. To te het hy ski lik re ge 

ruk, vier a t re nvoJg nde potte met 
tien tereenvolgende punte ge- 

buit en die laaste drie stell op 7-5 
6-4, 6 3 ewen. 

n die eindw dstryd van di eHde 
toernooi he hy sewe wed trydpunt 
t n J an Borotra oorle f - die 
1 a te en met 'n baie elukkig b. I 
w t v n di t 1 van y r et oor 
i n t esprin het. Borotra w s 

hierdeur 0 oorbluf d. l C het di 
d try da 11 maklik in y 

b klink he . 
Co h wr 

di rootste 
ty . 'n Men 
mo Hike dae 
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Dit is vanjaar weer die Maties 
se beurt om besoek te gaan ane 
met hulle sportspanne in die noorde. 
Verled jaar het beide die Tukkies 
en die P.U.kaners hulle rieme in 
Matieland deeglik styfgeloop op Ieit 
lik aIle gebiede, nadat hulle in 1942 
daarin g laag het om hulle tydelik 
oor oorwinnings op die voetbalveld 
te verheug. 

Volgen berigte uit Transvaal is 
die oud-Maties al hard besig om 
voorb reidings te tref vir die ont 
vangs van hulle kollegas uit die 
Suide. Onder die leiding van ds. 
B n Marais is die hele klompie van 
hulle al goed reggedokter vir die 
groat lawaai van die 24ste, en dit 
sal s k r 'n riem onder die hart 
vera! van di eerste voetbalspan wees 
om hull ie liedjies oor die veld 
te hoar daw r uit die kele van hon 
derde oud-Maties n ander ondersteu 
ners wat daardie da weer eenmaal 
jonk word am te deel in die pret 
en jolyt van vervloe dae. 
Altesaam 7 spanne r is gedur en 

de die loop van volgende week na 
Transvaal af, t.w. die voetbalspan, 
mans- en damestennisspan, mans- en 
dameshokkiespan, stoeispan n 'n 
jukskeispan. Die eerste spanne ver 
trek alreeds Maandagaand. 

VOETBAL 
On voetbalspan sal slegs twee 

wedstryde op die toer afspeel, nl. 
die Intervarsities teen U.P. en P.U.K. 
Die wedstryde in die Vrystaat is 
gekan seUeer. 

Die Maties salop Woensdag, 21 
deser, hulle reis na Pretoria ond r 
breek om kragte te meet te n die 
P.U.kaners s eerste vyftiental. Die 
sterkte van hulle span is onbekend, 
behalwe dat daar 'n paar van hulle 
speler 1 vanjaar vir Wes-Transvaal 
op etr het. In 1942 toe di twee 
pa n vir di eerste keer aanmekaar 
espring h t, het P.U.K. 'n elver .. 

diend oorwimflng m t 9-6 b haal 
in 'n w d tryd waar in Stellenbosch 
all s b halwe die regt ing g doen 
het. Wat ook al die uitslag, die 
Maties sal hard moet spook am te 
eevier, ang ien die P.U.kaners in 
die v rlede di b wys gelewer het 
dat hulle altyd 'n mo ilike span is 
om op die tuisveld te klop. Verlede 
jaar was die uitslag 17-3 in die 
Maties se guns op Coetzenburg. 
Die knoop Ie egter teen Pretoria, 

wat altyd 'n onbekende grootheid bly. 
Die Tukkies s span is nou weI nie 
vanja r so oed aan ewig bed eel 
ni , maar hulle beweeglikheid - ver 
a 1 van die voorhoed - vergoed weer 
in'n uime mate hiervoor. Ook maak 
die Tukldes . taat op die inisiatief 
van 'n v rnuftig e agter lyn, tot 50 In 
me t dat hulle nog nie n keer 
vanjaar in die Klubkompetisie ver- 

loor h t nie. Dit kan ongelukkig nie 
aityd van die Matie-agterlyn ge'" 
word nie. 
Die wedstryd beloof egter om een van 

die aanskoulikstes te wees wat van 
jaar op die Loftus- Versfeld-terrein 
afgespeel is. In 1942 was die telling 
8-6 ten gunste van U.P., maar ver 
Iede jaar het die Rooispan die reke 
ning vereffen met 'n skitter nde oor 
winning van 14-3. Die toerspan is 
as volg saamgestel: J. de Villiers; 
N. TreU'rnicht, F. Krone, J. Oeathui 
z n, D. du PI ais, J. Brink, B. 
de Villier ; P. van delr W It (kapt.), 
T. Fourie; D. Snyman, J. Horn, H. K. 
RI_itz, P. van Blerk, C. Munro, J. 
Hough, J. BUll' r, D. H uptfleisch, 
A. EsterhuiZi n, 

Die tennis span sal sonder die dien 
ste van hulle pronkspelers, Chris 
Muller en Willem Dempsey, moet 
klaarko ,aangesien hulle die toer as 
gevolg van .drukk akademiese werk 
saamhede nie kan meemaak nie. Ver 
al teen Pretoria sal die Maties die 
dienste van Muller mis, wat gereeld 
sorg vir een of twee wedstryde. Al 
van die ou gar de wat op die tennis 
baan in aksie gesien sal word is W. 
Joubert en C. Barnard, wat elk geval 
hulle so deeglik behoort te laat geld 
dat 'n oorwinning teen die Tukkies 
met 'n taamlike mate van sekerheid 
voorspel kan word. Hulle sal goed 
ondersteun word deur jonger le de 
soos Jimmy Schwartz, en J. Kr'ige 
en B. O'Kennedy wat onlangs die 
Junior W. P. dubbelspelkampioen 
skap vcrower het. Ook in J. Vorster 
sal hulle oor 'n veilige speler beskik. 
Die volgende wedstryde word afge 
speel: U.P., P.U.K. en 'n Gekombi 
neerde Potchefstroomse span. Die 
toerspan bestaan uit die volgende 
lede: W. Joubert, C. Barnard, J. 
Schwartz, J. Vo'rater, J. Kri e en 
B. O'K nnedy. 

Die volgende damesspan is ook 
gekies: J.oyce Pr toriu&, E. Fre er , 
A. Borha, A. de B r, L. Radloff, F. 
van der M rw e. 

HOKKIE 
Die manshokkiespan, W.P.-kan:t 

pioene van verlede jaar, behoort goeie 
rekenskap van hulleself te gee. Hulle 
al teen di volgende spann te st.aan 
kom: U.P., Wanderer, Oud-Skoliere 
( retoria), Gekombineerde .Lugsko~e 
en Rambl rs (Bloemfontem). Die 
volgende spelers sal di toer mee 
maak: J. yn ; S. St. yn, J. UYSj 
B. cl V' 1i r , N. du T'oit, G. Cruy 
wag n ; L. Th uni & 11, J. v n Vuu 
r n, H. L mbl'l cht , J. Br dt, La 
bu ch n. Re 'l"W : W. Bo hoff 
n G. Steyn. 
Die dameshokkiespan is as volg: 
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Drie van die bekendste Matte 
sportmanne, P. van Bl rk, J. H r 
oldt en C. B rn rd, verlaat Stel· 

lenbosch aan die einde van hierdie 
sem tel'. 

Pic rd v n Bl rk was gedurende 
die afg lope twee seisoene 'n staat 
maker in di eerste vo tbalspan, en 
het verlede j ar ook g reeld vir We 
Kaapland gespeel. Sy vertrek is vir 
ons span ongetwyfeld 'n groot ver 
lies - maar bepaald 'n aanwins Vir 
Worcester, waar hy vanaf 1 Augu 
tus w rksaarn al wees. 

Janni Herholdt is die wo lige 
veergewig-bokser wat die Springbo , 
J. S. Joubert, van U.P., verlede jaa 
so 'n warm tydjie in die kryt besorg 
het. In 1942 was hy die enigstt 
Stellenbosse vuisvegter wat met di 
Intervarsity in Pretoria 'n oorwi 
ning behaal het. 

Johan (Spoegie) B rnard, beke 
de e rstespan tennisspeler, sal vanat 
a.s. semester op die redaksie vall 
"Die Burger" werksaam wees, Di' 
sal 'n gevoelige verlies vir plaaslikt 
tenniskringe wees, aangesien Barnare 
sedert 19~2 gereeld waard voll 
dienste gelewer het aan die klub 
dubbelspeler. Die moontlikheid be 
staan egter dat hy nag aan die eind 
van die [aar in die' kleure van di 
Maties gesien sal word. Die sport 
redaksie, wat hy ook blywend gedi 
het deur die opstel van enkele "Sport 
manne in die Nuus," wens hom tesa 
me met van Blerk en Herholdt alle 
van die beste toe in hulle onderskeit 
nuwe werkkringe. 

A. SmitJ ; Y. de Villier , E. d W t 
H. Pretoriu , S. V nt r, D. Meybu'l' h 
R. Jord, n, E. Lombard K. SmuU, 
R. Hugo, M. St gm nn. ReserweS 
A. Snym n, A. Lomb rct. Wedstryde 
U.P., Pretoriase eersteliga-span, Wan' 
derers (Johannesburg), en Rambler 
(Bloemfontein) . 

Met drie W.P.-kampioene in hulle 
geledere beskik die Matie- toeiers oO! 
'n besonder sterk en go d-g balan 
seerde span, wat as vol saamgestel 
is: J. H bro k (bant I gewig); 
v de(r Merwe (veer); A. v n r 
Merw (lig); I M rinus (welte .. ) 
M. JOQate (rniddel) : G. M 8 (lig 
waar) en J. Gouwa (swaargewig) 
Behalwe die Intervarsity teen U.I" 
sal hulle kragte meet teen Noord' 
en Suid- Transvaalse spa nne. Vera1 
die wedstryd teen die Suid-Tran 
vaalse span ,wat vyf S.-A. kampioen 
insluit, behoort stoei uit die hcogs! 
rakke op te Iewer. - (1. D. S.). 

c. K 1I1~NJ)lnKSZ 
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V ARS GEBAKT~ VIS, 
AA TAPPELREPIES, 
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