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Ons mag die werker nie net in
hUlIe Familieband alleen ken nie maar
ook direk in die bedryf - a werker~. Cns het hier met 'n nuwe tipe
fnkaner te doen; nie meet die plattelander wat getrek het nie, maar 'n
Btedeling met sy eie ontwikkeling en
a rd .. " Ons het hier te doen met
die nuwe tipe waarop ons as volk
~rots kan wees, die oorwegende tipe
In die Afrikanerdom. Die hoofeienIkllp wat hull b h ' r i die inner like
ha.g w t hom atelrk teen di invlo.ede
\' n die atroo
w rin hy moet be\\' g. Hy is geen wiIlose ronddry'Wende wese nie, maar bly meester
V~n y toestand. . .. In die krag van
dd!e Afrikaner stedelike werker rus
le toekoms van die Afrikaner.

.~e . . .

Die Kleretoerker

Die eettoestande in die algemene
eetsaal is so onhigienies dat di meeste Hewer buite eet, as in daardie
"vreeslike
g mors,"
nieteenstaande
81 gte weersomstandighede .... Slegs
?ngeveer 2% van die ambagsmanne
IJS Afri.kaners.
terwyl ongeveer 9070
ad
IS.
Die ongeskoolde
rbeld
Vord weI baie deur Afrik ners gevuJ.
an die dame is 90% Afri aners en
d ar word baie sterk gediskrimineer
die Afrikaner teenoor die J ocd ..
~
001'10& bring d nook
bai wryking, n die Afrik, ansaprek nd word
~ nd viktimi. r. Arbeid word tot
~. maksimurn ek ploit eer en die ard~lders .
If onderdruk sander dat
t r enigiets gegee word om sy lewe
• V raangenaam....
Aangeslen b di ndes nie bekostig kan word nie,
~o t die kindertjies van die werken!
be. tnoeder bedags in 'n inrigting deurtIn
,weg van die moeder ....
Nou tree Kommuniste vorentoe om
k0 en amd die belange van die wert r te be kerm in vakunies. Die me~de van opsweping
word gevolg ..
d' ar terwyl die stryd aangaan. is
!e w rker se aandag so op die kailtalistiese vyand dat hy terselfder?d van onder besteel kan word ....
d~ di f 'br; k is anI di slaw v n
<> '
k pitalisti se ba It daarbuite
i.
1)nl di ala f v n die Kommunis ....
aar word geen verskil gemaak tusen blank en nie-blank nie ....
in Di~ brein van die vakunies rus nog
~e
buiteland - in Rusland.
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It Qr def nitief dat u 'n kaempla r
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A.N.S BlED GELEENTH£ID OP
II KONGRES
I'

"SA
n ,on' mede-Afrik nel's, SA
d tons
w 1'kers in di at d nag n'e hut t 1, hut k rk hUll
ski.
d nis vi 1'g t h t ni. Vertal a n hull dat on 'n F n st;yd 110 r; d t
ana Afrikanel'a1rbeiders di at d m I, m k n op w
is n
i uit inde-like .oorwinning. Se an hull d' t dit
nv nklik
lyk h t of di
d
die Afrik n' r sou v rswelf(, m r 80 min
VERENIGIN
NASIONALE GEVOEL kon d mp, so min k.. di STAD i AFRIKANE
n
die AFRIKANERGEES OORWIN. V r Ik ,. hull d t 01 AFRIKANERGEDAGTE SAL SE~VIER IN DIE STAD. IN DI
VOLKSBEWEGING SIEN ONS ONS OORW1NNING."
Oit i. di boodskap w. t g klink h t uit t"
v n
wat opgetr e het op di
fgelop A.N.S. Stud t ~ W r

d.

.

..,...,..

Die Kongres et Maandagoggend,
3 Julie, 'n aanvang geneem en het
ononderbroke en vol entoe ia me
voortgegaan tot die final af luiting
Donderdagaand, 6 Julie. Daar was
een haakplekke ni , di or ani asie
was goed, die geesdrif was onverheterlik; alle A.N.S.-takke wa verte nwoordig en van lle
frikaanse
Univer iteite en Kollege het S.V.R.afg vaardi des ekom. D r k n bsoluut ge n twyfel hestaan nie, die
A.N.S. het met die Stud nte-WerkersKongre van 1944 'n hoogtepunt bereik, die eHde in die reeks kon resmylpale waarop die A.N.S. kan roem.
Johannesburg, die stad van die
ryk kapitalis, die woonplek van die
swoegende arbeider, het die ideale
omtr;ewing verskaf.
GELEERD

OOK,

Dit) Kunduleteur

'l~ ••

JA ....

Daar i 'n aantal skitterende r fcrate gelewer deur vooraanstaande
outoriteite op arbeidsgebied: Dr. S.
P. van del' Walt oor "Inleiding tot
die Arb id,v'ra gatuk," mnr. B. J.
Schoem n 001' "Sea and Arb idew.tgewing,"
dr. Erica Theron 001'
So.io)ogies
ontledin
van H ....
~ende Arbeidsto at nd ," mnr. W. R.
Laub;ch roar "Oi
r nil ring v n
die V,olk I Ar'b id." Al di referate
was besonder nugter, h lder, insiggewend; die feit.e is in (!ie oe ge i ?
en die weg tot die oplossin a ngedui.
A 1 die sprekers is bewus van die
olltsettende taak, maar lm 1 is mo dig en vol hoop. Hi r die ref rate h t
a 'n ldeale agtergrond gedien vir die
toesprake en vertellings van die werkers self.
MAAR ....

A.N ..

Almal was dit een de t die optrcde
van die werkers onrnisb ar was. 1Iu1I het ,,1 die vet rigtinge tuisgebr ing
in die praktyk. Uit hulle ervarin
kon hul vertel, kon hut die wei klikheld s ilder, ang ,h lp d u'r 'n b •
onder kenm rk nde h·u1morain. H il le
optrede was absoluut puik, en met
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DIE A.N.S. EN DIE
Ali'HIKANER AUBEIDEU
Weereens staan die A.N.S. aan die
begin van 'n nuwe periode wat ingelei is deur die grootste gebeurte-.
nis in die geskiedenis van die die
studentewese in die afgelope jare.
Hierdie
epogm kende
gebeurtenis
was die afgelope elfd jaarkongres
van die Bond waar die Kfrikanertudent en die tot dusver alleenstrydende werker mekaar die hand
gereik het om 'n nuwe praktiese betekenis te gee aan ons eie Afrikaner
Sosialisme.
Vi die Afrikanerstudent . s dit 'n
voorreg en eer om van sy hooghartige akademiese troon te klim om
in 'n bondgcnootskap verwelkom te
word deur daardie persone wat vir
jare in fabri ke en mynskagte 'n persoonlike stryd om brood en botter
gevoer het teen vreemde base, en
ten spyte van hul ondergeskikte posisie ,hul swak vooruitsigte en vreemde invloede wat elke oomblik op hul
ingewerk het, nie alleen hul taal en
volkstradisies beter gehandhaaf het
as bai s udente nie maar hul christelike beginsels op 'n eerbare wyse
behou het, Daardie voorreg is veral
root omdat die Afdkanerstudent
. am met kultuurleiers en politieke
beloftemakers in die verl de aUeen
w arskuwings gerig het, daar het
hulle d nook 'n poging . esien van
die nasionalisme en di sosialisme
om mekaar die hand te gee. Hierdeur i hulle gein pireer om te glo
dat hulle nie all en staan in hul stryd
nie soos w er piee} in die volgende
boodsk p w t 'n mynwerker namen
8y mede-Afrikan rwerker
aan die
studente van Suid-Afrika rig: "Se
nan june mede-Afrikanerstudente die
Afrikanennynwerker sal met sweet
die toekoms van sy volk waarborg."
In dieselfde gees se die A.N.S. d t
hy weier om in elftevredenheid die
v rantwoordelikheid van 5y eie skou-'.
era af te skuif met 'n belofte van
'n klein donasi aan die sekretariaat
van die K rk. Alreeds stet ons vanaf volgende Jaar beurse beskikbaar
aan belowende student wat die ar-.
b idsvra stuk wil ondersoek en leiding aan die werker gaan gee. 'n
Stryd salons
aanknoop teen aIle
tiber Ii tie e invloede wat hierdie
bondg nootskap vir eie gewin sabotee.r .
Ons volstaan met die treffende
vurige woorde van 'n mynwerker:
"Di oplola;n
v n 'on problem a I
n ion J wsw
nt Ht
1

,.De Wureldte obiedeDi, is 't
Waer Id tiebt,
V.,..eldiDZ, de wet del' Historie.H

- 'FeD Kat.
Die oorlog hot 'n stadium bereik
waa.rin dit, baie moeilik is om 'n realist.iese besl Oiling daaromtr nt. to goo
w ens die onb kende faktor in die
vorrn van nuwe wupens wat die
rloop
van di oorlog, VO}gO!Ui ou standaarde,
onb rok nbaar maak,
Healist.ies beskou moet . rken word dat die posisie
van Duitsland op die oomblik alles behalwo rooskleurig lyk.
Hy word op
di oomblik nit drie kant
d iur sterk
mngto bedr ig, n die mocntlikhcid b
staan dat hy in die nabye toekoms me .
nuwo Ironto to doen kan kry.
Nogialls is Duitsland van uit In militere
oogpunt beskou nog baie ver van verslaan.
In die weste het die Geallieer-

des (Op die oomblik waarop ons skryf)
na es wekel van aanvalle in die Cherbourg- kiereiland nog nte daarin geslaag om onder dekking van hul eie
skeepskanonn ult t·e kom nle, Nog

steeds moet die Duitso groudmagte veg
teen die swaar goskutto van oorlogsbodems wat buitc die boreik van hul
ei art.illeri
10. Dit betoken dat die
G all ioerdes nog nio te n die hoofverdedigingslinie van die Duitsers aangesluan het ni - wat uit die nard van
die saak buite bereik van die skeeps1 anonno aangeld moot wees. Die somhero waarskuwing van Eisenhower dat
die Lryd nog lank en opd raend sal
woes, staan dus waarskynlik baie nader
aan die werklikheid
8 die opt.imiatiose
vredespraatjies van io G( allieerde propaganda.
Sommige 0 alli erde waarnem 1"8 moen om in die Duitse optrede
die voorn m to ontd k om in die eersvolgende paar maando 'n beslissing in
die weste uit te veg, Volgens hulle
ROll die Duitse plan wees om die Geallie 1'1.1 s I ans to goo om 'n leormag
van 'n paar miljoen aan wal to sit,
waarop dan 'n slag gelewer kan word
wat die oorIog so nie beslis nie, dan
\\'01 die gev ar uit die weato
vir 'n
paar [aar Rill beswe r. Wat clie Duit.se
})l non} al m. g we H, in uie we t wil
«lit voorkom of hllH dio to stand toto\, r nog goed ond r b h r he!;.
00 FRONT
[n dio ooste Iyk die posisie gevnarIiI cr. Sterk Hussies 1 "rs storm af op
die Oosgrens van Duitslnnd. Dit kan
ogter aangeneern word dat die Duits
IC"r!oiding 'n drastiese verkorting van
dio front in die nooruelike sektor beoog.
Deur terug te val tot aan die
grons van Oos-Pruise, sal die Oosfl'ont
l'l'gllit g stl'yk word oor die smalsl;Q
clool van die Europos rniddollyf. Rulle
I an mi"ki n nog d I van die Balkan
prysgoo,
maar daa,rna sal hulle (lie
stryd om lewo of dood moet aanbind.
T~n dit. is hior wual' di onbek 'nde fuktore dit rno ilik ma] vir v rdore berokening,
Van Goul1ieerde knnt is 1'0 dB orken
ant dio nuwo Duitso wapon, di g
vleuelde bom, 'n revoluate .op die gohied v n lllgvaart bewerkstellig het.
Dit b~sit gowoldigo moontlil<hedo vir
toetwmstige 1Q0rlogsvooring, so is v( r'by On n ion I w rk ra
11 .ar, UlanI' omdat gemooll word dat
dru1c word in ons In aion. I taal m t
die oOl'log VOOl' diQ einde van die jaar
n ming van on n .. ion I "radibo"indig sal wees, meon hi roio monse
n di
nd rklnnt o(hLt diu ))uitsers
nie g Ie nth id flat
w nt dit
lui
1
ho om dio llllW J w .p n V('r geno 'g to
I cl r to I n(
v n
olltwiIlwl
oio.
ChnrehilI h t gt (w
fabri k
to( grg ( dllt dio Duitsnrs minst 'us 'n
junr g lc(1 al 001' lliordi
wnpOll be. kik hot. Mo L ons nOll uanncem daf,
dio uitvint 01'R v n hie-relio r 'vo}tlsioJloro
wapon hlind waA vir die ontwikkelingsmnontlil hedo v.n hul
iE skf'pping?
Of is di I>nitHo dreigomen dat dit
Hlllltl upi, di
em'stu van 'n reeleR nuwo
vnpenf! is, misldon 'n u.nduiUing dat
"Die stem vcm die bloed en. die. hllllc in uie afgolopA janr - of moontstem van God is die sterkste· ankers IiI lnn~( 1'1f .lio "gc'wptdigll moont ...
We tons
in or aniese
n I w nde, likh d " in hul t gnid t.O( gopn,s h t?
J~~ll SOil (1 it. nliskion dil redo Wl' R W 11'gro p bind, met di b wus yn v n
Olll
die gJ'()oLpI' tel'ig
RODS volt
BO
'n hi tori se roepin ." - Dt. Hans
van
urg voor A.N.S. Kongres' jongsto uitlating 'n hintjin Bomber a st ek hy dio luidnlgt,igo bografni redos
in Okt. 1937.
h'

oor Duitsland

van oningeligte

koerant-

skrywers? Hitler hot onlangs dui tete
verwysings gcmaak na die "togniese
owowig" wat op die punt staan om
herstel to word; die nugtere militer
kommentator Dittmar het verlcdo week
gepraat van 'n nuwe wapen wat Duitsland in staat gaan stel om torug I'
slaan, tcrwyl Gobbels gewag maak vr J1
,,'n maalstroom
van verwoesting'
wanrin hnlle Europa gaa.n omskep in'
<lien govnal" di vad rland bedreig. Di'
v rskyning van di govl u ~do born hel
bewys dat sulke uitlatings in Duits'
land nie lee frases is nie, Churchill
self v rwag nog 'n vuurpylhom val
groter gew ld as die gevl nelda bom
Baie sal egter daarvan afhang of di
nuwe w pen, of wapens mot In ml1ti
van presiestheid
teen militaro inrig
tinge aangewend kan word, Die to

koms alle n kan hierdie vraag bean!
woord,
Ann

di _ politieko

front

is daar

jll

middels 'n b langrike geb urtenis han:
gende

Oor dri rnaando word die president
skap in Amerika boslis, Op die 00)11
blik lyk dit nie of selfs die verkiesin~
van D w y, Roosevelt se toonstand r
In onmiddellike
v randering
in dit
Ameriknanse
bring nie,

oorlogsbol

. d sal toweeg

Kommunistieso kringe 15
egter bale verontru oor Dewey so ,,88'
helme oogmerke", en hune beklemtOO~
die felt dat hy geen m rding maak va~
Russle 8 samewerking nle. Daarby k '
gereken word met 'n moontlil e vef
andering in die v rkie ing program var
die Ropublikeine in goval v n In terll~
slag of Rolfs vert.raging ann die We&
front.

Woorde wat Weerilink
,oif.~ ROller

~e . . .

Ons Afrikanervolk het "snobS'
meegebring wat ne rsien op die wef
werskla ....
Di
Afrik n
ia dit
ted lik WI rker en
n 'hull mot!
ook .oai I

gelr gtighei

geaki d.

£f

dit is die tweede trek - na sasiatt
geregtigh id.,..
Die verarmde uil
gebuite- deel van die volk bied ry)(l
veld vir Kommunistiese groei. NoO
dryf die werkers in KommunistieS
arms. Di Afrikaller h t mooi ged
tel verkondig
do n ·om die

m r prakti a nik. If
'n e t beakelrm ni '

m(

Maar ons kan die vakbonde nogtal1·
aanw nd in dien van die volk .. ·
Ons moet dit beskou as iets wat 'I'
sterk wapen sal wees indien dit i~
die regte hande is. . . .. Sal dit ell
dag nodig wees om te s'" dat to
june .ons nodig gebad het, toe he
juUe ons gesoek, maar waar is ju)ll
nou? Die Afrikaner as geheel ht.
geen vers kering dat hul later nt
500S
die werk r uitgebuit sal wo)'O
nie. Daarom is dit noodsaaklik dB
die intelligen ia die toestande sal ill
sien en vriende maak met die wet
ker .. ,...
Ons
I weggaan
n
werk ra vert 1 van di nuwe b VI
ging w t
n Imal IY pi kkie ~,
to k n n wal bIn
at ) in Jaul, d'
a If \1g n winlb j g op di
gt f
grond g stoat word n land di, 'I1a
vall di nl op di voorgrond
koJ11.

Die bouwerker is afhanklik aUeenl1
van homseH sandel' nige beskerrnil1
dan di wet....
Sy inkomst. 'Va~
dag beloop 4/S! per uur. Maar ~
is ond l'hewig aan 2 uur kennisg I
wing ,terwyl slegte weer sy wef
strern. Sy gemiddelde ink,amst d~
per week is £4-19-5,...
Die staatJ
ttmptenaar het
kuriteite en voof
uitsigte rna r di bouwerker is ~
derhewi aan di nuktuasie van . ~
tyd. . .. Toe tand kan mis ien bJ~
jie verbeter wot:d m ar onder (,II
huidige stel el is dit 1 g lapwer}c'

DRI

Voortrekken Same I

Fond e in
By beleentheid van die verskeidenheidskonsert, gereel deur die plaa like Voortrekker-Kommando, wat aan
die einde V~ln verlede kwartaal pla~sgevind het, is die bedrag van £56 11?-gesamel. Mev. Gladys Hugo het die
hoofnommer van die aand gelewer.
Teen die einde van verlede jaar
bet die Distriksbestuur die gebou, bekend as die Drostdy-Privaat Hotel,
teen 'n bedrag van £3,450 aangekoop.
Van hierdie bed rag is £2,000 aan die
Kommando geskenk deur mnr. Willie Roux, vroeer van Stellenbosch
en tans van Die Strand.
Op die oomblik word deur die
Kommando gepoog om die res va.n
die oopsom in te samel. Reeds 15
groat bydraes tot hierdie poging gernaak, So het mnre. C. F. Smit en
Bob Laubser belowe om elk £100 -te
skenk mits 'n b drag van £800 byIII kaar gebring kan word voor einde
Augustus van hierdie [aar. Senat~r
W. B. de Villiers, Die Jan Marais
Nasionale Trust, en die S.V.R. het
b.v. elk reeds £50 geskenk. Behalwe
hierdie bedrae is daar ook nag b~draes van £5 elk en meer aan die
Kommandc gemaak.
.
Die Kommando kom egter nog bale
geld kort en dit is een van die redes
waarom die konsert gereal is. Ook
word 'n kermis vir hierdie doel op
29 Julie in die vooruitsig gestel.
Aan die einde van die verngtmge
is die Orde V riend van die Voortre~~
kers ,wat op aanbeve.ling va?- .dle
Distriksbestuur deur die Provinsiale
Bestuur van die Vereniging aan oom
Willie Roux toegeken is deur d!.
J. de V. Heese, oorhandig. Weens die
onvermydelike afwesigheid van mnr.
Raux self, is die or~ namens hom
deur mnr. ~. Neethhng ontvang.

~,Wapenskou" Agler, tullig ?
Indien enige A.N.S.-Iid nie ger eeld
"Wapenskou" ontvang .nie, of me
beide nommers wat Van)aal versk~n
het ontvang bet nie, wo~d u ba~e
dringend versoek om dadehk met die
Taksleier ,mnr. S. P. Botha, Dagbreek, in verbinding te tree.

HULDE AAN nULLE
Ons wil graa hulde bring aan die
A.N.S.~taksleier
n sy helpers .v.an
U. Witwatersrand wat aIle moeilikhede trotseer het om losiesgenewe
te verskaf aan kongre gangers. Ook
aan dr, Piet Meyer en ander persone wat onvermoeid was m hul~e
Ywer en kontak verskaf het met die
Werkers. Hulde en dankie!

HENDRIKSZ
die slagter, spe iali eer in
WORS en VLEIS
vir
BRAAIVLEISAANDE.
Andringaatraat,
Stellenbolc'h.

WEET V?
U weet a ker hoe IW ar elit som. i,
°nt If Idji • t
ry viI' di ditjiea n
datjiea?
Sorg dat u toekoms nie, nn 'n suke volle Univer iteitsloopbaan, deur
ebr k aan geldelike vermoe ~elemlller word nie, Jong profe aionele
manne n vroue weet dat hulle al
rniskien lank moet wag voordat bulle
"n winsgewende betrek ing sal kan
?pbou. Dokters of prokureurs mo~t
n praktyk of vennootskap koop. D1e
rnaklikste en be te manier om u
planne te bewerkstellig is om nou
te spaar en u besparings in UNIEl£NINGSERTIFIKATE
te belS.
I(oop hull d pr midd InN
el'enie Sp ra nIl, of jr Icon nt, by
.nige Poakanto.or.

ASSEBLIE

!

1

"Die Matie" wil baie graag di
"Onder Onsies" weekliks so interessant moontlik maak. Maar daarvoor
is u hulp nodig. As u hoar van
enigiets wat interessant kan. we~s
vir die kolom, tree dan asseblief m
verbinding met enigeen van die redaksielede wat enige stukkie persoonlike nuus met graagte sal ontyang. Oankie!

IIARTLIK CEI_,UK
Namens die plaaslike
A.N.S.-tak
wil ons graag ons hartlikste
lukwense oorbring aan mnr. Jouh rt met
sy herbenoeming
as Hoofleier van
die A.N.S.. Sy onyermoeide .ywer
in die saak van die A.N.S. 15 sy
kwalifikasie as Hooft ier. Hartlik
gel uk, en alle suks~s op die wer!'
van die [aar van diens Wilt voorI .

MARIE NI~Y
Die studente en publi~k van Stc:1lenbosch sal binnekort die g leentheid
bS om 'n opvoering deur. die bero !Ode Engelse aktrise, Marte Ney, ble~.
plaaslik te sien. Sy word allerwee
beskou a een van die root te !.ngelse aktrise wat vandag > le.e£ en
haar vertalking
van verskillende
Shakespeare-roUe het reeds groot opspraak in verskillen8e groot st de
in oris land verwek.
U aandag word vriendelik gevra
vir die feit' dat die datum van haar
vertoning verskuif is tot Saterda ,.
19 Augustus. Sy is op die oomblik
besig met 'n reis deur ons land.
Onthou, 19 Augustus!

DIE ONTW AA TE
"AFUiKANEHDOM"
Die glansryke opvolger van "Die
Gedissiplineerde
Afr!kanerdom.".
• In die Murraysaal, die root Afnkaanse Rolprcnt.
• Sat rdagaand om 7.30.
Toegang: Student
1/6.
• ORAL HET 'N YOLK WAKKER
GEWORDI
U MOET OIT SIEN! ELKE
AFRIKANER MOET DIT SIEN!
Mnr. Pried 1 Roux het 'n betrekking aanvaar. Hy het Woensdagaand
daarheen v rtrek.

Ond r Onsi
Mnr. Oawid Snym ,prim riu van
Dagbreek en Voorsitter yah die
8.V.R. het gedurende die vakan i
verloof geraak aan mej. Loui e Pauw,
oud-primaria van Monica.

* * *

Onder 'n groot aantal bekende Maties en oud-Maties op die onlan s
gehoue Bolandse rugbydans in die
Hotel Elizabeth (Port Elizabeth) is
o.a. opgemerk: Mnr. Chri. Both,
W. Meyer, Jac. J. v n Vuuren, FI ppi Lochner, P
Mull .1', dr. ConI' di,
0 ntji
B rn I'd, Wil 0 ,1port, Archi R bi en mejj. Yvonn
v,an He rd 11, Ann tt
Blom, Cathi
Martin, Aletta R 'hi, In • Fl ppj,
Lochn r (J nnett
Hofm ylr).
Oudts

* * .

vir twee mans-kosgangcrs
hoskikbaar. T1~Cl-s1 eklus hehalldelinn'. Doc II dadclil
nnnsoek hy
MEV. M. CAWS,

Alexanderstraat
STELLENBOSCH

Ifred Blomma rt,
(Foon 48 n 176)

Kerkstraat,

Om 'n Lekk r Koppie KQ e.

(5 taf I ) is die mooi" en
netjie to in die W. .

Vir dl« mao'

T 01.
ndid at E. J. du T oit Iewer Sondagmiddag om 4.15 y proefpreek in di Moederkerk.
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Paar S nd I
Ste els
koen
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Mnr. Janni
Heeholdt, bekende
Matie ..bokser, v rtrek volgende rna nd
na Barrheim in die Persiese
olf,
alwaar hy 'n betrekkin aanvaar h t.

Foon
448

arte

G. E. HENDRIKSZ
ae vi.wink 1 vir
VARS GEBAKT~ VIS,
AART APPELREPlES,
SOUTVIS en KIPPERS.
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orn die vakansie. i
H na van d r M rw , oud-Jokk liet,
in die huwelik beve tig met rnej. J.
Lamprechts. As verra ing het gekom die verlowing van mej, Fi Lampr' cht,
lentekoningin
van Juniordag 1942 .met mnr.
uri du PI .. i .
,Op
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MATIE

SKITTER IN PRETORIA

Deur ons Spesiele Verteenwoordigcr
Die Mati -sportrnanne wat deur
Tran va 1 getoer het, was gedurende di v kansie baie prominent in die
nuu . At di int rvaraity-bot singa het
. ew 1 i
k r
gelok en di - Matieoorwinnings is met groot hooflyne
in di Transvaal e nuu blaaie aang ..
kondig.
Dit w s in aUe op igte 'n geskiedkundige toer. A verskillende span ..
ne vi r-en-sewentig sportmanne
en vroue - het daara n meegedoen,
en van die If intervarsities het Stellenbosch net een (die vroue-hokkie
te n U.P.) ve loor.
Die ontvan 5 wat die Matie in
Potchefstroom
n v r 1 in Pretori
t
beurt
v I het, het alle verwa tin
te bowe
g, n.
n Pretoria
die treine waarin die toer panne
ngekom het, 1 tt rlik d ur honderde Tukkies stormgeloop. Do yne
er tejaars het ger d ge an om die
bag ie te verwyder,
n
lfs die
vriendelik
ukki ..nooientjies het ni
tui g bly nie. Almal het die hele
naw ek d ur aUes in hul verrnoe
g 0 n om di
Maties se verblyf
in Pretoria aangen am te rna k.
Die geesdri onder die oud-M ties
en Matie-onder tuners oral in ransvaal het die be oekende pann ver ..
baa.
n Potchef troom reds het
ons 'n voorsmakie daarvan gekry.
Onder 1 'ding v n mnr. Boy Fourie
en mnr. Jurien Smith (wat in y
tudentedae die eerste Matie-pianis
w ), j hier ook 'n po,in
ng wend
om op die pawiljoen te sing hoewel
dit darem ni t go d gevlot het
nie.
Maar in Pr toria w
die oudMaties reg-reg op hul stukke. Jan de
Kock wa di i ent en by is bygesta n d ur di verrnaarde Gus Cluv r en Tiempi
Lamprechts met sy
orke.
En S t rd gmidd g op die
Loftus- Ver veld terrein het hi rdie
oud-Maties esing n te kere gegaan
00
ons in die uid vir jar nie
gedoen h t nie.
Toe die Iluitji di eind van die

wedstryd aan ekondig het, het hulle
skoon hande uitgeruk. Hulle was
rasend. Van aIle kante het Matie-onderst uners op die veld gestroom en
die spelers skouerhoo afgedra. En
op di pawiljoen h t dit lank daarna
nog gedreun van die roem van Intervarsity en die Matie-spanne wat
rna r nie kan verloor nie,
Dit was 'n onvergeetlike skouspel.
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TENNIS EN STOEI

II oi; yo/wlLe teen
WYsf,

S MIT

LAI ND
G! ONDHEID
drink
H ERLIIE

KWV
DRUIWESAP

Pleinstraat
STELLENBOSOH

POTCHEFSTROOM
U.S. 7, P.U.K. 5.
(Ma .):
U.S. 7, P.U.K.
Tennis (Vrou):
U.S. 6. P.U.K.
PRETORIA
Rugby:
U.S. 6, U.P. o.
Tennis (M na): U.S. 9, U.P. 6.
T nnis (V1ro-ue): U.S. 7, U.P. 2.
Hokki
(M ns): U.S. 4, U.P. 3.
Hokkie (Vro,~e~:
U.P. 1, U.S. O.
5to i: U.S. 4~, U.P. 2~.
Juk kei: U.S. 2, U.P. O.
Netbal: U.S. 35, U.P. 23.

Rugby:
T ni

'n enkele
eveg verloor nie. Veral
Haasbroek het getoon dat hy niemand se spee1maat is nie, en in J 0hann sburg (waar die Maties met ,5
gevegt teen 10 verloor h t) het hy
gelykop ge to i met Cousins, die S.A.kapokgewigkampioen .
Die Tukkies was nie" teen ons ander panne opgewasse nie - behalwe die vroue-hokkiespan,
wat egter I
ietwat ongelukkig was om te verloorDie toer is afgesluit met 'n groot
Intervarslty-dans Saterdagaand en '11
uitstappie na die Voortrekker-monu·
ment Sondagmiddag. Hier het Gawie
Ro souw alrnal verbaas met sy intelIigente inligting oor aUes wat daar
te sien was.

ALD NWA G

95.
vir

RON

aand ook besonder trots op hulle
v rto i i in'
w
t yd t
Jock
0' hay, die belt nde
prin bo , en e
Apie de Villi rs, die r byspeler, wat
tans die 'I!ukkies se tenniskampioen
is. Hulle het hi r m t uitmuntende
spel voor die dag gekom, en toe die
wedstryd gestaak is (as gevolg v n
swak lig), het hulle goedvoorgeloop.
Die Matie- toeiers het 'n baie goeie
indruk gemaak en die Tran vaal e
nuusblaaie het h elwat ruimte aan
hul gevegte bestee, I Pretoria mo
honderd mens voor die saal waar
die intervarsity-toernooi pl sgevind
het, omdraai (omdat d ar nie vir
a1mal plek was nie), en ook in die
White City-stadion in Johannesburg,
waar ons manne teen 'n gekombineerde Johannesburgse- span kragte)
gemeet het, het 'n groot skare opgedaag.
Jooste en Haasbroek was in albei
hierdie gev gte baie goed op tr
en het teen g dugte tee tanders

HENDRIKZ
rOOD

•
J. THE

I

'Die tennisspanne het op Potchefstroom en Pretoria as't ware die
goeie voorbeeld aan die ander g ste1.
In albei gevalle het hulle eerste gespeel en ver gewen. Spoegi s Barnard en Will em Joubert, en ook
Joyce Pretorius en Eugene Fraser,
het goed presteer en t n spyte van
die moeilike toestande en sterk teenstand onoorwonne gebly. Schwartz
se pragtige styl het hom 'n groot
gunsteling onder die Tukkie-nooiens
gemaak, en veral in sy enkelwedstryd
het hy besonder goed gespeel. Ook
Krige en O'kennedy het as W.P.juniorkampioene 'n aansienlike mate
van agting in Transvaal ondervind.
'n Verdere kenmerk van die tennistoer was die mooi vertoning van ons
dames.
Joubert en Barnard wa Vrydag-

en

.ct' tioft•• ebou,
L IN TRAAT.

Vir

1)(111

uuu«

voor u materiaal koop en
Besp« r I
D ftig

Die algemen mening in Transvaal
was dat ons rugbyspa te n die Tukkie die vIa sou stryk. Dit het 'n
mens dadelik getref, veral na die
wedstryd op Potchefstroom . To ons
ander spanne Vrydag en Saterdasoggend die een oorwinning na die
andei behaal het, was die algemene
houding onder die Tukkies: "Toemaar, [ulle kan ons in tennis en
stoei en die ander goed uitstof, maar
julle salons voetbalspan nooit klop
nie." Nie 'n enkele Transvaalse koerant het 'n Matie-oorwinning vOO!spel niel
Maar Peet en sy manne het alle
b r kenings omver gewerp. Dit was
'n skitterende wedstryd waarin die
Tukkies hulle v geloop het teen 'n
verpletterende verdediging. Die Maie-voo spelers het in die los die
hel veld volgespeel, en Van Blerk,
E terhuiz n en Burg r het gewoonlik saam met die bal by Sc oltz, die'
Tukkies e lossk kel ,a ngekorn. Hy
was later so v rbou reerd dat hy
byna nie 'n bal kon raakvat nie. In
die agterlyn het Krone en veral
Oosthuizen dodelik gekeer.
Die skrums en die lynstane is in
die Tukkies se guns beklink, sodat
ons agterspelers nie veel kan op die
aanval gekry het nie. Een keer egter
het hulle behoorlik weggekom en toe
het Krone 'n drie aangeteken, wat
die toeskouers minute lank laat juig
het en 'n omhelsery en lawaai ry op
eli Mati -pawiljoen aan die gang gesit het ,wat 'n aardigh id was om

/(/('1"()

Dames raadpletg

TA.

nUGBY

te sien, Die Matie-senter het, na 'n
tydige aang evan
V n der Walt.
soos seep tussen sy teenstanders
deurge kiet en na 'n verbyst rende
elloop in die ho k oorgeduik. Dit
was 'n pragtige beweging.
In die laaste ve ting bet Jan de
Villiers 'n uithaler-vertoning gelewer.
Van al die Maties was hy die man
wat die grootste reputasie in Transvaal verwerf het. Sy skopwerk, verdediging, en posisionele spel was bykans onverbeterlik; trouens, baie kenners bet hom vergelyk met Gerrie
Brand op sy fleur. Op Potchefstroom
bet hy ,as dit moontlik was, nog
beter gespeel ,en veral op kritieke
oomblikke uitgeblink.
Eenkeer het
Ras, P.U.K. se vinnige vleuel, 'n aangee onderskep en losdeur genael,
maar Jan het hom met 'n vlieende
laagvat stewels in die lug geduik.
Dit was ook by wat in hierdie wedstryd vir Stellenbosch die wenpunte
aangeteken het met 'n reuse strafskop.
Spokie Reitz en Charlie Munro het
in albei wedstryd kwaai gespeel en
hul keuse vir die Wes-Kaaplandse
toerspan ten volle geregverdig .
Sondagoggend vroeg het die .,Sunday Times" aan aIle Maties heelwat
pret verskaf. Hul Intervarsity-verslag
i gepubliseer onder die opskrif "Re ..
cord crowd watches dismal Intervarsity!" Ons het regtig verstom gestaan
voor die blad se wysheid en nugtere
oordeel oor voetbalsake .
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Benodigbede
Radio Ei.k!!~. Reparasies

Lanas Voortrekkcr Apteek
ANDRINGASTRAAT

So pas ontvaag
nuwe versending ALBA Flennie Broeke.
<ll'Ys ell Vaal, tm n die volgcnde lac JH'ysn;
42/-, 45/-, 49/4, 62/6.
Ook n' pragtige versending Engelse Worsted stowwe.
akke gemaak na maat:

I

HEEUfJIKE GEBAK-NET
WAT U HART BEGEER
Kom besoek ons winkel in

PLEINSTRAAT
en probeer ons Koek, 'I'ert,
Vlcispasteitjies en aIles wat
lekker is.

I
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