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VVerker Nie VVeer' Los 

die 
Nie 

Afrikaner-Sosialisme 'Is Grondslag 

nOOFLEIER EN ADV. DE vos voon VEHGADE1UNG 
Twee nugtere, heldersiende toesprake was die hoofverrigtinge op die 

A.N.S. vergadering wat verlede Donderdagaand in die C.S.V.-saal plaas 
gevind het, Die Hoofleier van die A.N.S., mnr. W. A. Joubert, het 
die betekenis van die afgelope A.N.S.-kongres en die positiewe waardes 
daarvan behandel terwyl adv. J. de Vos 'n uiters praktiese rede gevoer 
hct oor die posisie van die arbeider veral m.b.t. die vakunie en die kom 
rnunisme. Verslag van die studente-Werkerskongres is ook gedo n. 

. Mnr. W. A. Joubert het die 10- 
glese ontwikkelingsgang , van die 
~.N,S. aangedui tot by die afgelope 
b ongres. "Die A.N.S. was vanaf die 
1 egin in 1933 iets nuuts in die volks- 
eWe: 'n dinamiese beweging wat 
csoek het na iets wat hy, in die 
~egin maar vaagweg kon aanvoel. Ons 
.ct weggebreek van 40 jaar se fu 
lhle~e politieke stryd van verdeeld- 
eld, en al meer en meer ontwikkel 

na die nuwe idee van die 20e eeu, 
Waarvolgens die volk sy stryd in 
&ed.urige beweging opneem en al die 
n~Slonale kragte - politiek, ekono rl~S. kultureel - saamsnoer in vol 
~dlge, voortdurende volksaksie, en 
~l~ in die vorm van sporadiese po- 
lhek stryd om "aan bewind" 50- 
"enaamd te kom nie," aldus spreker. 
b andaar die uitbouing van die volks 
d~weging-gedagte, die arbeidsbegrip, 
re Omvorming van die organisasie 

op die basis van leierskap, gesag en 
V rantwoordelikheid. 
A.. ,,~n op grond van dit alles is ons 
ftlkan1er-sosialilt en's ons oak 'n 

-t'?e.idabeweging." Vandaar die toe 
~~lkrng van die vriendskapshand aan 
t werker as voorvegter en front 
oldaat vir die arbeidsstaat. 

'DIE REALISTIESE BESKOUING 

III Adv. de Vos het verklaar dat ons 
b Oet uitgaan van die standpunt van 
/na "godsdienstige geloof" 'in wat 
n wi! vertolk aan die volk. . 
t ~aar al ons probleme moet nug 
ter beskou word "met 'n koel hoof 
ntl "n warm hart." Daarom is dit 
v oOdsaaklik om te besef dat die 
rakorganisasie binne die kapitalis 
e1ese struktuur die werker van brood 
h n b.otter voorsien, dat dit onont 
k erhk is. Dit help nie om taal en 
b U~tuur· 'en geskiedenis aan die ar- 
1 elder te verkondig en sy maag 
is eg . te laat nie. Vir die arb eider 
Be d.le verenigde front absoIuut es 
w nSleel, en die front moet versterk 
Ord. 

\l ~it i. dUI noods kHk om die vak tr\~' .. geheel t verate.rk as m g 
eI' anti-kapitalistiello w pens; en 
\It tt llloet hune gaandeweg deursuur 
ot'd met die go I van die Volk ... 

b weging. As .ons dit nie doen nie, 
gaan die kornmuniste dit doen. 
Daar is 'n uitbarsting uit die toe 

stande van dwingelandy van die ka 
pitalisme aan die kom. Daar bestaan 
slegs twee uitbarstingswee: na die 
kommunisme of na die Volksbewe 
ging, en daardi uitbarsting moet 
gelei word in die kanaal na die 
Volksbeweging wat die werker en 
die hele volk sal dra. Die werker 
moet ingelyf word in "n organisasie 
waar hy besef dat hy die platteland, 
die professies en di werkgewer self 
saam met hom sal vind; waar van 
selfsprekende agting, waardigheid en 
plek vir die werk 1 voorsien word. 

Saamskakeling en inska keling in 
een groot organiese geheel, dit is 
ons taak waarvoor ons fanaties moet 
stry - op die pad na die indoor 
winning. 

1944. PRYS ia, 

A.N. S. T ksbe Jait 
Die volgende besluit is verlede 

Donderdagaand eenparig op die 
A.N.S. vergadering eneem: 

Na aanleiding van die A.N.S. stu 
dentewerkerskongres wat in Johan 
nesburg gehou is en waarvan ~n 
op hierdie vergadering VOlleulge 
verslag ontvang bet ~ens bier~ie 
tak aan te sluit by die verklaring 
van die Ieier en 'n stryd aan te 
knoop saam met die s!e?elike we!' 
kers vir die verwerkhkmg van n 
volkstaat wat op arbeiuswaa:des ~e 
grond sal wees en nie op wmsbeJag 
en klasseverskil nie. Van ons kan 
salons as A.N.S. tak alles in ons 
verrnoe cloen om as plaaslike mend 
stuk vir die werkers te dien en h~I 
saak hier op die ideologiese terrem 
te stry en sy aan sy met hulle te 
sta n in die praytyk. Ons beskou 
dit as ons plig om die erns en die 
aard van die stryd v: n daardi v~ 
ters in fabri ke en myn onder (he 
aandag van on puhli k te bring n 
die studente verder te mobiltseei 
vir 'n stryd wat eli werker 11 tu 
dent hand aan hand moet veg vir '11 
regverdige ge agstaat wat deur ens 
self geskep sal word am ons te be- 
vredig. 

8 Augustus: 
F 

'n Dag v n 
t likh id 

Groot 

Die Opo p: Ond r teun die Groot Poging! 
N ou dat ons weere ns by di 

maand Augu tus korn bet, word 
ons anderrnaal daaraan herinn r hoe 
daar se jaar elede, in hierdie 
maand, een van die mees pO m - 
kende gebeurteni e in die geskiede 
nis vt nons Afrik nervolk plaasg - 
vind het - sekerlik die mees uit- 
ta nde van die jongste paar deka 

d s I Dit was die wond rjaar 1938 
toe da r onvergeetlike ossewaen 
tjie op 8 Augustu met hul sim 
boliese trek uit die suiderhoek van 
on land na die noorde begin het; 
en dit het geskied om on te her .. 
inner aan di Groot T'r. k, van 'n 
eeu gelede, die eer te trek van ons 
volk op pad na di v rwesenliking 
van ons volk ideale, van die on f 
hanklikh id n vryheid wat ons no 
nooit gegu is nie. 
Nooit kan ons verg et nie d ardi 

ge sdrif en enheidsdrang wat alle 
Afrikaners, oral in en selfs butte 
die gr nse v nons vader! nd, be t 
g pak h t n 0 sponte n tot uiting 

IllER 12 AU 

OlE UEnnINGSI A 

Baie belangrike vergaderin . 
Donderdagaand, 10 Augustus 
7.30 . 
In di C.J.V.-s al 
Mnr. Van Asweg n en ndere oor 

D E REDDINGSDAA . 
Kom s k r l Dis baie belan rik! 

gekom het. Vir di e rst k r het 
ons alrnal saamgekom en on v reni 
gevoel op grond v 10 on m n- 
kaplik blo d, tradi ie en kultuur, 
h \ on belewe die herontwal tug en 
opl win van 'n or ani Afril .. 
net nasie, wat on ponten en nlltllllJ' 
like wyse gew ier het om '11 v olk - 
genoot Sf' Airiksn rskap te meet 
volgens die reltitiei tydclike poli 
tieke of Ruder eksklusivistiese gro - 
l)eril18 Wrlnraal1 hy behoot t of b .. 
hoort bet. • L. C. V N E EN, 

A I]. v n Hoofkomdt, de W~ 1. 
O. . H l.RDENK D !. AG. 

ONT 
by die 

UITSPAN, 
Melklert, Tat g maalete 
Pa ieitiies, Ks« isiers, 
Pannekoek 



2'WEE 

DIE EI E KA iE 
ODd_ pertooftllke to Ie .. 

(Mar. n M v. van Zyl) 
SIGAR TTE en TABAK 
SJOKOLADE en GEBAK 

VARS VRUGTE 
en 

GROENTE 
LIGTE ETES ALLE URE! 

In ruil vir u gewaardeerde 
ond rsteuning w arborg ona U 

DIE BESTE D~N8TE 

ONDERSTEUN 
die alombekende firma .. 
R. MULLER 
Erst vir Klaviere, 
Musiekinstrumente in die 
algerneen. 
Musikale benodighede, 
Grootste voorraad Mus; k 
boeke. 

'\FSONDE LIKE AFDELING 
vir be te en gewaarborgde 
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POL I ORLO lES. 
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On hi dude kundige 
b diening en betroubare 

medi yn a n, 

JO I G 
(Ei_ •• ) Bplc. 
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DIB 7RYDAC:, 4 AUGUSTUS 1944 

Die Oorlog 
'n Oors;g van die Huidige Militere Pos;s;e 

in Europa. 
,.De WaenldKesobiedenis is 't 

Waereld~.eri cbt. 
V.r •• ldiDK, de wet der Historie;" 

-TeD Kate. 

Moe.d rkerk: 
10,30 v.m.! Dr. nyman. 
4.15 n.m,: T 01. Kandidaat P. ~I 

van Schalkwyk. 
7 n.m.: D. Louw. 

Nuwekerk: 
0.30 V.m.: Ds, Louw. ~~ ~::::=- __ ~ ~~~ ~ ~ __ :_~ ~ __ ~ ~ __ ~7_:n:.t~.:~:D:s:.~H~:n:e::o:m:.~ __ ____.. 

DIE MATIE 
Aile Korr.spondeD'" &all: 

H. S. MARAIS, 
HOOFREDAKTEUR, 

D abre. ---- 
Korreeponden ie i.s. Inskrywinga 

aan: 
Die Mati~ Administnasie, 

Po.bus 28, 
STELLENBOSCH. 

Deel IV. 4 Augustus 1944. No. 18. Die militere posisi nan di v r kjl 
I mde Europesc oorlogsf'ront o hot, gcdu 
rend die laaste vier woke ton nadele 
VUIl die Duit.sors ontwikkcl. Aan die 
Norrnandi 'e invalsfront het die Am -ri 
kuners ,n Brit.te rrie alleen daarin gc~ 
slang om hul kushoof to handhaaf nie 
maar ook om <.lit vord r nit t bou. 
Niem nd sal mot reg Inn h weer dat 
die inval voIg ns Brits-Amerikanna 
program of die afwe '1' volgens Duit ... 

lcors s a, n v ndag voor die poort.o vall 
Wa: .. ohau, di }>0018e hoof'st tI, en g 
vaarlik naby die grens van Oos-Pruis 
Die Rus e h t op verbas mdo wy e danr 
in g lang om 'n g weldige druk 0P di 
Duitsers te handhaaf ten pyt van lang 
verbindingslyn oor 'n t rrein wat m t 
die v rwoesting van di oorlog k nni 
gemauk hot. 
Di geweldige krag ontwikkeling wat 

die Rooi leers sed rt di 111(1 van 1942 

A.N.S. nOEP WEER ! 
PASOP, U UAAK AGTER 

Deur ·Prof. J. A. Wiid 

Toe die Hoofleier van die A.N.S. 
veri de Donderdagaand voor 'n 
plaaslike Taksvergadering opgetree 
he.t, . was hy onverbiddelik in sy cor 
tuiging, sender huiwering in die 
verkondiging van die sterk so ialis 
ti s beginselinhoud wat die A.N.S. 
in die nfgelope [are aanvaar het. 
Dit was 'n vertolking van die onver 
biddelikheid, die ondempbare krag 
waarmee die A.N .S. nou moet voort 
bew eg, en die wat nie wil saam be 
we g nie, moet eenvoudig agt rbly 
en verder versink in hul waan van 
llberalistiese vryheid - totdat hul 
le skokkend ontnugter sal word. 

On kan nie beter doen as om die 
woorde van die Hoofleier woord liks 
aan te haal nie: 

"M et di e student-werkers-kongres 
het die A.N,S, die logiese stap ge 
doen in die ontwikkeling van sy id 0- 
logi en die uitl wing van sy lewens 
b skouing. Wat elke ander organi 
sasie ni kan aandurf nie, Of weens 
gebr k aan visie en noue voeling 
met die yolk, Of weens gebrek aan 
die prakti se moont1ikhede, dit moes 
en het on gedoen deur die werker 
vir die eerste keel' by 'n openbare 
demon tr si namens die sogenaam 
d "middelklas en v n die yolk die 
hand te r ik en horn daarmee aan- 
luiting by die volk geled re te gee, 
Gaan hierdie kongres ook u aandeel 
in die stryd bepaal? M,a.w. is u 
st ndpunt v naand d t u tot daar 
eli 1ft vrede de 1 van ons volk 
b hoo w l ie kloof tussen die 
intelligent ia 0 midd lkla e n 
werkers handhaaf? Of b hoort u 
tot hierdie A,N.S., hi rdie dinarnie- 
e beweging w g in die e nheid 
van di volk, in die idee van arheid 
in diens van eli volk? 
"Wees etrou aan die gees van 

di Studente-werkerskongres van 
1944. Sien in die A.N.S. nie maar 
net 'n organisasie nie, sien in hom 'n 
klein b weging m t 'n lewensbeskou 
ing waarin hy fanaties g10. Ons veg 
vir 'n idee en ons kan geen kom 
prornie met ander organ ia ie aan- 

n terwill van tydelike vermeer 
derin van on ledetalle ni , al ge- 
kied dit ~ook in die mooi naam van 
volk nheid. Laat OIlS <lit Hewer 

eel b k()u om die vyandskap 
op on (f te haal v 11 mense van 
wie on dit moet verwagt van jood 
n vre mde1ing en 1£5 van Afri- 

k. n r w t homsel nog nie losge 
ruk h t uit di ou liherali tiese 
roer nie. On glo in di ide wa r 

voor ons veg, en onder leiding v n 
die VOQf icnigheid salon doen wat 
ons hand vind om te doen en weet 
dat on idee, n de, rdeur on bewe 
ing en ons volk, SAl eevier. 
" i rdie kong res ann blyk 'n klug 

t wee h t tl'n linkse verraad 
teenoor die stedelike w rker van 
on volk, a on soo van ouds in 
ons akademi e Iftevredenheid 
aan teru val en nie die dinamie e 

g e van die volk h weging w took 
die gees van di, kongr s was, on 
ei gaan maak ni ." 

Di A.N.S. a organis sie staan 
getrou in sy ro ,ping 11 al die haud 
v. n die werker nie w r los nie. 
Elke w r A.N.S. lid mo't etrou 
. ,di .n~e net sy plig nie, eli y 
1 1 oorhn In wat hom dn 1 toe J 
dwin. Die A.N.S. a eheel at 
nooi! v rr d p I ni I 
Wanr taan u wat dll .. ver no maar 
,ke v, n v a be kot het. 0 u wat 

program plaasgevind het nie. Die waar 
heid is dat die Angel-Saksers daarin 
g slang h t om in Frankryl te land en 
dat hulle v ndag in die posisie ·is om 
mens en materiual in groot ho veel 
h J hier in die geveg te stoot., Die 
waarheid is ook dat die Duitsers hier 
in Frankryk die hardnel kigste weer 
stand hied, dat die verli so ann mense 
en rna L 'riaal vir albei knnte, vir die 
inv llers waarskynlik hoer us vir die 
verderligers, s vaal' is. Dit stann 001- 
vns dat danr van 'n nlgemene Fran 
opstand t en die Duitsers nog go n 
sprake is nio n dat Cherbourg, wat 
til lI1' die Duitsers onbruikbuar gemauk 
is, geeu voldocnde voorsi ningshnwe vir' 
groot Goa Hi serdo strydmagt in Fru nk 
ryk s 1 uitma 1 nie us die herf'storm 
001' n paar maande ann die kanaulku 
losbars, selfs nl vord hiorc i lu w ju 
t ussen volkomo herstel. Dit 1& dus \'001' 
die h: ud dat die Geallie 11'(1 nie all n 
hul knshoof ill Fr, nkryl sal p robeer 
verst rk n vnrgroot, Hie, man I' dat; 
hull ook kl'clgllad'igo pogings al ann 
won I om nuwe Ji ran 0' voorsienings 
hawes in hul besit te krv, 
W t di It Iiaanse froni h tref', lean 

di GCL Hie rdes ook hier op vord 'I ing 
I n Ilks (a n pr 1 m \ 1 . I it st n 
egt 1" \' S dat die Itnliaanse front nooit 
JII sr vun sokondero betekenis I an 
wo l nio, dat. die (Icnllieerdes nog oor 
£Ii Apennynso her yrooks rnor t, kom on 
dat. die Brenner (di Alpe) vnndag veel 
mind r in n 1- 'ul siese voorspelling 
voorkom as 'n jaa r geicde. 

Vo I indrukw kkond r as di Angel 
'aksi S offonsi f -in J! l' ukryk nlt; 
Jie is di Bols] wisti s vordering aan 
di oostolike front. Tus on di K. 1' 
pn i -gebergt en die Balties s e het 
die Rus e gedurenrle die Igelop munnd 
gl'oot voornit.gung gnm nk. I i Rooi 

REGTn~ 0 MINDER· 
WAARDIG? 

'n Kroniese kwaal openbaar hom 
onder 'n aantal van ons rnedestu 
dente; 'n lcwaal op sigself klein van 
aard maar wat die simptome van 
onderlig ende pe ora. A,N.S. ken 
nisgewings word edurig van ken 
ni gewingborde vel'wyder deur on 
bek nde p none, V i nde sa! dit 
ni we s. nie; en ongelukkig is on 
bewus Wle vyandi gesind i' te n 
oar die .N.S. I dit nou sommer 
kwaaijon streke? Ag nee. <H mos 
i koolldnder. nie! Of is dit dalk 

die uitin van 'n hesef van eie on· 
v rmo~ em self i ts groots te pre - 
teer 800 di A.N.S.? I die A.N.S. 
vy. nd dan regtig so minderwa r 
dig? 

Hewer u rug o~ die A.N.S, gedraai 
het, hang dat u 0 rtuig sal raak, 
skac m vir u eie onmag i 

Die A.N.S. roep u weed Mo nie 
lang r wag lie, da r j geer1 de 
om te w g ni ; sic k I u dadeHJc 
it by di' be we nd 
hew eg sasm in di 
eindoorwinning I 



VOORTREK ERS HOU 
KERMIS 

Verlede . Saterdagoggend het die 
plaaslike Voortrekkerkommando aan 
Stellenbosch gewys hoe 'n mens n~u 
eintlik kermis moet hou, en die 
publiek en studente het nie op hulle 
laat wag om te wys ho~ so 'n ker 
mis nou eintlik ondersteun ~oet 
word nie. Daar was eetgoed, drink 
goed en wat nog meer te kies en !e 
keur, maar te veel kon daar me 
wees nie, want die wakkere Y oor 
trekkers moes net bontstaan om 
voor te bly met die hedi ening. En 
die geld het ingerol oor die tafe~s 
n in die sykraampies en toe ~le 
insameling van die dag getel IS: 
£285 was die Voortrekkerfonds ster- 
k r. ff 1 Oom Kallie Heese en mnr. Sto ~ 
Srnit het as sprekers opgetree. Ole 
insameling het geskied om die fonds 
vir die aankoop van die ou Drostdy 
privaathotel te sty£. 

EN AS DIE "RUGGRAAT" 
BUEEK? 

"Suid-Afrika het geen t.o~,koms 
sonder die goudmynbedryf me was 
die strydpunt voor die Debatsvere 
niging verlede Saterdagabnd. 

Mnr. Luther van As het die debat 
ingelei en vir Suid-Afrika 't:t dOI_l 
ker toekoms voorspel sender die 
gOudmyne wat reeds 'n o~vervang 
bare plek in ons ekonorniese stel- 
el ingeneem het. 
Die InIeier is weerspreek deur 

rnnr Rian Enslin wat o.a. aangevoer 
het dat ons landbou- en nywerheids 
program sodanig herskep en aange 
pas kan word dat dit sal kan ver 
goed 'Vir die verlies van goud. 
Die Inleier en Teenstander re 

spektiewelik is op bekwame wyse 
gesteun deur mejj. Lenie Rcos en 
Susanna Myburgh. Kenmerkend v.an 
die toesprake van genoemd VIer 
pr kers was die bewyse dat ve.el 
vandag aan die onderwerl? be~tee IS, 
OOS veral geblyk het Utt. die sta 
ti tieke gronde waarop die argu- 
mente gebaseer is. . . 
Verskeie sprekers uit die vloer 

her aan die bespreking d~.elgeneem, 
n indelik is deur stemmmg ono~ 
wends beslis dat S.-A. we] deeghk 
'n toekoms sonder die goudmyne 
net. . 
In die loop van die aa~d het mej. 

Frieda Barnard 'n klavler-solo en 
mej. Annetjie Rousseau 'n, v~ordrag 
gelewer. Bulle i geesdrtftlg d ur 
mnr, Bun Booyens bedank. 

JUNIORT AK VHf ING. 
Dinsdagaand, 8 Au~ust~s ho~ die 

Vereniging van plaaslike tng~meur~ 
studente 'n byeenkoms m di ' klein 
isikasaal. Mnr, Hennie van, Wyk 

sal as spr eker optree oor die on 
derw rp: Ontw rp van groot kon 
&trukaiea (aldep., ataalt n~.a, na). 
Hierdie vergadering sal mteressant 

wees. Kom seker! 

Jf'EE7' ur 
\J w tit .aker hoe awa r dit 10m. i. 
ona I Idjie. t kry vir die ditjie. n 
d tjie.? 

or dat u toekoms nie, na 'n suk- 
e volle Universiteit loopbaan, deul' 
gebrek aan geldelike vermoe ~elem 
mer word nie. Jong profes ionele 
tnanne en vroue weet dat hulle al 
rni kien lank moet wag voordat hulle 
'n winsgewende betrekking sal kan 
opbou. Dokters of prokureurs mo~t 
'n praktyk of vennootskap koop. Die 
l11.aklikste en beste Manier om u 
planne te bewerk tellig is om nou 
te spaar en u besparing in UN1E· 
LENINGSERTIF1KATE te bele. 

'<oop hulle deur midd I van N e. - 
I) ni Spaau "la, of vir kontant, by 
. nil Poakantoor. 

PLATEPHOGHAM 
Sondagaand, 8.30 tot 9.30 n.m. 

1. Voorspel uit 'I'annhauser 
(Wagner). ."., 

2. "Die dood van Bor is uit Boris 
Godounov (Moussorsky). 

3. "Morgen" (Richard Strauss). 
4. Wals uit serenade vir snaar 

instrumente (Tchaikovsky). 
6. "In fernem Land" (uit Lohen- 

grin), (Wagner).. . . 
6. Kwintet nit die MIst rsmger 

(Wagner). .. . , . 
7. Koor van die jong meisres uit 

Boris Godounov (Moussorsky). 
8. Finlandia (Sibelius). 
9. Serenade (Richard Strauss). 

(;·EWYDE KINDF~HKnAN~ • 
KON~ EnT 

Die jaarlikse gewyde konsert van 
die kinders van die plaa like ge 
meente vind D.V. e.k .. Woensd. - 
aand, 9 Aug. plaas in di Rekreaste- 
saal. 

Meer as 200 kinde. s sal optre~. 
Behalwe kunsvolle dekor sal d!e 
kostumering besonder tref.fend die 
Oosterse atmo feer van die Bybel 
agtergrond, wat op .?ie planke ge 
bring word, weerspteel. 

Twee nommers word gelewer: 
(1) ,.5 dkorr .15":. 'n Aanskoulike 
uitbeelding van dl~ Bybelwa.arhede 
as die Saai van die Evangelie-saad 
in die mense-hart. 
(2) Die Go ie Eng I": Op mees- 

terlike '~yse word die wese, ~eto.de 
en groots doelstelhng van. die K\~ 
derkrans hier verpersoonhk as n 
Goeie Engel wat die kind die Weg 
aanwys na Christus s die Bron van 
Ewige Geluk en Vreugd . 
Hierdie opvoering, soos a1 sy VO~l' 

gangers, verdien sp~. iale verrnelding 
en aanbeveling. DIe. bekwam. let- 
ding van mej. Trudie M rat sal 
u verseker van verdienst like n 
hoogstaande geh lte: Die Sk.rif wo~d 
aan u in b 1<1 gebring. Sielkundig 
en opvoedkundig word uitg beeld 
hierdie grote en he dike. Waarh~de 
maar op eenvoudige en bale bevatlike 

wY~:'m n hoor d' Ii flik Kind r 
koor!! 

On thou: W 0 nsdag nd, by di 
R k.-S al. 

(~ L . VF~HEN)GIN(; 
10 Aug., • 

• PI k: Ou Leeskamer. 

• T m: "C Ivinisme en die To - 
koms." 

Spr k r: Ds. J. D. Vorste , K ap 
stad, 

• L.W.: OPE VERQADERINGI 
Almal hartlik w lkoml! 

jI;f aties! 

w s v r 
van on b st 
AFRIKANER 
DIENSTE. 

DIE __, 

Voortrekker Apteek 
Andrinra.traat, Stellenbo eb 

DRIE 

Ond r On 
M j. Tol Er amua is na 'n jaa 

van afwesigheid teru in Huis-de 
Villier ten einde ha r t.udies te 
voltooi. 

* '" * Mej. Or d Villiera van C ozier- 
huis het onlangs haar verlowing, t n 
tyde van haar verjaarsdag, bekend 
gemaak m t mnr, T. v n Rhyn wat 
werk aam is in die St d . 

'" :I: 
M j. Yvonn Cast Iyn, oud uis- 

Villiet, het gedurende die vakansie 
verloof geraak aan mnr. G. Brit . 

* * '" Mo nie verge 1 om "Die Marie" 
te no m as u be igh id oen by "M - 
ti "vadv rteerders nie!! n ond r 
st un die advert erders wat u on 
der teun! 

u 

Mnr. Spoegi B rnard anvaar OJ) 
1 Augustu sy dien te in Ka p tad 
op die redak ie van "Di Bur y r." 

* * Die C.S.V.-bas ar vind plaai in di 
C.S.V.-s a1 op Sate dag 5 Augu tus. 
Hou solank die beursies reg en korn 
kry an enig eetbenodi hede d ar 
vit die 1 n nawe kl 

'n aanstel 
nvat r. lin op 
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Wereld 
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u annu ·hi d 
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ecr atien I 
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Vrydag, 11 u tu 
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VIER 

Sportmanne in die Nuu 
Delli' bore 

Kaptein Denis Shore, van die 
S.A.L. M., soos hy tans bekend staan, 
is on etwyfeld die naam van Suid 
Afrika se nornmer-een atleet werd. 
Selfs op die huidige dag neem hierdie 
29-j. rige Springbok sy plek in onder 
di voorstes in die Britse Ryl, en 
elfs die wereld. 
Denis Shore is op 24 Mei 1915 

te Boksburg gebore, en op 16-jarige 
leeftyd kon hy sy atletiekloopbaan 
be in a. lid v n die beroemde Jo 
hannesburg Harriers-klub van des 
tyds. Shore het sommer dadelik op- 
ang gemaak en in die [aar 1931, 

asook di daaropvolgende seiscen, 
wa by junior klubkampioen. Ten 
spyt daarvan dat hy teen onder-19 
s un moes hardloop, h t hy eerste 
plekke op beide byeenkomste 111 die 
100, 220, 440, sowel as 880 tree 
behaal . 

Die jong atleet het nou vinnig op 
gang gemaak en in 1934 is hy slegs 
met duime op die Suid-Transvaalse 
Kampioenskappe geklop. Dr. S. P. 
Reid ,die beroemde 'Skotse en Britse 
kampioen ,wat die dag die 440 gewen 
het in 49.2 sek., h t toe reeds die 
jeugdige Shore as 'n toekomstige 
kampioen aangewys. Minder as 'n 
j ar later het sy kans ook gekom en 
op Pretoria het hy die nasionale 
kampioen oor die 440 tree geword, 
nook 'n nuwe rekord, n1. 47.3 sek. 
opgestel. 
Hoewel i pringbokspan op die 

1936 Olimpiese Spele, nie te sterk 
was nie, is daar tog haie van Shore 
verwag. Gebrek aan die nodige on 
dervinding het egt r 'n beslissende 
faktor gebl yk en hy is reeds in die 
emi-Iinaal verslaan. So ingenome 
was die Amerikaners egter met sy 
vertoning dat by uitgenooi is om 
gedurende die vol ende seisoen 'n 
besoek in die V.S.A. af te Ie. 
Hierdie toer verteenwoordig onge 

twyfeld die toppunt van Shore se 
loopba n as atleet. Ho w 1 dit te 
kort en v el isend was om hom ge 
noeg gel ntbeid te verskaf om sy 
w rklike vorm te vin , h hy g 
pre teer : in sewe wedlope h t hy 
drie Le, twe 2e, e n 4e en een Se 
plek behaal. O.a. het sy uitdun in 

HENDRIKZ 
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vir 

Elektriese Benodighede 
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spoedige bedienmg. 
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TOEI 
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Verlede Maandagaand het 5 lede 
van ons stoeiklub kragte gemeet met 
die Maccabi-span, die sterkste span 
na Bull Hefer. Al moes twee ge 
vegte prysgegee word aangesien die 
Stellenbosse veergewig en swaarge 
wig nie kon deelneem nie, het ons 
span gewen met 4 wedstryde teen 
3. 
Die uit lae was as volg: 
Haasbroek klop Cross. 
Veergewig prysgegee. 
Dekkers verIoor teen Fisk, 1 val 

teen O. 
Marinus klop Schneider, 2 valle 

teen O. 
Jooste klop Rubin, 2 valle teen O. 
De Wet klop Green op punte. 
Swaargewig prysgegee. 

die Amerikaanse Kampioenskappe 
te Milwaukee in 47.1 sek. gewen, 
maar moes met 5e plek in die finaal 
tevrede wees. Die uiteindelike wen 
ner, ay Mallot, kon maar 47.7 sek. 
aanteken. In P ar weke later het 
Mallot hom weer gekIop, maar hier 
die keer selgs met duime in 47.9 sek. 
In die Kanadese Kampioenskappe 

was Shore meer suksesvol en hy het 
die titel in 49 sek gebuit. Die toer 
het vir hom ontsaglik vee! beteken 
n hy het baie ondervinding opge 
doen, veral wat die verbetering van 
sy styl betref het en die uitskakeling 
van kleiner foutjies. Hoeseer dit 
hom gebaat het, het na sy terugkeer 
geblyk toe Shore 'n nuwe rekord 
opgestel het vir die 440, n1. 47 sek. 
Shore was met sy terugkeer die 
trotse besitter van die hoogste on 
derskeiding wat 'n atleet in die 
V.S.A. te beurt kan val, n1. die Ere 
Atletiekwapen van die V.S.A. Nasio 
nale Atletiekunie. 
Shore is ideaal gebou vir 'n at 

leet. Hy i 6 vt. 1 dm. lank, en tog 
nie te swaar van liggaamsbou nie. 
By hardJoop met 'n grasieuse, dog 
inspanninglose styl, Die wyse waarop 
Shore sy 440 tree afJe, het a1 menige 
atletiekkenner hoofbrekens besorg, 
want dit verskil heeltemaI van ie 
gewone manier waarop atlete die 
afstand ane. Hy draf naamlik losweg 
oo r die eer te 150 tr e, om dan met 
'n verbasende vaartversnelling oor 
die laa te 250 tree die pas aan te 
gee. Shore i. nog nooit plaaslik oor 
die 440 geklop nie sedert hy S.A. 
kampioen geword het. 

As in aanmerking geneem word 
dat die arnptelike wereldrekord oor 
die 440 tree op 46.4 sek. staan, moet 
erken word da t Denis Shore voor 
waar die eer verdien wat hom toege 
swaai word. EnkeJe weke gelede nog 
het hy op 'n byeenlroms in die Pa 
lestynse hoofstad die 100, 220 en 440 
tit Is van daardie land gewen, Maar, 
soo hyself gedurende sy laaste be 
sock ann Kaapstad gese het': "Ek 
stet tans meet' belang in vlieg as 
in hardloop ; dis veel interessanter 
en gladnie so uitputtend nie l" 

G.J.R. 

mekaar seker maar min toeg e, maar 
waar ek verwag dat die Res 'n rap 
sie beter aan toe gaan wees is by 
die agterspel, veral omdat Louw vir 
Horn seker goed om besit van die 
bal sal klop, Met vernuftige senters 
soos Gonin en Krige om die spits 
van hulle aanvalle te vorm lyk dit 
gladnie onmoontlik dat Res net te 
goed vir die studente sal wees nie, 

VOETHAL 

Illter})rovinsiale W.edstryd 

Dour die Sportredakteur. 

More vind die langverbeide botsing 
tussen Oos-Kaapland en Wes-Kaap 
land op Coetzenburg plaas en die 
rugbybase van die Rugbybond het 
sommer ook gesorg dat daar 'n ek 
stra goeie program aan die publiek 
opgedis word. Behalwe die hoofwed 
'stryd om 4-uur spring die jongspan 
van Groote Schuur en Stellenbosch 
om 1.30 op die A~veld aan mekaar 
terwyl 'n Gekombineerde Studente 
span in die voorwedstryd teen die 
Res van Wes-Kaapland die stryd 
aanknoop. 

Die vorige botsings tussen die twee 
O. 19 spanne van die Universiteite 
het bewys gelewer dat die toekoms 
van studente-voetbal kerngesond is, 
want die wyse waarop hulle die bal 
hanteer en gedra het, het getuig van 
inisiatief en taktiek wat wanneer hul 
le later in ouer geselskap optree tot 
volle ontplooiing sal kom. Die Stel 
lenbosse eerstespan het alreeds met 
groot sukses 'n O. 19-speler ingesluit, 
wat so oortuigend in sy paar wed 
stryde vertoon het dat hy reeds more 
al sy eerste verteenwoordigende wed 
stryd speel teen die Res. 

DIE VOORWEDSTRYD 

'n Voorsmakie van wat wag, kry 
die rugbyliefhebber wanneer die Res 
van Wes-Kaapland die Gekombineer 
de Studentespan die stryd in die 
voorwedstryd aanse, 
Dit is moeilik om vas te stel wat 

ter van die twee spanne nou eintlik 
die sterkste is. Dit sal seker eers 
met sekerheid bepaal word wanneer 
die skeidsregter se fluitjie die einde 
van die wedstryd aankondig. Die 
W.K.-span het nou weI vier van die 
studentespelers opgeeis, maar daar 
is van die ander wat hulle plek met 
eer in so 'n studentespan sal vol 
staan. 
In die studentespan is daar drie 

spelers wat al by een of ander ge 
leentheid vir Wes-Kaapland opge- 
tree het, t.w. Peet van de 
Walt (kapt.), Munro en de Jongh. 
Dan is daar nog J. Hugo,' wat al 
reeds 'n lang loopbaan van tussen 
provinsiale rugby agter die rug het. 
Maar die res maak oor nog 'n in 
drukwekkender rekord aanspraak. 
Hulle beskik naamlik oor vier Wes 
Kaaplandse spelers; eintlik vyf want 
Boy Theron was gekies om die toer 
na Port Elizabeth mee te maak maar 
kon ongelukkig nie gaan nie . Daar 
is op die oomblik seker ook maar 
baie min tussen hom en sy spanmaat 
Walters te kies, trouens daar is baie 
kennel'S van die spel wat meen dat 
hy more die rooi en geel [ersie moes 
aangetrek het. Dan is daar nog Kem 
pen. 'n oud-W.P. speler. 

Die twee pakke voorspelers sal 

Ie on8 nuw dji -mat ria 1 80 

ports Da djie k n In t, vanaf -'7/.. .. ..17 .. 6 
'n Pr ti Eng Is Wor ted-atoww 

ou in voorra d, te n di besondere billik 
pry v n £ 10-5/·, It-Sf-, £, t2 per pak 

ge ny na maat d ur'n d kundige 
Oi beste in waard in Stell nbosch 

y ons k an u tn paar pond op 'n p 

Waar 'lJ alt1Jd die Beste Wa¬ wde. TerU vir u geld. 

G brs. de W t (Eien .) Bpk. 

p ar w 
'oon 10. ITELLINaOleH. au ~1. 

DIE GROOT BOTSING 

Ek het die Oos-Kaaplandse span 
nognie vanjaar in aksie gesien nie, 
maar volgens die persverslae lyk dit 
of hulle weer vanjaar daarin geslaag 
het om 'n span op te bou wat die 
mooi oop voetbal speel waarvoor 
hulle verlede jaar bekend was. Die 
sportredakteur van "Die Oosterlig" 
het onlangs na aanleiding van die 
'pragtige wedstryd tussen Boland en 
die tuisspan hom die volgende op 
merking Iaa ontval wat die moeite 
werd is om hier op te neem: "Daar 
is bepaald nie veel verkeerd met 
rugby in die Boland en Oos-Kaap 
land nie. Solank die twee liggaame 
se verteenwoordigende spanne die 
soort rugby sped wat hulle Sater 
dagmiddag op die Parksveld gelewer 
het, sal die toeskouers geen rede tot 
klagte he nie en is die toekoms van 
ons nasionale spel verseker." 
Persone wat die wedstryd op P.E. 

onlangs tussen die twee spanne by 
gewoon het praat met groot 10f van 
die vertoning van die W.K.-agttat. 
Hulle was g10 "n ware voorstelling 
van krag, vaardigheid en behendig 
heid en dit was 'n Ius om hulle in 
aksie te sien, In die vaste skrums 
het Dirk van Dyk, Vos en Walters 
soos Trojane gewerk, terwyl Mike 
Laubscher en Charlie Munro hulle 
teenstanders goed vasgevat het in 
die lynstane. 
Onder die agterspelers sal ou be 

kendes soos Fonnie Burger en Doom 
Coetzer, die Oos-Kaaplandse puik 
vleuel, gesien word. Hy het 'n be 
sliste lopie langs die buitelyn en sy 
verdediging is rotsvas. Ek verwag 
dat dit 'n verbete stryd van begin 
tot einde sal wees met Wes-Kaap 
land die moontlike wenners omdat 
hulle oor 'n stewiger pak voorspelers 
met meer ondervinding beskik. 

Maties ! 
Die 

Victoria Kafee 

AAM17 ERANDEHING. 
HEROLD'S STUDIO 

sal voortaan bekend we s as 

REFLEX STUDIO 
Die naam is verander, maar die 

kwaliteit bly diesel£de. 

Beleefd aanh velend. 
REFLEX STUDIO. 
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