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DJ VILJOEN 
e Iietswinkel sal 11 ficttl 
w er r pareer. ring dit 

n t. 
Dele is .,koar$ maar ons 

doen. nog on. bes. 
ON'l'lJ 1 J ~ in Pl .inst.ra t 
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~-------------------------- 

Gedrnk deur .'ro ~I~(lle!jlll-])rukk ry 
(F.:dmll.) RI.k., en lilt (\1;'00 deur 
difl A.N.S.-Tllk, StellenltoH(·h. 

STELLENBO SE STUD}:N1EKOERANT. , 
o. 2a. 

F.A.K. Roep Volkskongres By en 
"Die Rassebe/eid van die Afrikaner" 

'N KAN~ "In 'N WAnE VOI.4KSllEMONSTUASJE 
Die P.A.K. het bcsluit 0111 V811jaar '1} Volkskongres oor R e 

v reegstukke byeen te roep, Die kongres sal gehou word na afJoop vs n 
die amptelike kongres van die F.A.K., en ;'Vel op datums 29 n 39 Sel?~ 
ternber 1944 in die stadsaal, Bloemfontem. Tot and rwerp VIr di 
Volkskongres is gekies: "Die Rassc-Beleid van die Airikaner;" 

Die Volkskongres sal vooraf 1egaaI? word d ~tr '11 twe .daags ,kon 
ferensie oor Rasse-vraagstukke. Ann die be prekinge op (he konf'eren 
sie sal 'n aantal deskundiges in ons land deelneem. 

Die amptelike kongres van die 
F.A.K. word gehou op Vrydag, 29 
September in die stadsaal, Bloem· 
fontein, beginnende om 10 v.m. Om 
7.30 n.m. van dieself'de dag al die 
Volkskongres 'n aanvang neem. By 
geleent.heid van die Volkskongres 
sal referate gelewer word deur dr. 
E. G. [nnsen.prai, dr. ,. D. du Toit 
(Totius), prof. dr. G .. Cronje, d. 
I. (j" Strvdom en dr. J. H. Greijven. 
~eln. Die referate sal handel 001' 
d!e hiatoriese, prmsipiele en gods 
~lenstige grondslae van die Boere· 
eleid ten opsigte van ni ·blanke 

r in on land, die vraag tuk van 
Rassevermenging en die Afrikaner 
e sending- en Naturelle-onderwys- 
beleid . 

. Die Volkskongres sal nan die Af 
TJkanerdom die geleentheid hied om 
~om uit te spreek oor die v etskil 
lende aspekte van die rasse-vraag- 
!ukke in ons land en 'n wetenskap 
like, konstruktiewe be/cid ten op 
SIgte van die nie-blenke rssse neer 
ta u. 

DIE OPROEP 

ORGAAN VAN A.N .. -TA . 

I)UVS Id. 

1944 Juniordag vertoon nuwe gesig 
Begrafn;s van Bloeise/-vierings 

~EUE 

In 'n oproep insake die kongre~, 
g~r\g aan .,Kerkrade, Vroueverel1l 
&lnge, Onderwysverenigil1ge, R.D.B ... 
ta~ke, Skakelkomitees, Kulh~l1:ver 
en1ginge, Helprnekaarverentgmge. 
S~udenteJiggame, die Voortrekker~, 
d~e Calvo Bond, Jongeliedeverent 
a~ng , A.T.K.V., ens., ens.", verklaar 
dIe F.A.K. onder andere die vol 
gende:_ 
'tEen van die allergrootste vr ~g- 
tukke in on land is sonder erng . 

tWYfel die Rassevraagst'lk, v erhou 
dl'ng tussen blenke en nic-blank 
ra e in ons land. Hierdie vraag- 
tuk ne~m daagliks groter a fmetings 
aan en dreig om die reuse van on 
oplo baarheid te \lereik - sy dlt 
~~\101g van g.ebrek aan oorcJeelkun- 
1ge, doelbewuste optrede of weten 

\1 kaplike behandeling, of as gevolg 
an onkqnde en vooroordee1. Daar 
tnee gaan gepaard die groot vraag 
Stukke van rassevermenging en res 
segelykstelling. 
!.Die Afrikan.ervolk het 'n gr~ot 

~~Ig en taak ten opsi&te van die me 
anke rasse in ons land te v.ervul. '--~----------------------==---~-=~~~~------~~~.-:=:~=-~~~~~---------------~--~~~--- 

v.s.n .. TEL NV 
In 'n vorige uit awe h t 011' V 1- 

wy., na 'n mo ie wat deur li V.S. 
van U.K. aangeneern is, wat bepaal 
het dat geen nie-blanke toegelaat 
moet WOI d om aan sosi le- of sport 
hedrywighede aan die Universiteit 
deel te neern nie. Op'l1 lat re sitting 
van die V.SJ. i eli mo ie egter 
ongeldig verklaar. ar word ge 
twyfel of die studenteraad by m gte 
is om 'n mo ie van die aard aan te 
neem. 

Op 'n andei voor t 1 i gter v r .. 
der met vyf sternme teen twe 'n 
mosie angeneem dat ni -blanke nl 
toegelaat sal word om saam met 
blenkes aan dans, gesel1igbede of 
port deel te neem nie. 
Daar is ook besJuit om aan te be 

veel dat aparte sport ell sosiale ge· 
rtewe so spoedig moontlik aan nie~ 
blanke studente beskikbaar gestel 
word. 

I U NOT 
Di 1670, In die kip J\luio r~e 

'44 kom 'n groel Hu enot 111 
die 1 nd aan, Stadig Ieef die mense 
hulle in in die nuwe toestande, en 
plant die wingerdstok. Spoedig vloet 
di wyn mildelik en as (lie blank s 

ONTSPAN 
by die 

UITSPAN 
INSPAN. UITSPAN, 
,------~----------------~------------. Melklert, TUisgemaakte 

Pas#eiljies, Ko/!s;slers, 
'Pannekoek - Boer,'rooa ft. Boeresport. 

• ,.. 



TWEE Di, lA'rJJ~, VRYDAO, 8 SEprl'El\iB KP 1944 

DIE ~IK.: I AliE 
Ond penoollllk toealr yan 
(Mar. en Mev. van Zyl) 

SIGARETTE en TABAK 
SJOKOLAbE en GEBAK 

VARS VRUGTE 
en 

GROENTE 
LIGTE ET • SALLE UREr 

In ruil vir u ewaardeerde 
ondersteuning waarbor on u 
DIE lJES7'E DIENS1'E 

HA DE W NG 
HEliARI;I E GEBAK-NET 
WAT U HART BEGEEU 

• 
f( om bosoek ons winkel in 

pJ.a~IN TRAAT 
en proh er ons lock, 'I'ert, 
Vloispasteitjies en alles wat 

Iekker is, 

• 
(Foon 35) 

Ons bled u deskundige 
bediening en betroubare 

modi. yne aan. 

• 
JOERNING en·S UN 

(Ei .. "..) pk. 

ITo k Bird- en Plein tr t, 
S rr E 1,l IJ E N B 0 S C H . 

i I 
Foon 0013. 

CIII~ R 
G AYSON 

,rrydllg en Sntp,·t}llg, 
8 ,'n 9 Sepl(~m lJer 

M tin t rda om a n~tl1. 

Goei n ad! 
r 'n tyd in die lew 

t hy i t 
1 i. dit 

Vanjaar gaan daar aan die end 
van Septemb r 'n groot gebeurtenis 
plaa vind. 'n Gebeurtenis wat lank 
al rno s plaasgevind het. Dit is 
naamlik die sarneroeping v. n 'n 
volkskongres oor rassevraagstukke 
in ons land. 

Die Afrikanervolk het reeds van 
sy ontstr an-peri ode 'n bepaalde hou 
ding ingene m n opvatting gehad 
cor rass v.erskille. 'n Groot deel 
van die geskiedenis van die Afrika 
nervolk is 'n uitvloeisel van die 
Afrikaner se rat sestandpunt. Baie 
van die wrywingsfaktore tussen En 
gelsman en Afrikaner in hierdie land 
wa om rassies aangeleenthede. 
R sseverhoudings en rasseopvattings 
het sy spore diep afgedruk op ons 
volk se geskiedenis en sy lewe. 

Tenspyte hi rvan was daar nog 
nooit 'n poging van Afrikanerkant 
aangewend om sy beskouinge oor 
hierdie aangeleenthede aan die 
wereld as geheel en aan die ander 
volks roepe in hi rdie Janel, te stel 
nie, Die Afrikaner was beskuldig 
en word vandag nog voorgest 1 as 
'n ond rdrukker van die naturelle 
n kleurlinge in hierdie land n d. t 
dat hy in hierdi opsig alle n deur 
haat en kleurvooroord .el gelei word. 
Niks i egter verder van die waar 

h id ni n om hierdie feit aan di 
wereld, n daarby dUB ook aan di 
naturelle en kl urlinge s If, h kend 
t maak, is dit nodip dat daar nou 
vir een n vlv altyd 'n nd emaak 
word ABn di wanvoor t llin en a - 
terdog a \ rv t noor eli Afr ikan r 

rasseb leid en sy houdin t en- 
001' kleurlinge n naturelle wat van 
uit vyandige k mp geloods word. 
Dit is aan die Afrikan rvolk te 

dank dat hi r 'n blank h skawing 
aan die suid-punt van Afrika ont 
staan en ontwikkel het. Di t is aan 
die Afrikanervolk se npartheidsbe 
leid te danl(e dat ons hier 'n blank 
geme~nskap het, 

D lIf 'n voll kong res te hou waar 
op hierdie heleid en houding in b - 
sonderh d uit ew r1 kan word n 
llaama in g ordend vorm aan die 
wereld b kend te maak, is 'n volk - 
daad n volksdi n van die hoo ste 
ehalte. 
On wit dan ook hulde bring aan 

die F.A.K., dat by di inisiatief in 
di sank g n m het en ons w s 
d t dit na all kant toe'n heilsame 
uitwerkin al he. 

DIE MATIE 
All Korre.pondenaie &an: 

H. S. MARAIS, 
HOOFREDAKTEUR. 

o &bl' k. 

Korresponden ie i. . Inskrywinga 
aan: 

Dj~ Mat;~ Adminittnui , 
Pcsbus 28, 

STELLENBOSCH. 
Inll(rywin I Id 5/- prj r. 

'N GEBEURTENIS-VAN 
DELANG 

Na die vernam' st p van die 
A.N.S. om kontak t sk p m t di 
w rk r op di Stud nte-Werk r kon 
gr s, het (lie A.N.S. die belofte e~ 
doen dat die band gedurig noner en 
nouer gesmee sal word. Gister and 
i dan ook prakti 5, vorm verleen 
aan die helofte. Mnr. W. R. l .. aub. 
scher, stafhoof van di. O.B. ArbeiJls 
laer, het 'n werk raver dering to - 
ge PI' k op Wood to k. Die voor 
'itter6to 1 i 'n eneem d \ r fn w r .. 
r. tn II 1 aantal A.N.S."lcde het 

aan dl verrigtin m e doell, en 
di pla 1i e or e 1 et oak daal' op" 
getree. Nuwe ko takt.e i geukep en 
die A.N.S. is ge tcrk in sy trewe in 
diens v n die werker. 

Die Oorlog 
Die Oorlog ts vyf Jaar oud 

..De Waeuldresobied~D;s is 't 
Waere/drericbt, 

V.r. Idinz, de wet der Hi tarie:" 
- Ten Kate. 

Die huldige Wereldoorlog is vyf jaar 
oud. Dit was op 1 September 1939 
dat die Dults-Poolse oor log begin het. 
Die onmiddellfkc oorsaak van hterdle 
oorlog was die Duitse stad Danzig en 
die sogenaamde Poolse Korrfdor wat 
terrltortnal dle gebled van Oos-Prutse 
van die res van Dultsland geskel het. 
Die vrystad van Danzig Bowel as die 
Poolse Korr ldor is produkto van die 
vet-drag van Versnilles nan die einde 
van die Innate W~reldoorlog. Drie 
<lac Inter, op 3 Sepetember 1!l39, bet 
Brrttanje on F'rankryk nan Dultslund 

indrukwekkende oorwlnntngs wat d1 
Duitsers in die somers van 1941 ell 
1.942 tot nan die poorte van Lenin 
grad, Moskou en Stalingrad en diep 
i'd Koukaaie gevoer bet, het egter 
geenelns die verwagte Ineonstorttng 
van Ruslund tot gevolg gehad nte. 
Dy Btalingrad het die Russiese Kolos 
gewcIdlg teruggeslaan en sedertdlen 
die Duttsers en hul bondgenote stel 
selmatig ult Rusland verdryf, 
Inmlddels bet Drittnnje sowel as 

Duttsland nuwe bondgenote gekry, 
Die Verenlgde State van Amerlka wat 

Deur Prof. J. A. Wiid 
die oortog verklaar. Die onmlddel 
like oorsaak was die Dultse aanval Oil 
Pole. Brlttanje en Frankryk hot aan 
die 1'010 '11 waarborg verstrek en die 
handhawing van hterdlo waarbcrg 
was die onmfddellike oorsaak van die 
Brlts-Frause oorlogsverklartng aan 
Dultsland. Die wesenlike oorsake 
van hlerdle en ander oorloe gaan eg 
ter veol diaper en veel verder terug 
as die vonk wat 'n wnreldbrand ver 
oorsaak. 001' dergeHke oorsake kan 
nie by hierc1ie geleentherd uitgewei 
word nle. 

010 "~erRte Fuse van dlo (lorIng. 
Die huldlge oorlog kan op die oom 

hlik in twee tases verdeel word. In 
die aerste fuse bot die Duttsers 'n 
rocks skttterende oorwlnnlngs beuaal: 
Pole Is blnne enkele weke verslaan: 
Denemarke en NOOl'Wee Is beset en 
die Br lts-Franse strydmagte wat 01) 
Inasgenoemde geland hot, is utt die 
land verdryf': dIe veldtog in die weste 
hot ultgeloop op die besetting van 
Holl nd, nelgie en F'rankrylt en dte 
vordrvwtnrr van die Britto nit hierdie 
gebled ; HaW! hot nou aan dle kant 
van Dultaland oorlogvoerend geword; 
die 0, aropvolg ndo old log 01> die 
Balkan het nit "'clool> op die Dnits 
Itattnanse besetting van Sutd-Slawle 
en Gd keland en dlo verdrywing van 
die Britte nit die Balkan, Kreta ell 
die strategtes-betangrfke eilande in 
di~ om O'ewing. 
In hiel'die eerate fase van die oor 

log bot die Duitsers dour 'n reeks 
hlitsoorwinnings danrin geslaag om 
nuwc bondgr-note soos ltali~, Roeme 
uU!, IOllgarye on Bulgary to wen, 
die BrUse stl'ydmagte uit die holo 
lUul'opese vastelnn(\ l)eh lwo Gibraltar 
te verdryf, BrUse koloniale bolnuge 
in die Middellaudse See en in Noord 
,Afrika. ernsH, te hadrelg, Brittanjc 
solf met bommc te bostoolt, en 'n 
venynigo oUikbootoorlog teen die 
Britse skeep"aalt to voel'. Die Duit 
S 1'8 het dus dnal'in geslaag om die 
ecrste konllsie van. vyande tOen hom 
to bree]. Van hlerdio koalisie bet 
aUe n Dl'lttalljc ell sy Statebolld llQg 
oorgebly. 

me Twoodo Fase 
DIe tw de fnse vun die oorlo is 

1ngel i d Ul' toonemende ltusaieso b - 
dl'ywlghec1 .. III die rigting val'l Dults 
lnnd, Df, Rnsat .. se inmars in Pol 
in 1939, die clual'op volgende RUBsieso 
oOl'log 1 en Ji inJand die Russi se ip 
lywln van die d Ie '008S(1Se state, die 
Rl.lBSi ,se ann ksasie vnn DeSsafH_bi~ 
en vel'(ll die Uusslese erkcnning van 
al nuwe staatsgreepregerlng in Suld· 
SlawitS wat dour die Dultsol's (l.S 'n 
vynni1 b SkUll was, lewor bewys dat 
dl . DuHs-Rusaiese llie...aanvu1svel"" 
dl'n'" ,nn 1939 aan 'n dun t1raadjio 
, hanl!; 1let n dat Drittan,e in Rna· 
lAUd 'n Imtensi .10 bondg ,noot gehnd 
11 fit. J)ie 'POt nsHHo hondgQnoot hel 'n 
w rkl11c(' hondp; noot geword toe 
ouifsland in (lie flOmer Vetn HHl be .. 
sInn hi'll (1m ill {'AI' tA j 1 n 1 fp 

sy aanvanklike "cash and carry" neu 
trate houdtng teenoor Drlttanje met 
die onneutrale beleld van "shoot at 
sight" tcenoor Dultslaud verwissel 
het, het na Pearl Harbour openlik 
oorlogvoerond geword. Die blltsvtn 
nige Japanse oorwtnnlngs in dio ver 
re Oeste ten koste van die Brttse 
Amertkaanse en Nederlandse kolo 
ninle ryke atdanr is ou nuus. 
Gelyktydig met die Russiese oor 

winning VOOI' Stnlingrad, het ook di 
Brtts-Amerhcaunse orrenster in Noord 
Afl'jka en later in Italle ann die 001' 
log 'n nuwe wending gogee. Dl0 
1 ultso dulkhootwapen het 01> onou 
om 'n wesenllke gevaar vir die Brtts 
Amertkaanse skcepvnart te w es. Ni. 
Duitse bommewerpers oor srtttanfe 
nie maar Brtta-Amerfkaanae bomme 
werpers 001' Dultaland, Italic eu hul 
besette gebiede het gowoonte geword 
Die knpltntaste van Italie deur die 
Badogllo-reger ing in ] 943 was 'n 
ernstlg terugslag vir die Duttsers. 
Die Oorlog in Rusland, in Italie, 

in die Iu en op die see het du 
definitief n unstige wendir vir die 
Gealli erde geneem, Sel s in die 
V rre Ooste was dit ni~ die Jap· 
panners nie m ar di A el-Saksers 
wat aanv llend opg tree het. Dl 
jongste Geallie rde landings in 
Frankryk en hul blitsvinnige opmars 
in die rigting van Duitsl nd, die 
Russies suksesse in di ooste en 
die uitskakelin van Duitse bond- 
enote 50050 Roemenie, Bulg rye 11 

Finland is almal suk esse waaroor 
die G allieerd s rede het om te juig. 
'n Oorlog het egter oak ander 
milit"'re aspekte. Die volgende keer 
m er hieroor. 

ORREKSIE 
M.et verwysing na 'n vorige arU· 

k 1 in Die Matie waarin m Iding ge" 
maak is van die twyfel tige per" 
soon wat by 'n 10 ieshuis om die 
geselskap van 'n dame versoek bet, 
kan OilS net meld dat na verdere 
ondersoek geblyk het dat die infor~ 
ma ie wat gegee is m.b.t. die identi .. 
teit vnn die twyfelagti p rsooll 
in verf onjui w dat die per" 
oon llie '1 nie-blank We S nie. Vir 
onaan enaamh id wat die inwonerS 
van eli huis angedo n i deur die 
plasin v n die artikel, wil ons on6 
pyt te k nne ge . - Red. 

PREEKB'EunTE 
Moederkerk: 
More: Ds. Louw (Voorstellin6' 

van lidmate en voorbereiding). 
and: Ds. Louw. 

N'Uwe Kerk: 
More: Ds. Hanekom. 
Aand: Dr. Snyman (voorb .... ei .. 

H rr ,nn (';'f"l ~ rr 



OSIOLO~ PROTESTEEU PLATEPROCIlAM 

VERLORE. 
~ G,ou dam. pol horlo i m t wart 
J\l?lre b ndjie, vermoedeli m t 

1110~da opvo rill hy C:oe~z nburg. 
C Ontn, Tree in verlnndmg m t: 
l,;~rneli" , Andrin astraat 2, St Hen ch, 

~--------------~ .. ~--~----------------------------~+-----------------~--~,--------~--~--~-- 

Die MJnistcr van Volkswelsvn het 'n 
Paging aangewend om Suid-Afri 
kaanse sosioloe op t roep tot 'n 
kOnferensie maar daar nie-blankes 
ook sitting' sou he, het verskillende 
Persone geweier om sitting te neem. 
Prol. Keyter van U.K.O. V.S. en 

die verteenwoordiger van P.U.K. 
Illaak saam met prof. Cronje van 
Pretoria beswaar teen di voorneme 
om. nie-blsnkes uit te nooi. Die aak 
i vir finale beslissing na di minis 
t r v rwys. 
By bet geantwoord dat daar spe 
iale voorsiening sal gemaak word 
\lir groepsbesprekings waar die be 
lang van nie-blankes spesiale ann 
d g sal geniet. Daar sal aparte sit 
plekke asook maatskaplike .en ander 
g riew wees, n hy me en . di t ~al 
e n ins g Iykstellin me br ing me. 
P.U.K. e verteenwoordiger w~u 

III er 8 kerheid he aangesien die 
ntwoord bietji vaag was. 

Do dit het geblyk dat gem en 
de byeenkomste beoog word en 
derhalw v rklaar dr. K yter dat 
hUUe verplig was om hul ~an ?ie 
Konfer .nsie te onttrek. Dit dien 
as bewys dat die Afrikan r-sosi? 
loe defmltief ten gunste van n 
rass skeiding is, do as dit op 
esond lyn geskied. 

I)EnMAN.~NTE O.B ... ORKES 
As evol van die uit rs geslaagd 

v.;y e waarop die orkes van die plaas 
hk O.B.-studentekommandos hulle kP O.B ... fondsdag v~n hulle .t,aak 'e- 
\Vyt bet is besluit dat dle orkes 
"gekom h t om te bly" - aldus '11 
.1~nkondiging van die Hoofkomman 
I.l(lnt van die stud ntekommandos 
lIerlede Maandngaand. 
It Hierdie orkes sal dan in di toe- 
om r d wee. om by enige g.e- 
leentheid waar hu1 dienste nodig 18, 
Op te tr . 

KON E~ VATORIUM 
LEWEI KONSERT 

Onder Onsies 
Sondagaand 8.15 

Daar sal Sondagaand, met die 
oog op die koms van die L nte, 'n 
spesiale Lenteprogrsm gelewer word 
in die Konservatorium. 
P rsone wat die programme by 

woon word daaraan her inner dat die 
deure om 8.20 gesluit word. Kom 
vroe ! 

DIE GOEIE OUE TYD 
Die drama, "Die Goeie Oue Tyd," 

deur Sita, wat mBreaand om 8 uur 
in die Rekreasi - aal op vo r word 
deur Pierre de. W t en I kap, 
spe 1 af in die dae van Simon v n 
der Stel aan di Kaap. Die h ndelin 
draai am tw broers, di en'n 
w 1 e telde, ge ien boer onder 
vrou of rfgenaam, die ander 'n niks 
besitt nde, onv rantwoord like jo .. 
lytmaker met 'n lieftalli e vroutjie. 
Maar in ,.di oei ou tyd" k n '11 
mens mo nog ommer die vroutjie 
van die mo derland "h stel," en. .. 
nouia, alles wat hierop vol k n u 
maar Hewer s 1£ kom kyk. 
On5 verneem dat die p 1 b i 

goed is en waar die verhaal eHen 
mag dr~al, word dit volkome . dr 
deur di skitterende p 1 van PI r e 
de W t en sy bekw me ge 1 kap, 

HANKIE, MAAT 

CAI~V. VF.JIENIGING 

DA BHEEK HUI. J) N 

ir LAK ND 
G!SONDHEID 
drink 
HE RLI E 

KWV 
RIJ W 

TflEET U? 
r ho .wa r dit &0 & i. 
t kry vir die ditji. n 

tu- 

U w t & 

om Idji 
d tji .1 

Sorg c1at II toekoms ni , nn'n uk- 
esvoUe Univ r iteit loopb n, deur 
ebrek nan eldelike vermod belem .. 

mer word nie. Jon profe ion Ie 
manne en vroue weet d t hulle 1 
miskien lank moet w g voordat hulle 
'n win ewende betr 1 kin al k n 
opbou. Doleters of pro ureur mo~t 
'n pral .. tyk of vennootskap .kooP. Di 
m klik te en beste rn mer om u 
planne te bewerk telli i em nou 
te P r en u be parin in UNIE· 
LENINGSERTIFIKATE te bele. 

Onl/to" ! . Jr/. Jf , 
Earl de Colo ne i 'n 
bonder aangCltamc 

en welrie'~cnde pari "un hull d ur midd InN 
Sp U "'s, of vir hon nt, by 
POlk utoor. _- 

D I~ 

Suikerbo 
Melk Ion 

dl nln 

tmoet .lui Vri nd HI r 
Om ;n L kk r Koppl K 

• 
Ons na 0 nd 
DII..JAHTKAM ~R 

(5 tn.rels) i eli mooi to n 
n t.ji to in dio w.e, 

Foon 94 
nt 
Bottel toor 

En probeet on 
groot 
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J rr uid' n vas Is en S.A. 
Junior halfmylkampioen, uitstaan, 
wat moontlik die spits mag vorm 
van middela stand-atlete wat eers 
d a die S.A. r kor d kerper gaan 
steI. 
Die S.A. 880 tree rekord staan 

ederr 1937 al op 1 min. 53.9 sek. 
b haal deur . G. McMillan (nou 
kapt in in di w erma ). McMillan 
i in di burgerlik lewe'n onder 
wyser op oodepoort (Tvl.), Sedcrt 
di n het di veelbelowend Bosman 
nog di n . te d araan gekom met 
sy 1 m. 54.2 k. in Mei vanjaar. 
Hy ou dit se r gesJaan het as hy 
nie rn t o'n sterk wind t karnpe 
g had het ni. Die wereldrekord 
word amptelik no gehou deur Elroy 
Robin on (V.S.A.), alho weI Woo 
der on, di Britse baasatleet, dit se 
dertdi n met.4 k. skerper gestel 
h t. obins on h t in 1937 op die 
volm akt munisipale stadion v n 

ndall -eiland (New York- t d) sy 
wAr ldrekord van 1m. 49.6 k. op- 

tel, n h t die erst 220 tre in 
25.5 sek, af eIS en die laaste kwart- 
my] in 53 konde, 
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More Rugby-Meesterskap word 
Uitgespook 

Maties of di Apies? 
Een van die spannendste eindlo 

pe w t daar vir baie jar in hierdie 
del van die W.P. aan die ang was, 
woed tans in die Wes-Kaaplandse 
Rugbybond. 
Groote Schuur is tans e n punt 

voor di Maties, terwyl Belville 
weer net e n punt agter die Maties 
is. More se wed tryd is du beslis 
send, want w n U.S. dit, is hulle die 
kampio ne, aangesien hulle in di 
wedstryd teen Liesbeekpark volgen 
de wee maklik die paal behoort te 
haal, Wen Groot Schuur egter, 
ta n Tuin nog vir hulle voor die 
deur. Hu 1 kan nj bekosti om 
hierdie wedst yd t verloor nie want 
dan is Belville di kampioene, a 
hulle Tuine more kan klop. 
S dert die twee spanne met Inter 

va tty t 11 mekaar espeel her, h t 
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n Som r. 
maakvolle inkopi vir 
doen. 
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die doellyn i . 
Of van d r W sthuizen more 10 

skakel sal speel was by die op t 
van die artikel no ni bekend nie 
maar indi n hy in sluit word I 
die deurdringingsv rmoe van die 
Apie aanmerklik aangeskerp word 
Van der Spuy is nog maar die oor 
deelkundi e speIer van ouds, alhce 
weI al 'n bi tjie stadig, en met 
Petrus van d r Walt langs hom 
altyd op die loer om '11 opening te 
skep of If deur 'n gapin te lip 
behoort Swart en Malherbe ni hon 
g r te ly aan die hal nie. Indien 
di Matie-vIe el Malherbe in toom 
kan hou, sal dit op i self al vee1 
beteken, aan e ien di f orse snalle" 
meer as twee t enst nders soms ver 
eis om hom van die witstreep weg 
te hou. 
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