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Wer r en Orgamese Arbeid 
A.N.S. Be lemtoon Men like Faktor 

apen kou rbeid ui aw er ky 
Werker tandpu t d ur werker uite n It 

MNH. l.AUBSCHER voon A.N.S .• VERGADEIUNG 
"Die A.N.S. h t die menslike £al tor b kl mt.oon en die ~erk. r 

op gelyke voet ontmoet _ nie ~vra wat It,an . die werker v~,r die 
A.N.S. doen nie, maar wat kan die A.N.S. vir die werker ~oen. Met 
hierdie woorde het rnnr. W. R. Laubscher, stafhocf van ~Ie O.B, ar 
heidsln r, voorverlede Woensdagaand die betekenis v!1n die, afgelope 
studente-werkers-kongres gekarakterise r b.y leentheid vr n n v r a 
dering wat hy onder die beskermin van die A.N.S. toegespr k het . 

. Sprek r het die geweldlge woe 
hnge en onrus wat daar in die ar 
beidsgeleder.e heers - die gevoJ 
V~n.die onbevredigde so k na seku 
qtelt - beklemt on. 

TWEE GROEPE 

d D ar b staan veral twee uit taan- 
roepe onder di arbeiders: 

Rer tens, die konserwetiewe groep 
~at. strong liberslisties en imperia 
listi is-die South African Trade 
and Labour Council"-groep en di 
A~b ider party _ en wet sleg . 'n 
tlllnderh ids roep, di hoogbe oldi - 
e W r ei S, v rte nwoor ig; w ~ 

d ns, di kommunistiese groep met 
h~l1e proleterier-gedngte, Geen v~n 
dIe ftroepe verteenwoordig egter dIe 
arbeldersmassa nie. 

N.ou. pro beer Solly Sachs met sy 
~o ',/l~tiese Party (ook maar kom 
nUnI tt s) die middelgroep orgam 
eer. Elk van die groepe beheer 'n 

P r vakuni es ell dus ook die v, - 
U!1iefond .. , maar gee geen b vredi 
&m ni. 
Ook die Afrikanervakul1ie .. ,. of 

Chri telik-Nnsionele vakunie-gedag 
t Wat die Afrikanerarbeider in a 
P rt.c vakunies wit or ni eer kan 
geen bevr di ing genie. Hi rdie 
~. kllni . meet egter binn 'n sat~- 
11 -kapitali tie e struktuur en n 
~ lot.e g led re ·tel 1 fun r n 
IS Oll In. gteloos. 

.5. L ef 

DIE ORGANIESE GEDAGTE 

• NOll tree die O.B. vorentoe. met 
~~ orgalliese gedegt.e van arbeld en 
elC arbeidslaer. Die rbeld wo~d 
rken as rug .raat van die land, die 
"tb ider as int~gr 1 deel vap ~ie 
o lIt', alle klassev rskille word UIt 

g wi, n sen die drs r van daardie 
tbeir! word ware arb id trots terug 
agee _ n daarmee • a m 'n kre tige 

fla i . trots. 
k Die rb id kry nuw b te eni , 
apit al met win' word verv n met 

arb id n di n Dan volg di idee 
;:n .~edryfsg m' nskappe en arheids- 
1/111hes wat reg .rin smag. ver ry 
Inne die volk taat 

'Maar daarvQo~ rnoet die kapi .. 
talisme sowel as di kommunis- 

Op aand, 7 de r. het 01 A.N.S. di 
om te tOOIl dat die tellingn m in v 11 nd t di 
nie sle to c b. tra t pratery t nl , maar op prr kti s 
s 1 word. 
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DIE ElK ~ KAFF.J 
Onder penoolllik. ,oul, .. all 
(Mnr. n M v. van Zyl) 

SIGARETTE ell TABAK 
SJOKOLADE en GEBAK 

VAR VRUGTE 
en 

GROENTE 
LIGT j" ETES ALLE URE! 

In ruil vir u gewaardeerde 
onder teuning wa rborg on u 
ViR BES71jiJ VUtJ'NS'1'E 

die alornbekende firma .. 
R. MULLE 
Eer te vir Kl viere, 
Mu iekin trum nt in di 
19 meen. 
Mu ik le benodlghed . 
Grootst voorraad Muel k 
boek. • -\FSONDE LIKE AFDELING 
'Vir be te en gewaarborgd 
SWITSERSE 
POLSHORLOSIES. 

R. MOLLE 
(~ .... ) Bpk. 

Pl ... ,t .... t, STELLENBOSCH. 

APTEKERS 
Ons hi d II d kundige 
bediening n b stroubare 

medisyne llano 

JOERNING en SHUN 
(Eienl.) Bpk. 

Hoek ir - en PJeinatraat, 
'r l~ I J I h N B 0 S H . 

Die I 
Foon 0013. • TOI ~ LAND I MINE 

CHARL S LAUGHTON 
MAUREtN O'HARA 

V rydag en St1terdag, 
15 (lll Z6 Sept. 

"aUnee: Sat rdag om 3 n.m. 

yoeie 'Raad / 
Dur kom 'n tyd in i lewe 
van Ik_ m na d t hy i ta 
-'Jie. wi( ant d.-uk, al II dit 
net...... I 
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'n Pro.r ..... 
'Il Bloemla.in, 
t ... Oeleertl .. Diner-pale 
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VHYDAO, 

DIE MATIE 
All Korreapondenaie &an: 

H. S. MARAIS, 
HOOFREDAKTEUR, 

DaKhre k. 

Korrespondensie Ls. Inskrywings 
aan: 

Die Matie Adminiatraai, 
Po shu. 28, 

STELLENBOSCH. 
Inakrywin I eld 5/- p r r. 

Deel IV. 15 Sept. 1944. No. 24. 

I ~ All HI (ANERWF.JIU EH 
AAN DIE OORD 

Nou wil It u 'n kykie in die 
v n die mynwerker g e. Van 
tot dag waa hy Iyf en lew om 
brood vir sy esin te h..... Gev r 
m in hom Ike d . En al sou hy 

d ur sy hele loopbaan alle ongeluk 
ke kon vermy, dan be ef hy tog dat 
hy sy arbeid in 'n lewend raf ver 
rig. Inderdaad be f hy dat hy besi 
. s om sy eie graf in 1 tt rlike in te 
graw. Dit is he lwaarskynlik hier 
die b sef wat die sielkundige Ifele 
het dat hy dikwels roekeloos n on 
verskillig, ja selfs ainies teenoor die 
lewe ta n, want so donk r as wat 
dit in die deIfholtes en di rnyn 
gange is, pet .0 donl er is op die 
duur di toekom vir hom en • y 
gin. 
,Dit is dan wanneer die verh nge 

na ' die platteland 'n onuitspre klike 
heimwee word. Hy wil teruggaan 
na die plattetand. Die onlig ien 
by nie. Die lente kom en gaan son 
der dat hy hom in die skoonheid 
daarv n kan verlustig. Dit is dan 
wanneer hy met heimwee verlang 
na di stilte van 'n boereplaas of 
die skoonheid van 'n Bolandse dorp. 
Dan het die blomme en die berge 
n die ruimte van die vlakte vir 

hom oneindig dieper waarde as al 
die Iente koonheid vir die kunste 
naar iel. Dit i dan wanneer die 
my w ker se hy wi terug aan na 
die platteland. Maar hoe? Dit bly 
maar 'n lugkast el wat hy bou, dit 
bly maar blote wensdenkery, want 
hoe sa hy teruggaan? Die troom 
vlo i immers van die platteland. ua 
di.e stad - dit vloei nie terug van 
die stad na die platteland nie. Dit is 
dan wanneer die mynwerker se: "A 
hierdie be deM S J;'oompie myn 
water me ar 'n helder troompi water 
wns op my vader se plaas, dan wa 
ek ni hier gew e nie." Maar a1 sy 
sugte is vergeef, want trustplase 
by die vierkalltmyl 1" toegesluit en 
onhewerk." 

So pr at die Afrikaan e wynwerker 
toe hy op di jongste A.N.S: .. kon 
r in die geleentheid gestel 1 om 
y gevoel ns voor Afrikaner. tuden 
te te lug. Baie dergelike sinsnede 
kan 11it die werkerstoesprake wat op 
die jong t lmngres gel ewer is, en 
w in die jon ste uitgawe van 
Wapenskou afgedruk word, aange 
haal word. 
Tog mo tons ni dink d t die 

Afrikanerwerker hom net met sen 
timentel beBpie elinge oor die 
koonh id vnn dle platteland besig 
hou nie. Dj Afrikanerw rker 
re lis b ef dat by in di tad g .. 
ve .• tig i, n ni weer k, n terug an 
n. di ., op ruimt " vanw a hy 
a ~om tig i nie. Om ter in die 

d n m w' arc1ir; be taan t 
kan vo r rno t hy di tryd t en di 
vr emde v rk 1m n ew vre mde 
khek wat <lie vak\.mi s beheer, op .. 
neem. Ook moet hy kan verhuig uit 
die ar.terbuurtes oos Vrededorp en 
Wood~tocJt, na woongebicde wat 
dieselfde lewenskans as Houghton 

tit ailes 
Nerheid- 

Die Oorlog 
Die 00r109: Honger en Koue 

..D~ Wa~r~ld,~sobi~denis is 't 
Wa~r~ldK~ricbt. 

Vu.~ldjlJ', d~ wet d~r Historie:" 
- 'Ten Kate. 

Daar is onder hlcrdio rubriek reeds 
dlkwels daarop gewys dat 'n om-log, 
veral '11 totale wercldoorlog 800S die 
huldige, geenslns bloot 'n mllltere 
aungeleentheid as sodnnlg is nie. 'I'er 
wyI die oorlog in I~lll'opa, atgeslen 
van die Balkun, sy hlltsvlnnlge lea 
rakter van <11 lanste mann de verloor 
11 t, OIl til tonne Iandkanrt van 
uttsland wut per vii g'llig no. "en I. 

Patton g stuur 1S omdai flY vourtmars 
o sn 1 was, g( rus maar pel' vrugmo- 

Trees, spraak en godsdiens. Die vier .. 
de vryheld, nl. elJ vryh nd van gebrek 
en Ieed is nog butte die h retk " 
die bevolking van Romo. Aldus die 
korrespondont van dio Londense 
'rimes in Rome. Die wang skyn ge 
regverdig of 'n hon rer ride on blbbe .. 
rend, yolk w 1 vry van vrees kan 
w es. Dit is Dole t.wyfolagtig or 'n der- 
) ,lik olk veel va rdo aan die so- 
naamde "dome kratfese vryhedo" al 

hog, Dlt lyk waarskynllker dat hy 

Deur Prof, ]. A. Wiid 
tor Icon r;-eckied hot, is dtt tel' sake 
or 1 hy entge van die baie nl i-mtltt sre 
aspekte van die oorlog ietwut te ver 
to 1'. Dit i onnodl om daarop te 
ys dat dergeltkc nte-muttere aanae- 

10 nthode tot die ooriog self in bale 
on "0 saruehang kan staan. 

J)le "Duryde" Italic. 
j~uJ'opa st. an vandag op' die voor 

nand van sy sesde oorlogswinter. Die 
verakrtkklngs van honger en koue sal 
blnn kort in die hele Europa op die 
voor gr ond tree. Daar is waarskyn 
lik min IDul'opese lande wat 0 erg Iy 
en blnnekort nog meer sally as Ita .. 
Jj '. I 10 kanttulasto van hlerdie laud 
onder Badoglio en die koning 'n [aar 
elede - tntussen hot sowel Badoglfo 
as konlng Immanuel van die toneel 
vordwyn - hot hlykbaar nle die ver 
skrikkings van hongcr n koue vir 
die ltal aanse volk vormtnder nle. 
Unlie het 111 allo n )1' slagveld ge 
word nte, maar die vreeslike ontwrIg 
tlnc van die oorlo ton opstgte van 
p oduks!e, dlstrfbu I en vo·} er 
rnoet die yolk Bowel as die b settings 
moondhede voor geweldig problema 
stel, 
Dlt Is bekend dat ItaW! maar altyd 

'n nrm land was. V1r sy steenkool 
.. n voedaelvoorrade was by groten 
d Is van die bulteland athnnkl1k. 
S Ifs die }ofwl.\ardlge blnnelandse 
hCl'vormings van 'n l\'1ussolini kon van 
ltuli13 geen l'yk hmd mnak ute. )1 
tocristeverkeer, t.ll van BY vel'uaam 
stc hronoe van inlmInste is deur die 
001'}0., vprnicU y. Di st .ukool Oil 
vo ds lvoon ad J wat hy uit Soutraal- 
11 uropa cn die vrugbare Donou-bek 
ken ontvung h t, kom III lang r in 
dio hevryde" deel van Itali~ aan nte . 
OUd"I' hui<ll e omst ndigbedc sal Ita- 
11: dua sy vo d el on steenkool hoof 
• akllk van die Ang I-Sn ors moet 
ontv ng. Dit Is to b twyfel oC Am - 
1'1ku. en Brittnnj , Wilt solf panrsaam 
met bul t stoenkoolvoorr de noet 
lmlshou ten inde in ele behoeft s to 
voorsien, hiol'dl, nodig :brandsl in 
enl ains Idoend hocveelh de aan 
Halie kan verstl'ck. Dies Ude g Id 
001 in sol! l' mat t it' die vo dsel 
voorslenlng van Hali'. Dultendi n 

1 (lit 001 ~ an di, nodigo k OJ s 
l'ulmt ontb1' k, oral lOU dat di 

alll Cll'd fI groot 1 'J' oJ> dl 111m'o· 
1) s vastoland 11 t wat in ton III nde 
mate hot: cls nan die oio sk cpvanrt 
r an t 1. 

'1 M 11 knn du slegs dl kop kud 
o l' die jongst lJcri uit Rome van 
to korr spond nt v.lll die Londcnse 

Tlmes waul'volgens die bevolking vall 
die Ttaliaan e hootstad dri van huI 
vier sog nuantde lId mOk:ratiese vry- 
11 d .. herwin het, 111. die vryhede van 

kersprobl me inleef, is da r kans 
dat qie Afrikaanse staatsm nne en 
profes ion.ele mense van mare bulle 
meer doelbewus ten doel sal stel 
om die werker tot sy 'Volle reg te 
Inat om. En dit kan aUeen gebeur 
l'l kla. gevoel in die Afri1canerge .. 
t 

ay huidige to stand met dio van enke 
le jar relede sal vergclyl en at B1 
vergelyki n i ten gunste vr n oers 
genoemdo sal w os nie. 

me Ander "Revl1 de" Laude, 
001e di under "bevryde" Jande sooe 

F'rankryk, Roem~lie, Bulgary Q)l 
Finland sal waarskynlik die kornend 
winter met besorg nts tegemoet gann. 
Dlt is Imnrers twy elagtlg of die 
'Ibevrydond " Russiese leers in Roe 
mente en Bulgarye meer voedsel sal 
mvoer as wat bulle vertoer or na 
Rusland uitvoer. 
Die toestand van die ,Jlevryde" 

Frankryk gaan veral 010 lJik weell· 
Hierdi deur die natuur begunstigde 
rugbare en Tyk land bet godurende 

die afg lope yf Jaar tw 0 verwoe 
stende veldtogte en 'n langdurig8 
vreemde b setting d urgemaak, S1 
toegangahawes is v rnlettg, sy vcr 
k erst lset Is ontwrig en sy 11 .le »r 
werhetdstclsel sal born moet reori~O" 
teer en I eoganle r, Die heropbou 00" 
der hierdi omstandlghede en met '8 
W reldoorlog nog an die gan 'J gaa 
e n g maklfke woes nie. 
Met d1 oog on die door dl oorloS 
erslegt drstrtbuate- n v .. 1' orglng 
stelsel sal dit waarskynltk veral die 
st delike bevolkings van di "bevl'Y" 
d .. Europa wees wat 11 rdie winter 
met bonger en koue gaan kenniS 
maule. 'n 8t deHke bevolking, vera1 
as by hong~rond en bibbcrend ia, 111 
altyrl meer valbaar vir rewolu lonera 
idee. as die 1,ehoudingsgeainde plat' 
tclnndse b vol king. Daar i op die 
?omhUk in Ii ranlcryk ventI mn r oo~ 
III and l' ,bcvrydo" en "ol1bevryde 
land g no g brandstof vir broeder~ 
twis n r wolusie n miskien scIfs vir 
19 mell chaos. Honger n kOlle 

kun, soo in die verled , die bodenl 
vrugbaur vir rewo)usl en chao~ 
mnnle, 'll chaos waul'uit jets mlllts 
" hore mag word. 'n Volg nde keel 
m er hi 1'001'. 

DANKIE, GEUHAHD ! 
Ons i jammer om afskeid te nee".! 

van Gerhard Roux as yw rige Ii" 
van Die Matle-redak ie. Drukl¢ 
voltyds~ werksaamhede in verband 
n t Dle Landman neern egter ,,1 
volle a ndag in beslag, en hy i dU. 
enoodsaak om te bed 11~ a reda" 

si lid van Die M atie. 
Vir sy ywerig hulp van die vet 

1 de wil on hom hartlik bedank, 
a 'ook vir ni e verdere vrywillige 
b drae . 

Mag jou joernaJisHeke loopba~n 
wat voorl~ baie uksesvol' wees. Bfl1- 
danki , en aUe sukses, Gerhard f -- OP DIE KANSEL 

17 SEPTEMBER 
Moederkerk: 
Oggend - N,m I: Ds. 1', JJ 
Hanekom en dr. D. R. Sayma'" 

Aand: Dr. D. R. Snyman. 
Nuweker1t: 
Oggend: Ds. A. F. Louw. 



Musie~sukses Vir 
Konservatorium 

Na afloop van die jaarIikse 
mu ... iekeksam.ens van die Universi 
teit van Suid-Afrika het dit bekend 
craak dat studente van die Kon 
ervatorium weereens met veel suk- 

V
ses in alle afdelings geslaag het. 
olgens prof. Eismer, hoof van die 

'K0'!lservatorium, is vanjaar se pres 
tn~!1e gekenmerk deur nie alleen' am 
p. r 100% geslaag ni • maar ook deur ?I groot aantal onderskeidings, wat 
n verbetering op vorige jare toon. 
Dat daar talent sit in die Konserve, 

W?rd egter onderstreep deur die 
felt dat daar uit 'n totaa1 van rien ru iekstudente uit aIle dele van die 
and gekies om mee te ding om 'n 
O?r e beurs van £300 vir drie jaar, 
n.te minder as vier uit ons Univ r 
It its-geled re kom. Hierdie beurs 
~at voorheen oopgestel is vir stu 
.llt.e wat die F inaal kursus in 

ntl1s~ek volg, is vanjaar net vir Li- 
la t studente in enige afdeling 

'I n di musiek, beskikbaar. 001' die 
dUk esvoUe kandidat word bCflluit 
t CUr di.e Raad van Musick eksami 
lore. nadat die musiekeksr m ns ver 
t>'1 IS. Die keuse van die Raad het 
doe op drie Kon erv torium stu 
d nt geval, nl. mnr. George van T.II Spuy, vir orrel en sang, mej. 
S 1 a Visser, vir sang en mej, June 
d trau,s vir klavier. Hulle sal Dins 
} agl~ In Pretoria optre. Ons wens 
tu J ng hierdie wcg a11 sukses toe. 

DAlE DANKIE 
w Nam ns die paar honderc1 studente 
u.at 'n paar weke gelede di opera 
llltv~ rings in Kaapstad bygewoon 
d et IS dit vir Die Matic 'n heson- 
ere eer om die persoon wat dit 

t II b moontlil ernaak het van harte 
'tv dkdank: Mej. Uys, 'Van die Op 
el 0 . .un,de D part ment, Ons w et 
a~t ?It n ontsa like rnoeit was am 

die organi asiewerk te doen. Ons 
rn t v n h rh Ide k re w t d r 

1 ae. gegaan word na die stad om 
n' die b pr king wa r te neern, om 
01 e~rs te praat van die plas slike 
rgatusasie wat di ond meming 
v r her ni ° M:e~. Uys het g en moeite e paar 

t III die saak 'n eersteran se uk es 
k' lllaak ni en diegcne wat ongeluk- 

1 t 1aat was om van haar po ing 
d.fruik te maal weet hoe moclik 
III k ~ aan het om op eie houtjie 

1; probeer kry. o N'o maals: baie dankie, m j. Uy . 
n. ou dit ni die helfte so kon 

rn nlet het as u dit nie alles vir ons 
Oontlik eemaak het nie. 

Itolprcllt vall Arbeid8dien 

MAAT K. WERK TEft 
n .EI~N 

PLATEPROGPAM 

Sondagaand 8.15 
Dr. Erika Theron sal Sondagaand 

na kerk die volgende program van 
onlangs gestorwe kunst naars 1 wer: 

1. One in: ,,0 Baalspriester " uit 
"Die Hugenote." 

2. ]vogun: (a) "Liefdesaria" uit 
"Die Koniklike Herd r." (b) Swit 
serse Volks·}i d. 

3. Amato n Hemp 1: "My v d r! 
My dogter!" uit Ri 01 tto. 

4. G y: "Kaartelied" ui "Carmen." 
5. C v Ii.dri: "Habanera" uit "Car 

men." 
6. imlcrs n Gluck: "Jy le in 

my hart" (Volksli djic). 
7. Sjalj pien: "Waar.om wyg di 

temme?" (Ru si se kun 1\ d). 
8. P der faki: Etude uit op. 10 

(Chopin). 
9. M yr: Brief ton 1 uit "Ro .. en 

kavalier." 

Di de.u11' word om 8.20 g Iuit. 
KOM VROEG! 

DIE KOOn TnE]~ OP 
Morenand om 8 uur vind die [a r 

Iikse uitvoering deur die N.G. kerk 
koor in die nuwekerk plana, Dele 
uit die .,Messias" oratorium van 
Bandel sal uitgevoer word n An 
Biok (sopraun), ... li e Lubbe ( 11) 
en Walter Roux (bas) tree op a .. 
soliste. I 
Die uitvoerillg verg geen verde: 

annbev lin nie t net di noern v n 
die kerkkoor, die soliste en di "Me 
sia JI behoort die k rk vol t rna. It 
by die hitvoering. 

STFLLENBOS JISF.A ilK. Ie .. 
REnE ~LlTIT 10 01 T. 

8- 
v 11 
n- 

ie re d 
Bi d m t g no" an 
soel te Program Sp sic 

Ton IIi eh bl t f 

e 
to di 

CH 
L 

Jf'EET liP op 

U wed k r ho IW t dit om. 11 
om Idji, t kry vir di ditji I n 
d tji .1 

, 
ry a , 

org dat. u to ko n nie, n 'n ;\11 .. 
s~ voll Ui iver itelt loopb an deur 
gebrek n geldelike vermoe tbelem .. 
mer word nie. Jon prof sionele 
m nne en vroue weet dat hulle al 
miskien lank moet w g voordat bulle 
'n winsgewende bet re kin sal It n 
opbou. Dokters of prokureurc moet 
'n praktyk of vennoot kap koop. Die 
maklikste en b te m nier om u 
planne to be erkstelli i om nou 
te sp r en u be parin in UNIE .. 
LENINGSERTIFJKAT te bele. 

N ... 
nt, by 

c.s. EL 
PUBLIEK: 

Be ·pr k /- Onb spr k /8 
STUDENTE: 

8 k3/4 Onb pr k 2/ .. 
In luit. 

In V rr ssin 
d ur hi 
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FOOR 94 
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n nd . 
111 voorra 

Die e.s. V. - Boak 



Sportmanne In Die 
Nuus 
IIckl ies 

.A da r een nommer i waarin 
Suid-Afrika in die verlede net so 
go d pre teer h t s enig ander land 
in di wereld dan i dit die hekkies 
nommer, en veral die 120 tree. Ona 
dink n atl te soos Weightman 
Smith, Sid. Atkin on, J. H. (Snaar) 
Viljoen n gedurende die laaste [are 
di ter Tom L, very. Hierdie at 
Jete het almal al by een of and r 
g 1 enth id in die verlede internasio 
nale roem verwerf met hull verto 
nings op Olipiades of Ryk pele, 
Amerika het egter soos dit Ieitlik 

in alIe ander nommers die geval is 
in die verlede die d untjie efluit. 
In die If Olirnpiad swat vanaf 1896 
gehou is, het die V.S.A. nie minder 
as nege keer die tit 1 ingepalm oor 
die 110 meter hekkies nie. Die twee 
uitsondringe was toe Earl Thomson 
van K nada in 1920 n Sid. Atkinson, 
die springbok, dit in 1928 gewen het. 

Die drie afdelings in hekkie loop 
w t gewoonlik op 'n atletiekprogram 
in Suid-Afrika voorkom is die 120, 
220 en 440 tree h kkies. Op die 
Olimpiese program tem dit ooreen 
met die 110, 200 en 400 meter. 

ie wereldrckord vir die 120 tree 
hekkie staan op die oomblik agter 
Forrest Town van Amerika e naam, 
13.7 ek, wat hy behaal het te Oslo 
in 1936 [Die Suid-Afrikaanse rekord 
word gehou deur daa die skitterende 
atleet Tom L very, wat ook hou r 
van die Ryksrekord is. Op di At 
letiekkampioenskapp van Transv at 
op Krugersdrop in 1937 het hy al 
mal verbaas deur in 'n nit tekende 
loop die afstand in 14.3 ek. af te 
J • 
Die S.A. rekord OOl" die 220 tree 

bekkies word oak gehou deur Lavery 
met 24.1 ek. op Pretoria op~e. tel 
m 1935. Die w reldr kord pryk g 
ter daardie wonder-neger- tleet e 
naam, Je e Owens, behaal te Ann 
Arbor (Michigan) to hy ook we 
r 1 ayf rs vir die 100. 220 en ver- 
pring' opgest 1 he. Sy lyd vir die 
h kkies wa 22.6 sek. 
Die wel"eldrekord 001' di 440 tre 

bekkies word g hou deue Johnnv 

HENDRIKZ 
foon 95. 

vir 

* EleKtriese ~' Benodigbede 
Radio ~i.k:~· Ie Reparasies 

Lanas Voortrekkcr A»teek 
ANDRINGASTRAAT 

HI~NDnIK Z 
die slagter. pe iali eer in 

WO S en VLEIS 

Maties! 

SIESTOG, "VAnSITY" ! 
DI g l\1ArI'I1~, VUYDAO, Hi SEP'PBMBEH. 1944 

VOETBAL 
Ons verneem dat ,,<lS gevolg van 'n 

besluit van die owerhede" die stu 
dente-koerantjie aan U.K., Varsity. 
voortaan geen verslae van wedstry 
de deur die Groote Schuur-spanne 
of enige besonderhede ;n verband 
met die panne sal publiseer nie. Sou 
dit nou wees omdat die saaie verto 
ning van die Ikey-spanne darem 
werklik te veel afgesteek het by die 
skitterende prestasies van die Groo 
te Schuur-spanne om 1 nger plasing 
van laas .enoemde se prestasies 
moontlik te maak? 
As Groote Schuur uit die blad ver 

dwyn, wat bly daar dan oor vir die 
portrubriek? • 

Gibson van V.S.A. op 52.6 sek., wat 
alreeds in 1927 opgest 1 is. F. Ru. n 
ton (1936) en B. Benjamin (lJJSS) 
besit die S.A. rekord gesamenlik op 
54 s k. Amerika het behalwe 1938 
toe Lord Burgley (Engeland) en 
1932 toe Bob Tisdall (Ierland) die 
400 meter gewen het, nog elke keel' 
die nommer gebuit. 
In 1896 was die tyd vir die 110 

meter hekkies 17.6 sek. In daardie 
da bet die hekkiespring rs nog met 
die oorgaan di voorste been gebuig 
n 001' die hekkies geseil met die 
arms na die kante gesterk. Kraenz 
lein (V.S.A.) was die eerste atleet 
wat die voorste been reguit gesterk 
het met die oorgaan en sedert hy in 
1898 op die I.C.A.A.A.-byeenkoms en 
op die Olimpiade van 1900 gewen 
het (in 15.4 sek. in laasgenoemde 
geval) het aIle hekkiespringers sy 
tegniek gebruik. 
Die hekkiespringer moet beskik 

001' di spoed van 'n naelloper, die 
veerkragtigheid van 'n springer, die 
uithouvermoe van 'n kwartmyler en 
die meed van 'n mylhardloper. Hy 
moet los in die heupe wees, goeie 
oe he, goed 'n afstand kan oordeel 
en 'n gevoel vir ritrne he. Die 001' 
grote deel van hekkiespringer· wa 
nog altyd atlete met I ng bene, en 
'n hoe mate van naelloop-bevoegd 
heid, cor die es voet lank en met 
'n gewi van tussen 150 en 180 pond. 
Lord Bur ley, die welbekende En 

gelse hekkiespringer, was een van die 
weinig uit onderin s op die r el, 
m .r hy het. vir y t kort aan 1 ngte 
v rgo d met y outlose tegniek wat 
hy aangeleer h t deur jar lang toe 
gewyde 0 fening 001' 'n paar hekkies 
in die gterpla s van sy vad r se 
huis, N tsoos in die g v \ van nael 
lepers is ilekkiespringel's op hull 
beste tussen hull twintigste en 24st 
jaar. 
Eric Woods van di Univel'c;aeits· 

kolleg Rhodes' is op die oomblik on, 
bclowendste b oefenaar van di nom 
mer. Hy bet die nodi e bou, vaart, 
temp I" ment en tegniek om 'n plek 
te verower onder die bestes van die 
wereld as ly voortaan a1 sy aandag 
net aan een nommer wit wy, n1. 120 
tree hekkieR, volgens mnl'. S. J. du 
Toit, 'bekend atletiekafdgter. 

J. D.S. 

Laaste Wedstrydc 
More vind die Iaaste wedstryde. 

van die seisoen onder beskerming van 
die Wes-Kaaplandse rugby bond plaas, 
Die Maties speel op hulle eie veld; 
Die l-A speel teen Liesbeekpark, ter-i 
wyl die B-span en Maitland aanme- I 
kaar spring. Die brandpunt van die\ 
belangstelling van rugbygeesdrif'tiges, 
sal egter seker by die botsing tussen 
Groote Schuur en Tuine berus, want 
indien Tuine daarin slaag om die 
Apies uit te stof, besorg hulle met 
die daad die kampioenskap aan Stel- ! 
lenbosch, mits laasgenoemde Lies-: 
beekpark klop. Spee1 die twee ge- , 
lykop ,dan deel die Maties en die 
Apies die louere, indien laasgenoem 
de daarin slaag om die I-B op hulle 
baadjie te gee op 'n datum wat nog: 
bepaal moet word. 
Wat di wedstryd teen Liesbeek 

park betref: ons het verlede week 
gese dat die Maties geen moeite hoef I 
te ondervind om die Spoorwegman-, 
ne te klop nie, Daar is egter verlede ' 
week soveel van hulle beste spelers 
beseer dat dit op die oomblik nie 
meer so maklik lyk nie. Krone en 
de Kock sal waarskynlik geeneen 
speel nie met die gevolg dat die 
bietjie deurdringingsvermoe wat die 
agterlyn nog gehad het hulle heelte 
mal ontneem is. 

Behalwe vir Esterhuizen wat be 
seer is, is al die voorspelers van die' 
Maties nog in die tuig, en ons verwag' 
dUB dat hulle weereens die grondslag 
van 'n oorwinning sal Ie, alhoewel 
miskien nie sover as die agterhoede 
op volle sterkte was nie. Manne 5005 
Hugo, Hauptfleisch en Venter het 
verlede saterdag getoon van watter 
ka1iber hulle eintlik is. Vera} Venter 
het soos 'n ou veteraan gespeel en' 
het feit1ik in elke voorspelerbewegingl 
'n hand gehad. 

Die 1-B speel op die oomblik nie' 
meer so '1'\ vernietigende speJ oos 
'n rukkie gelede nie, en die verwa - 
ring i dan ook dat hulle more maar' 
swaar gaan lewe teen Maitland, wat 
verlede Saterdag alma} verras het 
deur gelykop te speel met die ge 
dugte Paarl. Die Maties het nog 
die voorspelers maar die broodnodige 
kodrdinasie tus en voorspelers en 
gterhoede is tot 'n root mate nie 

meer daar nie. Dit is dus net moorit 
Iik d t Maitland die paal mag haaI. 

Saterdagaand 7 Oktober, die jaar 
likse P.S.O.-dans in die Stadsaal! 
Dansliefhebbers, beginners, des 

kundiges - kom maak julle litte los I 
op die musiekrnaat van B v. Hewton 
S staatmak rs. I 
Voordat die eksamengees u b et- 

pak, sluit u danse af met die uit 
staande tud ntedans van die jaar, 
"DI!' P.S.O.-DANS IN DIE STAD 
SAAL, SATERDAGAAND 7 OK- 
TOBER om 7.30 n.m." 
Kaartjies is by die Huiskomitee 

verkrygbaar. 

G br .de Wet (Eiens.) Bpk. 
· IE 10DEWINKEL 

Vertoon vanaf Donderd, ,31 September, al die Nuutste in 
Tabbcrds en okstoww vir die 1. nte en Somer. 

Maak gebruik van hierdi geleenth id om maakvolle inkopies vir 
die komende Seisoen te do n. 

Ma1)safdeli.,~ 
'n Pra tige reek nuwe Engelse Worsted Stowwe nou in voortaad, 

te n die besbndere billilte pry evan 
10-5-0, £11-5.0 en £12 per pak. 

Gesny 11a Maat deur 'n de. kunclig . 
DI1. B l.STE WAARDE IN STELLENBOSCH. 

r 'C' r T 

MATIE.GIMN STE SE 
TOEH 

As gevolg van 'n besoek van mnre. 
Postma en Kelder verlede jaar aan 
oud-studente van die Jokkelfakulteit 
in die Noorde eo aan maj. Danie 
Craven van Voortrekkerhoogte, is 
daar deur hulle besluit om gedurende 
die a.s. vakansie 'n uitgebreide gim 
nastiek-toer na Transvaal te onder- 
n~~ I 
Die toerspan sal uit hoogsten a' 

tien lede bestaan, wat uitsluitlik ve - 
bonde is aan die fakulteit. Daar al 
op 'n punte-basis vriendskaplik te n 
Die Nonnaalkollege van Potchef 
stroom. meeg ding word. By die ge 
leentheid sal ook opvoedkundige le 
sings gehou word oor Iiggaamskul 
tuur in diens van die volk. Ander 
oorde wat besoek al word is Pre 
toria, Ermelo, n Of Heidelberg Of 
BethaI. 
Die program wat afgehandel word, 

is nogal uitgebreid as die beperkte 
getalle wat die toer meemaak in 
aanmerking geneem word. Dit be 
staan uit die volgende nommers: 
SPELE: Hieronder word hokkie, 

tennis en handbal ingesluit. 
ATLETIEK: 'n Dekathlon-kampi 

oenskap, asook 'n afloswedloop ocr 
880 tree word afgebandeI. 
BOKS en STOEI: Die span vall 

elk sal bestaan uit vier lede. 
GIMNASTIEK: Oefeninge deur 

ses persone afsonderlik aan die rek· 
tok, brug, springkas ens. sal uit 
evoer word. 
'n Dameshokkie- en netbalspan 

maak ook die toer rnee. Die toer 
spanne vertrek op die 19de deser, 
en salop Potchefstroom tot die 2Sste 
vertoef. Daarna kom die ander plek 
ke met demonstrasies aan die beurt 
Voorlopig sal mnr. Postma en Kelder 
en mej. Hilde Robra as bestuurder! 
van die spanne optree. 

TUSSEN·IJNIV. SPORT 
Op 'n konferensie van afgevaar' 

digd s van aIle Afrikaanse studente' 
rad w t voorv riede Saterdag in 
Bloemfontein gehou is, is. aan die 
bestuur opg dra om die Studente' 
Atletiekbond en Rugbybr nd te ko 
ordineer onder voogdyskap 'an die 
skakelkornitee, en die tigting vafl 
sportbonde op ander biede as dit 
van atlctiek en rugby aan te moedig, 

I 

And· .. i a tr tt Stellenbosch. 

A. OWSON, 
vir 

G skenk , Skrylbehoeltes, 
Modeboeke, Tydskrifte 

Snuisterye, ens. 

G. E. HENORIKSZ 
• vi.wink 1 vir 

VARS GEBAKTJ:!: VIS, 
AARTAPPELREPIES, 
SOU'! VIS en KIPPERS. 

Maties ! 
Die 

Victoria I(aiee 
Vir * V r. Vrugt. * Smaaklike L kkers * Vriendelike Bedieni g 
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