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Indiwiduele Gesondh id is Vo k - 
gesondheid 

Sosial Aspek van Veneriese Siektes 
1l0EIEND}~ ]4ESING usun KAAI>!SE DJ. UNDIGE 

Spreker het as inlciding die toe .. 
tande geskets wat nodig is vir die 
Oordra ing van die si kt s, n1. er 
stens, 'n besmette individu en twee 
dens kontak oor vogtige oppervlak .. 
tes met hierc1ie individu deur een 
wat onbesmet is. Sulke toesta~d 
Word vel wesenlik d ur g slagtehk 
erne nskap, soen of selfs, wat g.ter 

hai selde voorkorn, deur aanr king 
nt vogtl vo_orwerpe SODS glase, 
pype, i aretstompl s, en ., wat ko t 
" ntevore deur 'n besmette persoo. 
ebruik is. 

SORGWEKKENDE OMVANG 

. !ierna het di spr ker tot 'n st~ 
tl t~ se b preking oorgegaan om. dIe 
,r 1 eude omvang van v neri se 
.1cktes in Kaapst· d aan te toon. Elk~ 
J~ r word die kli ni k lleen d ~1 
~lks mind r as 3,500 lydendcS Ult 
n totale bevolkin van 340,000 be 
o k nie, En hierdie i maar 'n de ~ 
"an die jaarliks oes wat gem.aat 
word want dit hou een rek nlOp 
tnet al die duisende w t deur prt 
"at praktisy~s beha~del .woril ?~ 
een behandeling g met 1'!le. . MOrt. 
or wekkendElt van all )5 die g - 

welcH e hoe per enta ie besmett. 
(b! nkes alleen) in Ka~p t~d wat 
tWlntigmaa 1 hoer is as In die stad 
tockholm. 

D E OORSt\KE 

lWat is 
pr idin 

J IIld.J) E D If (JJ) 1.J C ! 

B ie ",al! u ga n edurcnd 
vakausic ns vet k 1: del var: on 
land. Ontlhou. di me n~t If pllg om 
die plaa like Hold d'lIgv! ring on 10 
Okt. met u «olste vermoc te otul r 
teun ni : u moet optr e as nropo 
ganai t vir die vi ill v n J{ ld~· 
deg oor OIlS hele I nd soos nog nao!t 
t 'vor ieken is 11;e, Dit mo t rile 
[Ill enlik "n Held dagvi ring ,ees 
nie: tiit 1110 t 'n I-IELDEDAG 
VOLKSDEMONSTRASIE . 
W ar u oak 11. 11, poor. In,Jf.ll 
n tot gcar 111 e rde ie VI rint; 

(: n vert 1 van di mod lvierin We t 
vcr/ede jaar op St Iienbo 'ch hOIl 
is en van di 110 grate]' en ind1r u.k. 
wek ender vierin wat van) r hi t 
8/ plaasvind op ])117. dng, 10 on»- 
ber. 
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DIE EIKE KAFE 
lib to I, ... 

(M r. "MGT ... " Zyl) 
10 RETTE en TAB K 
JOKOLADE en . GEBAK 

V S VRUGTE 
en 

GROlmTE 
LIGT ETES LLE UREI 

In ruil vir u w rdeerde 
ondersteunin wa rbor ona u 
D1.E BE8'l'}C Dl'E'NSTE 

A DENWAN 
• 

IIEEIUJIKh GJlBAK-NE'l' 
W.AT U HAR'}' BEGI~hn 

Kom hesoek ons wink 1 in 
PI.JEfNSTRAAT 

C probecr 011 lock, 'l'ert, 
Vlci past itjies en alles wat 

lekkor is. 

• 
(Foon 13) 

Ons hied u deskundig 
bedi nin en betroubare 

m di yne an. 

JOBRHING en SEUN 
Hoe Bird- n Pleinatra t, 
STELLENBOSCH. 
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DIE MATIE 
II Korr •• pond •• aan: 
H. S. MARAIS. 

HOOFREDAKTEUR. 
Da.bre ---- 

Korreapon(ienlie i.. In ry inp 
n: 

Die M tie Admini.tra.i 
Poabu. 28, 

TELLENBOSCH. 
In.krywin all Id 5/- p r jaar. 
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-WAT-STAAN ONS VOI.JK"= 
VOOR HIE DEUn? 

Te oordeel na berigte lyk dit a. of 
die oorlog nie meer bai lank kan 
a nhou nie alhoewel 'n wending nie 
as onmoontlik beskou moet word 
nie. Di algemene edagtes word 
e ler meer gekonsentreer op binn - 
Iandse problerne en die heropbou 
periode na di oorlog. Vanselfspre 
k nd sa) die ekonorniese kriais en 
veral die sosial aspek daarvan kan 
verwag word binne 'n paar jaar wan 
neer elke bevolkingsgro p in 'n 
stryd gewikkel a1 wees om sy plek 
in te neem in die perman nte na 
oorl6gse maatskaplike struktuur van 
ons land. 'n Botsing waarin be in 
sels en praktiese probl me teen me 
kaar opgeweeg sal moet word op 
baie gebiede en deur alle eksies is 
dus noual e voor ien. 
As ons nou die ar ument verder 

voer en Ii Afrikaner se aandeel 
in hierdie stryd in oenskou neem, 
dan moet ons die vol ende onthous 
In die verlede wa die Afrikaner in 
'n stryd gewiltkel waar hy vir sy 
nasion le erfenisse geve bet. Dit 
was dUB 'n stryd waarin hy sy na 
sionale erf ni se teen die imperialis 
me van die Engel e inde bevol 
kin sdeel moe handhaaf. Hierdie 
stryd het die Afrikaner dan ook ge- 

Die Oorlog 
Die Oorlog en sy Nasleep 

Deur Prof. ]. A. Wiid 

,.De W a.r Id~f!sobiedenis is ., 
W er Id~ ricbt. 

V.r. IdilC. d. wet der Histori :' 
- 'l' n Kace. 

Daar is in die- laaste artikel op 
die waarskynlikheid gewys dat die 
sesde oorlogswinter aan die volke 
en regerin s van Europa besond r 
hoe eise gaan stel. Die diepgaande 
ontwrigtings van die oorlog sal veral 
gedurende die kom nde winter die 
besettin s of bevrydingsmagte voor 
moelike vraagstukke st 1. Hierdie 
vraag tukke sal hul oorsprong hoof 
saaklik in die hongerende en bibbe 
r nde bevolkin s van die Europes 
stede vind. Dit sal ooroptimisties 
wees om te verwag dat hierdie be 
volkings genoegsame voedsel- n 
steenkoolvoorrade uit Amerika en 
Brrjtanje sal ontvang. Hi rdie twe 

"bevryders" sit self opgeskeep met 
steenkoolvraagstukke; en wat die 
voedselvoor iening betref', het die 
Brit y lyfband al so nou getrek, 
dat van hom in lk geval nie groot 
kosvoorrade verwag kan word nie. 
Di huidige voedselvoorsiening in 
Said-Afrika, 'n oor kotland, met al 
sy beheerrade, swart markte, woe 
kerwinste en spekulante van allerlei 
slag, mag "n Ilou denkbeeld gee van 
toestande in die "bevryde" Europ e 
lande w t soveel nad r n die 
wereldbrand sit en wat reeds die 
vreeslikhede van vyf j ar van oorlog 
aan eie lyf evoel bet en nog vcel, 

CHAOS EN ANARGISME? 
Onder hierdie omstandighede i 

dit glad nie uitgeslote dat die hon 
erend en bibberende tedelinge in 

W -Europa, d.w.. die oor rote 
meerder'heid van die bevolkin , op 
die voora nd van chaos en anar isme 
staan nie, Die vloedgolf van werke- 
100 heid, evol v n die ontwri - 
lin w t die oorlo ook op' nywer .. 
11eh! ebied veroors k h t, kan nie 
nder a chaotiese en anar istiese 
to tande in die h nd w rk nie 1 
sou 'n de I van die arbeidslose ele 
mente ook vir heropbouwerk aan e 
wend word. 

Die vraag mag dus gest 1 word: 
Wat gaan die hongerende, bibberen 
de en arb idslose elemente in Italie, 
Fr nkryk en Beliie se houding w es? 
Sal die drie so enaamde "demokra 
tiese vryhede" van vr t spraak n 
od diens hut tevrede st 1 a bulle 

hon er n koue moet Iy en rbeids- 
100s meet wee ? S 1 bulle tree vind 
in di # "demokr ti se vryhede" v n 'n 
oesevelt n Churchill w t 1£ in 

vrede tye nie d rin e laa h t om 
gebrek en Ieed van miljoene van hul 
eie rbeidslo e onderdane we te hou 
nie? Of sal hierdie elemente trooa 
soek in die 1 ommunistiese Ieerstel 
ling van 'n Marx n tn Lenin wa r 
yol n tendom diefstal en gods 
diens opium vir die massa is? 

OF KOMMUNISME? 

tot 60 'n milt gebreek dat taUe stu 
dent vandag al bereid is om baie 
Bapekt evan kommunism te verde 
dig. Die erst stadium in di, de 
na ionalisering proses is nIdus reeds 
bereilc. 

I . erdi evar kan a11een beve 
word ons on v r ntwoord lik .. 
heid bCJicf in tli tryd wat 'Voorlc 
en elke er oon }1oms~Jf bekwaam VIr 
di eveg, Deur m.eer belang te at 1 
in n m er te leea oor die nn ionale 
tarakter v nons volk, s I on6 die 
nodi ard rgrond kry om on af 

Franse r volusie sy radikale wending 
gegee het, Dit was honger en gebrek 
wat revolusionere idees na die Iaa te 
wereldoorlog so welig laat groei het 
in Sentraal-Europa en veral in Rus' 
land. Op die oomblik lyk dit of vera! 
Wes-Europa die vrugbare bodem vir 
revolusionere idees gaan wees. Ne' 
o min soos die revolusionere ideel 
van die Franse r volusie tot Frank' 
ryk beperk ebly het, net so mill 
aan die r voluslcnere idee van van' 

dag tot Europa b p rk bly. In'~ 
total alles-ontwrigtende wercldoot' 
10 sal dit nie help om Maginot. en 
Siegfriedlinies teen revolusionerc 
idees op te rig nie. Self die Britse 

Kanaal en die Atlantiese Oseaan ka~ 
hierdie idees ni keer nie. 
Die revolusionere idees wat ek hitr 

in gedagte het i nie die van Nasio' 
naal-Sosialisme of enige ander vof1l1 
van So ialisme nie, ook nie die v~n 
die 8 lon-kommuniste nie, m ar dlf 
revolusionere idees van die realistie61 
n radikale kommunism soos by in 

Ru land praktiese toepas ing evhl~ 
het. 

Die ebeurteni in die ,.bevtY' 
de" lande spre k reeds 'n duideli~t 
taal. Dit i nie die vier ,.d mokratie~ 
vryhede" van Roosevelt 11 Churchill 
wat geesdrif onder die massa va~ 
Frankryk, ItamS en Belgie aan we) 
nie, maar die Rooi vIa en die HatJlel 
en Selecl van Mo kou. Die etei tet, 
de w"r ld, die man en vrou w t )1~ 
alle in die oorlo verloor het, 1 
Iets U 1 h,' t t vol n )lUI 
menin alleen kommunism kan bitl'~ 
Vir die m ss wat gebrek n lee 
a n ie lyf vcel, besit d' e ou tro06, 
woord v n di vier f emokratie~ 
vryhede" wat uit di so ena rnll' 
kapitali tie e demo r ie kom, ee~ 
in pirasie nie. Hierdi nuus i tl 
oud en in die voor-oorlc Be were11d 
het hulle dit te goed g ken. ]) I 
ma sas g an aan kommunisme 'n kaf] 

e. 

Dit is dUB geen wonder dat v(l 
rende ersoonlikhede in die WesterS 
wereld onru ti begin word nie. ~. 
d ns sy jon ate b soek aan ItaW 
h t Churchill 'n r d vo rin an dll 
Itali n e volk erig wat 'n onrnj$' 
kenbare w r kuwin teen komtJ'l~~ 
ni me bev t. Ook die Pou het 1 
hierdie tigting g praat toe by o~' 
lang die on kendbaarheid van v; 
vat besit beklemtoon bet. As ~ 
Londen e Times reg het d n ~811 
die Pous eersdaa s we r 'n toespraa~ 
oor kommuni me hou. 
Wat die waar kynlikheid 

kommuni dese r voll1sie d s te t~; 
ter m k i die fcit d t dit n 
e"vier nde en rna ti e Rusland 

koppel word. Die vol ende 
rneer hieroor. 

OP DIl~ KANSEI" 
24 S(~ptem lwr 

MOEPERKERK: 
Oggend: Dr. Snyman. 
Aand: (Geen diens). 

N JWEKERK: 
o nd: (Geen di n ). 
Aand: })rop, ,G. M. du Toit, 
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ENSKOU" 
? 



Nie-blanke Word Lid 
van V. S. R van U. K. 
Met die jongste verkie ing van 

die Verteenwoordigende Studente 
raad van U.K. het 'n nie-blanke lid 
eword van die V.S.R. Oit is die 

eerst.e keer edert die ontstaan van 
die V.S.R. dat dit gebeur. Die nie 
blanke lid is R. A. A. R. Lawrence 
wat in Mei tydelik as mediese stu 
dent geskors i omdat hy 'n kHniese 
klas vir medi se studente in die 
Grootte Schuur hospitaal byg woon 
~et terwyl 'n blanke pasient behand 1 
IS. Genoemde skorsing h t destyd 
root opspraak en opskudding 'IJ r 

wek onder sek re seksles van die 
Kaapstadse studentegemeenskap. 
Lawrenc het 222 stemme ekry 

en daarmee die s wende pi k ver 
werf onder die tien nuutgekose 1 d 
'II n die V.S.R. 

Met die oog op die mosies in ver 
band met nie-blankes wat 'n tydjie 
gelede deur die aftred nde V.S.R. 
angeneem is, en waarvan reed 
yroe"r in Die Matie m Idin gemaak 
! ' i die jong te verwikkeling bai 
Inter ssant, en 'n mens kan net won 
der wat die effek daarvan sal wees. 

.JAN J>IEREWIET WEEn 
OP TOER. 

Di Jan Pi rewiet-geseIskap, di 
tudent gro pie wat nou reeds 50- 

V el bekendheid verwerf h t dat die 
naam alleenlik 'n g no g arne aan 
~evelin vir eniz po ing van hulle 
18, a. n we r gedurende September 
va ansie op to r deur di Boland. 
.oos ewoonIik word 'n bale aantrek ... 
hke keurkonsert van volksd nsies, 
koor ang en volksliedjies aangebi d. 
Die e rste konsert word vanaand 

op Cere gehou n verd r al Ro 
b rt on, Worcest r (hi r WOld twe 
kon erte ehou), Paarl en Welling 
ton besoek word: Die toer word 

e III t met 'n kon r op Fr Hsch. 
~ op 30 Septem rer. 

DIe fonds wat inge am I word 
h an ten behoewe van die Lang n- 
oven denksaalfonds. 

Mil... Vall Hareuenrsp I t 
, ---- 
II 'rruglt Sf' Bind" 'Hill 'n 'rnl f( sQ 

l<'fgllUl 

Onder On ie I1ELDEDAGVI1'(;A JFE 
Die vol ende uitg w van Die 

Matie al or Vryda , 6 Oktob r, 
v r kyn - '11 spesiale Held da uit~ 
awe. Sorg definitief dat u 'n ek 
semplaar van di Heldedaguit awe 
in di hande kry. 

STUnF. NTEWAG Dl'(;ELEl 
GI~NI... MI'TH. 

On. • ~ul V. 
Om 'n L k r K 

'n Be ondere eer h t die pla Ilk 
stud nte-wagafdelin te burt eva! 
toe hulle die voorr eg had het om 
die Adjunk.Komrn ndant-G neraal 
van die O.B., en. J. A. Smith, tc 
be elei na die verhoo by el nt 
held van di O.B.-sarnetl'ek te P rl 
op 19de Sept mber. 
Di gebr k aan verve 

kon hierdie e drifti e 
ni stuit nie - hulle het 
op etrek. w t 'n tydw 

oper ie a 
te blindederm 

her tel n 
we k y 

Foon 94 
anty 
at 

En probee. 
root 

oer keid 
SoetwYl 
en heun 
Aptyi- 

Leerarti 
va 11 

• 

van 
n n . 

11 OOTl 

c.s. Die 
-Doe 



VIER 

Sportmanne In Die 
Nuus 

Hierdie w k be yin ek met die 
veldnommer en al in die loop van 
:Ii artik 1, b handel die vel' pring, 
haag prin, paalspring, ewi toot, 
hamergooi, diskus n spi sgooi. 

Die oor grote meerderheid v n uit 
blinkers in die v rspring is Ian ke~ 
rels met sterk beenspiere . Ook moet 
elke asplr nt-verspringet' 'n root 
mat vat naelloop-bekwaamheid en 
veer ragtigheid be it. Daar is maar 
min tlete wat mel alhei gawes be .. 
d eld is. J 6 C Ow nil is een van 
hi rdi atl t • Op die Spele van 1936 
in erlyn het Owen die wereldr - 
kord op 26 v . 8 dm. t ta n e 
hrin - 'n byna ongeloo like 
stand. 
Op die Olirnpiade van 1896 te 

Ath ne, het Clark, 'n Am rikaner, die 
vet prin m t 'n sprong van 20vt. 
9 dm. ew n. D arna het di V.S.A., 
beh lw in 1920 in Antwerpen to 
'n Sweed eel' t was, nag altyd die 
titel g buit op Olimpie e byeenkorn .. 
ste. 

Die S.A.-rekord in die nornmer 
word deur J. H. Viljoen (Snaar) , 
wat ok 'n bero mde hekkiesloper 
was, ehou op 24 vt. 7.. dm. By 
h t die pr stasie so lang elede 
1929 in Blo mfontein behaal. ViI 
joen het met 'n pr tige sprong be 
gin wat blykbaar buiteng woon was. 
T • dit g m et word is die aest. nd 
s 24 4vt. 8 lm, n e ee. I ie mat- 
b nd was cgter v n linne en die 
apron kon nie angeneem word vir 
rekorddoeleindes nie. 'n Slaalband i 
toe ontbied en tot die toe. kouer: se' 
verbasing was Viljoen tweede 
P ong' amp r 1 t so ver s sy eer te 

24'4 vt. 7 & dm. Dit het die ou r kord 
van Sid. Atkinson (snaaks eno ,g 
ook 'u beloemde h kkie loper) met 
sea duim gesl n, AU in on h t met 
die g leentheid 1£ a keid regter 
01' etree. 

oog pring r n paalsprin 
mo t ek p rt imn st wee 
enig no men waardi e uk e wit 
b h 1. Ek dink in hierdi gev 1 an 
on eie baas hoog- en p al prin l' 

v n 'n paa jaar el d, B nd 
Blomm t. :Blamm ert, wat 01) die 
oomblik die houer van die Universi- 

NETBAL 
Die laaste wed tryd van die sei 

soen is verled V rydag te n die do 
sente van die Universiteit afgespeel. 
Dit w s'n besonder belangrike beker 
wedstryd . Die uitslag was dat aan 
dr. 1 rica Theron. die kaptein van die 
dos nt -span, die beker oorhandig 
is. 
Die ander wedstryd van die sei- 

seen - t n O.K.P., W .. O.K., Den 
ne-oord en H.H.P. - wa almal suk 
sesvol v ral vir die Iste span, wat. 
vir nag 'n [aar die Westelike Pro 
vinsie netbalbeker in hul besit kan 
hou. 

As afsluiting van die netbal-setsoen 
is 'n aangena01e piekniek in Jonkers 
hoek gehou waar die nuwe bestuur 
vir 1945 gekies iS1 n1. mejj. Chrissie 
Malan (kaptein), Stella du Preez 
( . ki etaresse), B. Karnfer, N. van 
Wylt, H. Hanekom, E. G rdener, n 
S. i ugo . Die s krcta re se en be 
stuur van hierdie [aar wens al die 
spelers wat Stellenbosch aan die in 
de van die jam' verlaat alles van die 
beste toe, en se dankie vir die lekker 
s am p el. 

Vir di. maok lIan II " I •• nd 

Q Paar andale 
o tewets 
o Skoene 

SOEl{ 

UB 
die deskundige 
koenmaker en 
repareerder 

Foon 
440 

Alfred Blommaert, 
(FOOll 48 en 176) 
I{erkstraat., 

TELL :.NBOSCH. 

KUUID IN! !.IRSWARE 
.. YSTEHW ARE • - 

teitsrekord, die Dalrymple ell die 
W.P.-rekord vii' paal pring asook die 
Universiteitsrekord in die hoogspring 
is, was 'n stud nt in Iiggaamsopvoe 
ding en het daa liks aan gimnastiek 
oef ninge d elgen em. 

Die ideale hoogspringer moet I ng 
bene met baie veerkrag besit en on 
geveer 165 pond weeg. Daar is ver 
skiltende tyle wat atlete volg, dog 
(lit word alg rneen aangeneem d t 
die sker-sprong baie ontoereikend is. 
Di populerst onder eli root karn 
pioene is die Westerse Rol, John on 
en Albritton, die twee negers wat die 
wereldr kord in 1936 cp 6 vt. 9 dm. 
gest I het maak gehruik van laas ge 
noernde sty). Les Steers het egter 
in Junie 1941 in Los Ang les 6 vt. 
11 dm. behaat wat amptelik no nie 
a r kord erk n is nie. Steers maak 
ebruik van die . "Belly Roll." 

ie S.A.-rekord word g hou d U1' 
Jimmy L Il' ,'n ertydse student aan 
Wit. Hy het die yfel' in 1939 in 
Joh nnesbl1r op 6 vt. 6 ( dm. gest 1. 
To is Edwin Thack r, die Spring 
hok, s k r di beste atleet wat S.A. 
nog in die nommer opgelewer het. 
Thack r het L ne dikwels geklop en 
het gereelc1 6 vt. 4 dm. hebaa1. 

Daat' i. a1 dikwels verte1 van 'n 
negerstam in Sentraal-Afrika, die' 
Watussi ,wat 50 geweldig haag kan 
sprin . E n sportskrywer bet 'n paar 
ja r gelede v rtel boe hy gesien bet 
liat bulle ommer kaalvoet maklik 
hoer as e vo t haal. Toe by sy 
verbasing aan (ie administt'at ur van 
die ebied meegedeel het ,moes hy 
die kalme opmerking hoor dat daar 
egter naturelle in die BeIgi.s man 
da tgebied i wat maklik m t di 
ka lvo t 6 vt. 6 dm. oor die dvr rs 
balk k n s il. Daar is ten m:n. te 
drie of vier van hull. 0· D. S.). 

Maties Verower Kampioenskap 
Na Sewe Jaar 

. . Matielan~ was verlede Saterdagaand in feestelike stemming, want 
eindelik bet die rugbylouere weer Stellenbosch-toe gekom. Tuine wat 
Saterdag w er getoon het wat hul kan doen wanneer hulle vir George 
van Reenen in hulle span het, het Groote Schuur in 'n pra tig wed 
stryd op Liesbe park geklop, en sodoende die mant 1 wat die gode 
waarskyn1ik vir Apies bedoel het op die Maties laat val. 

Onder presies dieselfde omstandig 
he de het die' Stellenbossers in 1937 
die karnpioenskap verower. Villagers 
was een punt voor die Maties. dog 
Somerset-Wes het in die laaste wed" 
stryd van die seisoen korte mette 
m t die stedelinge in die Strand ge 
maak .terwyl die Rooijersies op Nu 
welande die oorwinning oor Paarl 
behaal het en daarrnee die karnpioen 
skap. 

Die Me ties dank cgt r nie hulle' 
sukses aan Tuine alleen nie, want 
hulle het na 'n tydelike verslapping, 
toe menige vurige ondersteuner biet 
jie mismoedig begin word het .prag 
tig reggeruk en die een vesting na 
die ander v rower . Deur die rug 
byreuse Tuine op ondubbelsinnige 
wyse met 9-3 te verslaan na vyf 
[aar, het die Maties 'n verdiensrelike 
stukkie werk 01' hulle kerf tok ge 
plaas. Daarna het hulle vir die derde 

EK. 14. WEN ()A(;UREEI - 
KOMPETISIE 

'n Tyd gelede is hier berig dat die 
Int rsek ie rugbykompetisie van Dag-' 
breek nou op 'n vaste grondslag 
plaasvind, Dinge het in die tussentyd 
eg er nie doodgeloop nie - die een 
offensief na die ander is geloods en 
die verskillende seksies van Dagbreek 
het bulle magte gemonster. Party 
het vroegtydig 'n "strategiese" af 
tog g blaas en twee punte in die 
slag gelaat sodat eindelik net vier) 
seksies in die halfeindronde oorge 
bly bet. Ou Toni en sy trydros " 
van Seksie 14 het hullc pad oopge-' 
pook na die Hnaal in 'n harde wed-\ 
tryd teen 10. Op 'n ander goeie 
midda het 1",00t L mmer cum suis 
van 18 hulle lern geslyp op 9, dog 
die teen was nie ge-olie nie, en\ 
hullc het misgeslyp. ' 
Verlede Maandag het 14 en 9 toe 

sonuner so ewesito-sito aanmekaal' 
gespring in die Grand Finale, en sake 
van 'n kant af uitgespook. Nadat 
Seksie 9 alreeds die silwer letters' 
op die Scksie- Veertien-Interseksie 
Voetbalb ker in hulle verbeeldin 
clees het, bet N orval Louw bulle 

in die laaste sekond van die wed 
stryd uit die illu ie gehelp deur 'n 
pragtige skep kop 001' tc Osler, (4- 
3). G luk of nie gelult nie .... V er 
tien het uit die stryd getr e as die 
rugbykampioene van die grootste 
koshuis in die Suiddike Halfrond vir 
die jaar 1944. 

SPORTSHEMDE 
J III ,D'IE V H ANSlK 

on' uit 'lnllh~A Tun MONATIe, AM lA SABOH, --- ........ ( LUG r V ALLEP RJlott~ll(\md~ 
ill ve 'st"cit I leu 'e. 

00'", 11 t uitg flal~ 1\'Iall8 A merilul(f1lsP Hund. ap;lflo 
hOOJ'djies in efi eklcnre,-Lnng moue. Ook 'n groo\ 
rc:. ' eid louh id kort 1 {Ull i hl·()ekie~', lang khaki kou 

~.. wi die drug vir T Of''', of vi' (li~ Plaa · 

Gebrs. de Wet (Eiens.) Bpk. 

keer uit vier wedstryde wat tot dusr 
ver teen Groote Schuur af'gespeel 15, 
gelykop gespeel in 'n wedstryd waar 
die Maties veral uitgemunt bet wat 
hulle voorspel betref. En vf.r1ede 
Saterdag uiteindelik is alle pogings 
finaal met sukses bekroon, to hulle 
Liesbeekpark onder stof geloop bet I 
op Coetzenburg .terwyl 'I nine in c1ie 
tad be ig was om 'n handjie bv te 
~L . 

Die sportredaksie wit namenS 
die hele studentegemeenskap onS 
hartlikste gelukwense oordra aan 
die eerstespan wat hulle Alma 
Mater so roemryk verteenwoor' 
dig het. Waar in die verlede kri· 
tiek uitgeoefen 15, is dit uitgemf'et 
suiwer in 'n gees van aanmoedj· 
ging tot beter spel, want gcdudge 
lofredes het al te dikwels in die 
verlede die ondergang van 'n spall 
beteken. 
Ann Peet van der Walt wat ttll 

spyte van die menigvuldige pligtt 
wat 'n onderwyspos en die getroude 
lewe meebi ing, tog getoon het dat 
sy sic! in die klub was, en ·ondef 
wie se lei ding die Maries hulle kral 
?p ~ie rugbyveld ,weer opnuut sowel 
m die Noorde as m die Sui de getoo!1 
het, kom 'n besonder woord va~ 
dank en gelukwense toe. 
Dan ook ens gelukwen aan die 

kranige O. 19 A-span wat onder aan 
voering van James Ogelthorpe 011' 
oorwonne deur die kornpetisie gegaaf1 
het. Die O. 19 B vul ook 'n eervolle 
tweede plek .op die puntelys. A. die 
klub s junior p let' 61) presteer. 
weet ons dit i' weI m t die toekof'l1 
van y senior-rugbyspanne. Die all 
der spnnne in die twe d - en derde' 
ligawkompetisie het ook oaie na alill 
bo l1itgekom. Veral h.t die derdt 
pan. 0 hitte-te die kampioenskaP 
g l>Ult. 
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