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[))tOF. J. C. VAN nOOY 

Prof. J. C. van Rooy het aan die 
Univer. iteltakollege van potche~ 

. strootn gestudeer, waar hy eers die 
M.A.-graad in Filosofie behaal het 
n daarm <He teologiese kursu: vel 
tooi bet. N a 'n paar [aar verde~e 
studie in Holland is hy as lektor In 
die Etiek aan die P.U.K. vir C.H.O. 
a ngestel en later as professor in 
Saaiolo ie, 
Prof. van Rooy is verder vera' 

bekend '"! ns die groot nandeel wat 
hy em h t in die b hal ti in n 
or ani r in van Afrikanerb Inn e 
~an dle Rand, 11 edert twe ja~r 
I .hy voor itter van F.A.K. Hy HI 
'n root voorst .. nd r van die same- 
no ring v n all r publikeins esin~ 
de Afrikaners n hy h t me rmal 
opgetre as v~orsitter van eenheids 
en 'V rsoenin . komitee . 
A redenaar is by by uitstek 

volks preker wat op uitst ande 
~eenthede op etree het. By wa 
1~ pirerende redennar op eii 
i dkundige volk v r ad rin 

'Monumentkoppie. Ook by die f. f 
van Johann s van der Walt het hy 
op etret'!. A. voorsltt r van F.AJ . 
h t prof. van Rooy 'n ri tinggew 11" 
de aande.el s neem an di Moeder 
tnalkongr. wat verled jaar op 
Bloemfontein ehou i . 

III II: 

I rtlik w lkom of Stellenbos h, 
prof. van Rooy! On waardeer u 
oorkoms en al u woorde sa 11m .. 
dr n die root da v .rby 
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on: W14C-VAN 'N VOLK 
Op Sy wyse en op Sy tyd en 

volgens Sy Alwy e besluit, h t die 
All rhoog te hier te lande 'n volk 
geplant wat in Sy diens moes staan, 
in 'n land van woe theid en duis 
ternis. Di materianl waaruit Hy 
die volk fisies sowel as g estelik hlat 
gro i het, het Hy gekies, bymekaar- 
ebring, deurknie en la I ontplooi 

as die b liggaming van 'n nuwe ge 
dagte en die draer van 'n nuw ees, 
in 'n omgewing wat Hy gck n h t, 
maar waarin Hy nie eken is nie. 
Die nuwe volk is Sy skepping n Hy 
wou hom tot kne in Sy eli ns maak, 
sy taak moes hy a. nvaar . 
Oak die wyse waarop hierdie volk 
egro i het - die wea wat die volk 

moes wandel, is deur Hom bep al, 
daarvan ken hy nie af wyk nie. Hier 
die w g wa veelal die weg van 
mart n lyding.... Die vlaktes en 
heuwel en berge van hierdie land 
i g pleng met die trane van wenen 
de moed rs en kinders en met die 
blo d 'fan ge, torwe h Ide en h 1-. 
dinne, wat hulle hoogste offer as 
lede van die nuutgebor Afrikaner 
volk, in Sy diens, g. bring het .... 
Die weg het Hy b paal. . .. Die been 
d re van hierdie gestorwenes het in 
die skoot VHn hierdie land tot stof 
v rander, so het die land en die 
yolk ondeelbaar cen geword - 'n 
nuw volk en 'n nuwe vaderland 
deur di dood van 'n heldevoor e 
sl verbind to 'n twee- enheid ... 
Dit i onder Sy wil. ..... 

Die mart en lydin was nie om 
niks nie, Di off rs van die voor- 

1 pr k in duis nd talc tot 
die n g la teo Di. mt t en lydin 
van die storwe held en h ldlnne 
verbind volk en ideal tot 'n lew n- 
1, ro Iende e nheid met 'n i ard 
n w se. Die 0 f rs van die voor 
eslagte roep dcur di eeue heen tot 

volk c.enote van alle tye en ei trou 
aan duardi ideale wat deur di AI· 
lerhoogst in Sy wvsh id in die in· 
n rlike van die volk eplant i. Die 
wat a 11~ hierd! ro pst m ni g hoor 
gee ni , die wat nie trou is ann 
hi rdie Gadge ewe ideale nie, ontr lk 
hul If aan eli boesem van hut volk 
n r ak verIor.. Hull i ontrou 
an hulle volk, ontrou an GQ .••. 
Die ,"o.pstem v n di dod gee koers 
en I ting ar; eli 1 wende.... Dit 
is die koers van God. 

Die to koms, hede en verlede vorm 
ondeelbanr een. SOOB di we en 
tn k v n die Afrikan rvolk in diem; 
v I di Allerhoogste in die verlede 
W , 0 i dit nOll, 0 sal die wees. 
Sy roepin en tank an hy nie ont 
duik nie. y of era n hy nie vry 
aprin nie. 'n Vol rno t in 1 e eeu 
van sy lewel incli n hy :rou wil wee 
an y roepin n in di di ns van 
di AUe hoo ste wil taan, y off r 
brin ; in hi rdi dod sly 1 we. 

Die w van m t ly in t - 
wille 'V n r ideale v n on volk 
i cre we van lewe, so was dit, 
o al dit we s, 
Dank die H er vir Afrik ncrhelde. 
D nk die Beer vir Afrikanerm d. 

Die Oorlog 
Bondgenootskap/ike Verhoudings 

..D~ Wa~r Id ~sobiedeDis is 't 
W·aereldl·ericbt, 

V r •• 14; , d wet der Histori ." 
- 'Ten Kate . 

In ons laaste nrttke) is daarop e 
wys dat Dolsjewlstleso ideologic, 
d.w.s. kommunisme en Dolsjewistlcsc 
imperlaltstne, d.w.s, H.ussiese mags 
nolitlek butte die grense VRn die Sow 
j t sedert September 193!) op die mal'S 
is. Hlerdle ontwikkclillg hot twee 
stadia dourloop. ln die ecrsto sta 
dium het dlo Ruese veral gebrulk go 
maak van hut nie-allllvalsvcrdl'ag met 
Duitsland om tussen September 1039 
ell Julie 1941 die hand te l~ op die 
hel to van Pole, strategles-helnngrl\{ 

'n hOlldgenootskap tussen hierdie drie 
grootmoondhede moontlik '·emaalc, 
maar dlt is 'n bondgenootskap vol 
barste en krake. Nag 'n paar dae 
,gelede is uit London borlg dat onge 
v 01' 20 Dritse en Amerikaanse offi 
slere wat omtrent tien dae In Sor~ 
was, pel' motor na 'I'urkye vertrek hot 
nadat bulle deur die Russlese mllt 
t~l'e OPP rbevel in die Solia-streek 
beveel is om Bulgarye btnne 24 uur 
te verlaat. Russlese offtslere hot saam 
met die liJngelse en Amerlkaners tot 

Deur Prof. j. A. W iid 
by die grans gereis . 

As in gedag 
garye in 00 
Amerika maa 
staan net nlr 
pens tllstandl« 
beslg was OtT 
r lkan 1'8 te ( 
troepe Bulga 
Bulgal'ye aar 
dan 11e Is, d 
die Londens . 10", lie 
muur, to ve t II 
omstandt 11 
outrode in 
ultg maak I t 
Die in Idcn 

dele van Ii Inland na die lrins-Russiese 
oorlog VRn ln39-1 HtlO, die oossee-state 
van Jilstlnn<l, Letland on Littoue ell 
die Ro mecnse provtusle van Besaara 
hie. Nil. Julie lH41 hot Rusiand 'n 
bondgenoot vall dle Angel-Sal'sers 
gaword en steunende op hi rdle bond 
gonootskap sowel as op sy mllltere 
nrestasles hot by nle all ien die bo 
g melde g hlerle WHt hy In sy oorlog 
mel Dultaland tydelflc vorloor het, 
terug gewen nie, maar oak veal VOI' 
del' gegaan soos die jon rate geheurte 
nl so in I;~inlund, Pole, Roemellie en 
Bulga rye bewys. 

OJ> grond van die geoeurteni se 
s dert Sept mber '1U39 lyk <lit of dle 
BolsjowisUose Ruslul1d In awa-gevnar 
Ilke vrlend ns vyand kan woes. E rs 
was dit die Duttsers wat hlordle on 
df:lrvindin (Y opg doen hot en vandag Is 
dtt di Britto en Amarlknners. ::\1os 
kou weet presies wat hy wiI h~ en in 
die bereil lng van hlerdte doel wit laat 
hy hom nle d ur vrtond of vyand keor 
nie. nit lyk of dle Bolajewlatiese 
Rusland wat sedert die eerste wereld 
oorlog' so lang 'n verstoteHng in die 

In onsk 1) van volk was - die ge 
ski .den ls vall die Voll ebond bewys 
dlt . v 11(1 " duarop utt is om hom 
on al l gebied t taat geld. Sy Id 0- 
Iogle 0 Imnertallsme word in die hand 

werk deur die t.roostelose ocstande 
In Eurolla wat dour di grootsk alse 
outwrtgttng vnn die hutdige ooriog 
geskep is 011 ay magspolttteke lmpe- 
rtalisme wut so goirou op die vaet 
spore van die 011 Tsaaristiese imp ri l 
lIame volg, vlud sy krag nie aIleen in 
die Internasional1sme van sy lwm 
tnunistiese id ologle on in die miU 
t ro prestasies van die nooi 1.01' nie, 
rna r op die ooruhlil ook in dIe waar 
devoll Im}p vun sy An ol·Sakslese 
bondg not, Vandan.l' dat nussl so 
ir porialisme op Ideologies g bi d so- 

~~ as OJ) die gabled van ai, mngs- 
I r 11UeIr blnnc en butte Europa. van 
d 6 Q)) din mara is soos nog nooll te 
voro in sy gesk1odonis nfo. 

'n PlUl'f. 'Vum tokOllf; 
DI groot vrnug vnndag is: hoe 

gil. n 11lerdie lIBsles g ,l(llngsdrung 
die hOndgenoot.skaplH'o vo boudings 
met Waahin ton en Londen aifel{t .Ct"! 
Gaan d1 Angol-Salts r die Duits- 
land Vfln 'n Adolf Hitlor varni ti~ tcn 
einde dJ Hualand van '~ ,los r Stalin 
op clie tl'oon plans? Gaan d1 BrIt- 

'n treo)) tre1 deul' 11111 tl'adision 1e 
e1 id on1 dio RlIflS1 so uit. lreidillgS 

ell'ung JlU JnIH'~ dl Pel's! e Golf n 
dio 1), l'dnnoll te 'kG }"? Watter uit 
w rking gar n dJo kommunia11esc we 
reld- en 1 WCllsbeskouing van ~ 'loskou 
en sy gl'()ciende aunhfillg: in AmorHm 
o Brittnnjo 11 ton opSlgto van Angol 
Sakaies I,lstollings SOOS l)\'ivaie ohm 
dom, atilntsk rk, del on kont sknp, 
om 61 R 'n paal 1 noom? 
)h~ 81 rtf rm tile [UUf 
Nlemnnd sal vnndJ).g how-pel' dn.t die 

vorhond1ngs tUBsen Rusland en ay 
Aug l-Snksieae be lldgenote • nes ma 
II kyn n rose~enr is ntc, In ge" 
me 'ns np Ute DllltSe. vynnd het w 1 

Die onl 
n: uur is v 
trode t n 
ongelukk! 
11 id d u 
en waite 
oorsa ik 
op 3 Sopt 
land er 
'n Vo 
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Op die bloeiende b rg, wat on 
nasie-v rlede is, staan veel ill kit .. 
terskrif e krywe. Ons 1 es die 
woorcle : mart en lye; vreugde en 
oorwinnin ; dood n verdrukking: 
mo d, godsv rtroue en geloof ill 'n 
eie toeltoms; worstelin en durende 
tryd: lewe, vryheid en reg IOnS, 
clie nag sla te van hulle wat voor" 
e aan h t, h t nie selt ons 11a ieskap 
ckies nie, maar God het dit on 

lant l"W en dam om weet ons wat 
ons nan diegene wat met hull bloed 
on grand nons ideale geheiJig het, 
v rskuldig is. Daarom skryf onS 
m t 'n f erme hand die volgende 
vuurlett l' aan d' voet v n dn r .. 
lie I; rg, helder 'odat die hele 
wereld dH lean Ie : -- 

"Die stryd w tons vaders begin 
het, 

saJ wood tot ons stetl 01 OOtwz'n 
lret. 

Djt is eed van long Suid· Afrika." 
I 

Dr. H. M. v. d. Westhuysen. 
10 Okt. 1938. 
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-Prcsiclen P ul Kruger . 
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DI RED ERS VAN 'N VOLK die 

Taal is seker die m e onderskei 
dcnde kenmerk van 'n volk. Mens 
kan vas aanneem dat jy met 'n af- 
onderlike volk te doen het wanneer 
jy 'n afsonderlike taal aantref. Taal 
is meer as net 'n midd 1 om jou ge 
dagtes aan andere mee te deel. As 
dit net 'n gedagte-wissel middel was 
ou mens enig ta I vir die doer kan 
n ewend h t n sornmige t l~ mis 

kien rneer geskik vir die do 1 bevind 
het orndat dit minder geleentheid tot 
misverstand hi d. Die taal van 'n 
volk is die dra r van die denke .n 
die diepste sielsroeringe daarvan. 
Dit i di g stalte wat die ste - 
lewe van die indiwidu a lid van 'n 
volk aanneem en assulks is dit di 
estalte van di geesteslewe van die 

volk as gehee1. Wat mens hoar as 
taal uit die mond van 'n Afrikan r 
i maar n t 'n uiterlike verklankin 
van wat in die innerlike· re ds 'n 
Afrikaanse gestalte aangeneem h t- 
di uiterlike w .er awe van 'n tipie e 
inn rlike g est sprosc. Daarorn i 
dit so 'n sterk samebindend aktor 
in die lewe van 'n volk, daarom is 
dit die gees van 'n volk, [a di volk 
elf. 
Dit was dan ook om hi rdie red. 

dat die eersre aanslae 01' di Afn 
kan rvolk juis op sy taal gewees h7t. 
A 'n volk . y taal v rwissel. verwis 
, 1 hy sy hel gedaante en word hy 
n nuwe volk, 
Afrikaans het reeds sy finale vorm 

g dmende die 18e eeu aang n em. 
bit maca so gewees het ander sou 
On 'n veel rater verskeidenheid vall 
VOlm aang tref bet. Vandag kry on 
no altyd In eweldi e mate van, 
nvormigheid ocr die 1 ngte n 

breedte van ons Vael rland, ja selfs. 
huit y gren e. 

N di besettin v n di Kanp in 
1806 dit n van die erst ak . 

die En els Goewerneur 
hulle . a n ag eskenk het, n1. di moor d 
op dl t al n di siel van die Afri 
k nervolk, [a op di volk s If. Cra~ 
dock het daarm begin, Somer t 
h t daarmee voort gaan. Laa g ~ SCHAGNE WERKER H LD 
o md h t met sy in evoerde on- JOHANNES LABU - 

del wy era n PI edikante 'n taamlike 
m~t van uk 'geh d met sy be 
l id van .verengelsing. So d lik het 
by d arm geslaa dat En el elf 
vanaf di kan el van die Afrik rn 

rk be ig is. Di moord op die 
Ir ikan rvolk wa na die er te hel - 

t van di vorig u byn 'n vol- 
don fit. 
Dit is am die rede dat "Ret 

Volk bIad" in 1859 n die wer ld 
v rkondi : 
"H t i thans in de Kolonie all . 

En lsch, n wy, hoe ook ver de fd 
n d taal wa rin wy opgevoed zyn, 

of w 11 e wy onze moed rtnal noe 
rn n, kunnen ven zoo min de b en 
v' oed der ze keer .n, al beletten 
d t de Engelsche taal al erne n 
wo de." 

LS 
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ARBEIDSDIE s IS DEEGLIK GEVESTIG REED 

Saterdagog end 16 September bet 
die rbeidsdiens van die plaaslike 
Studente-O.B.-kommando's die laaste 
skof van 'n groot taak voltooi. Vol 
gens ooreenkoms moes 10,000 bome 
op die plaas Cloeteskraal, 'n paar my! 
buite Stellenbosch, geplant word, en 
met 'n laaste blitsaanval is die taak 
afgehandel. Sowel die omvang van 
die werk as di gees waarin dit ge 
do n is, v rdi n di boogste lof. 

Die oggend om sewe-uur, terwyl 
di m est Matielanders hulle nog 
he rlik in die vere bevind bet, het 
'n groepie eesdriftige werkers per 
fi tse vanaf Coetzenburg vertrek. 
Epsie de Vil1iers, hoofploegbaas in 
die tuinbou-afdeling, was in bey 1. 

ONVERMOEID 
Spoedig wa alles nan die Iewe 

soos die studente ywerig aan di 
werk spring: grawe klink, staaldrade 

PRAGTIGE PRESTASIF. Nog Mylpaal in die Kampereek 
LAASTE SKOF VAN 

GUOOT TAAK VOLTOOI 

, 
n 

GEDI SIPIJNr~EnnE . , TUDENTE TREK AAM 
ie tr di ion 1 Arbeid dien kamp i di af elope vakansie ehou 

op die plan By-den-W van mnr, R. J. Joub rt. Dissipline, uitste 
It nd or anisasie, arbeid vr ugde en all wat d a mee saamhang - 
1 rippe wat nou r cd inoniem eword het m t die kampe - was 
w ere en. die kenmerke wat die sukse verseker het. 

deur bekwarne 

'fw " 'rmll'l'IIJh 
1'1) itlt 11 r te 
groc.t rheltlfl- 
klu .p. 
"('( IIll r hu('I" 
No\. 1f}4". 

00 hulle reguit g ruk word 
om di lyn van die ate an te dui. 
Ywerig, onv rmoeid ga n dit voort; 
di 'n lang harde skof, di taak roo ,t 
klaar. Ook dames sta n di mans 
knaphandig by - ko word gekook 
n bom geplant (die dam tjie i 
blykbaar ladnie ban dat 'n bietji 
rond onder hulle na 1 rna kom 

nie), En n 'n pa r uur van uiter te 
in pannin i die w rk voltooi: 
10,000 klein boompie I pryk op 'n 
kop as 'n monument vir die uiwere 
arbeidsg evan'n roep jon m n- 
n n vroue, 

n die ver 0 ding van die mens ? 
Hulle eni ste loon is die wet: k 
(lien my volk t Geen individuele be 
l ng nie, n t die belang van die ge 
me nsk p a geheel dien a di mo 
tief en dryfkrag. 

. fondse wat d ur hierdie arbeid 
v cy word, word deels aangewend 
om nuwe k mpuitrusting aan te 
koop, n di r word in die Nood 
hulpfonds e tort. 

'l'EKEN IN OP ,l)IE ~lATIE 
Pa ad le 

o tewel 
o koen 

JI 

B SOB" 

er, 
Ina- luit vind u van. . . . . •• .., ynd intekengeld 'Op .. Die 

M tie" .•... , ...•.. j r., .. '. m and . N UN 
N AM: 

A 
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:AJA11IES ! ! ! 

DE CL K 
DIE DROOGSKOONMAKER 

GOEIE VINNIGE DIENSTE. 

Birdatra t 79, - Stell nbo ch, 

• 
IKZ HEND 

Foon 95. .. vir 

* Elektriese Benodigbede 
Radio me::!:, Reparasies 

L ngs Voortrekker Apteek 
ANDRINGASTRAAT 

• 

A. DOWSO , 
vir 

G skenk , Skryfbehoeftes, 
Modeboeke, Tydskrifte 

Snuist ry , ens. 

Andl'i str t, 5t nbo ch. 

Waar kry jy daardi 
pall 

Waar kry jy daardie 
bra k 

Jy hoef me VeT te 
o k 

J_ Theron Smit 
KI r mak r, 

Pleinstr t - St Ilenbolch. 

lomm Alfr d rt, 
(FOOll 48 n 176) 
Kerkstra t, 

TELLENBOSCH. 

KRUID I NI ~ RSWARE 
- - YST i WARE - .. 

ODUKTE - .. 

Die Wink I vir billike en 
spoedlg bediening. 



KORUESPONDENSTE 

lJ V oortreklseruni form 
ie Redakteur, 
"Die Matie." 

aarde Hee'r, 
"er un my die ruimte in u ge 

I ~de blad om hierdie netelige saak 
n er u lesers se aandag te brin . 
Groot persentasie van die student 
n hierdie uriiveraiteit is of lede 
oud·} de van die Voortrekkerbe 

eging. 
Genoemde persone vind hulle ou 
Oortrekkeruniform baie handig om 
V kampe, toere en uitstappies aan 
tr k. Veral is die dra van die 

~ed (in sekere gevalle selfs met 
Voortrekkerwapen aan) in reen 

e~ 'n algemene verskynseI. 
Nl aIleen betoon hierdi per one 
,nf'~ aan die beweging waarvan hul 
rekk was, nie, maar juis omclat V~or- 

!
oed r,umforms tans so skaars 15- 
eels onverkrygbaar - moet bo 
r nOk rnd verskynsel ten sterkste 
ure ur word. Daar is onlangs 'n 
It 0 vi. die herstel en opknap van 
, VOortrekkerklere te BIO mfon- 
In g t' e S 19, vanwaar dit dan we r 
S~ spesial tariewe v rkoop word. 

I UUr dus asb. so gou moontlik 
o o~ Voo1'trekkeruniform aan oom 
~rt,e d? Plooy, Blo mfont nn, of 
r,dlg dlt in by die Distr.iks-sekre k van die St llenbosche Voor 
e k rkommando (mnr. J. Kotz!! van 
er C.S.V.-Boekhandel) of by enige 
ie antwoordeIike Voortrekker-offi 
r, V Daar is tans duisende behoef- 

fl e, oortrekkers wat U ou uniform 
eb n 'k"eel rneer eerbar manier sal el:k1• Onthou "eenmaal 'n Voor 
D r~ altyd 'n Voortrekker." 
ankle vir opname. 

Die uwe, - 
D. C. HEES}i:. 

JAN PIEnEWn~T ...• 

Ond r Onsies 

'n Groot optog van amp r vier 
honderd spelers, verteenwoordi nd 
van Stellenbosch en Hog sew In rs 
van die omtrek, nl. Paarl, Parow, 
Els,iesrivier, Hott ntots - Holland, 
Kaapstad, V.elddrif. en Tulbagh, h~t 
in optog vanaf di taste na die 
Coetzenburg-terrein op etrek. 

Die vcrrigtit1ge wat ing lei .i. m t 
Skriflesing n geb d d ui die .tu 
denteleraar, het onder beskermin 
van die Wes-Kaaplandse Vol t pele 
bond plaas evind, namen wie d. 
Willie Pienaar die sp ler w lkom 
geheet bet. 
Hiern is tot sp 1 oor 

binne enkele oomblikke h 
die klanke van die Iiedjie 00 .~e 
sin deur die bond rde p rtJl ,s 
weg dr Die an W;:J ond r let 
ding va~' dr. G. G. CUB (jnr.) ter 
wyl di sp llei r mnr. C. Theron 
van die plaaslike HO"rskool wa '. 
Uiteindelik na 'n aang narn da Y 

van ontspanning is eli byeenkom 
b eindig met 'n toespraak deui pr~f. 
E .. C. Pienaar wat o.a, aan kondig 
het dat daar 'n eredoktor. graad aan 
rnnr, S. H. Pell aier, ~ie vad r 'Van 
volkspele in Suid-Afnk. t~eg~1 n 
sal word aan die einde van ell Jar. 

Alleen 'n beper.kte '. ntal . kaart 
ji s vir ons jaarhk e din e 1S nou 
verkrygbaar by Hui kotn.i e leld~t: 
Prys 10/6 - kon err l~g ur .• 
13 Okt. om 6.30 n.m. m C.S.V. 
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Sportmanne In Die 
Nuus 

Pualt-ipring en (;ewig 

Paa] pring i seker een van die 
aanskoulil te nomm rs wat op 'n 
tletiekprogrt m voorkom, dog dit is 
n etwyfeld 'n nornmer wat 'n sui 

w re tegnie e bel waamheid ve eis 
indien 'n atleet be eric is om d arin 
te prest . Netsoo die geval met 
hoo spring moet die paal prin er 'n 
hoe mate v n glmnastieke afrig ting 
d urmaak, 'n Karnpio n .. pa lsprlnger 
word e rder in die imnastieksaal 
qcvorm op die atletiekveld. Vel'· 
klaar word d t di nommer sy ont- 
taan te danke het aan die gebruik 
in die ou tyd by die boere in Holl nd 
om m t b hulp van pale 001' di dyke 
t pring. 
Daar is seker min per one w t in 
tl ti k belangstel wat ni w et vr n 

die wonderHke prestasie van die 
Toll nd r, Corneliu Warmerdam, 
in Febru ri 1942 toe hy die ong - 
'ooflike hoogte van 15 vt. 7 dm. be 
hr 1 het. Dit het di best ande 1 - 
kord van Sefton en Meadows van 
die V .. A., wat hulle in 1937 opge 
kerf he', met ni mlnder as 8i dm. 
oortref nie. S fton n Me dews se 
rekord at an no op die boek en 
W, rm rdarn se aanspraak sal s ker 
er n die oorlog oorwee wort 

deur die Internasional Atletiekrand. 
A. S. du PIe sis, die best beoefe 

naar van die nomm r wat S.A. tot 
dusv r opgelewer het, at an taamlik 
ve a ter m t y 13 vt. 6 dm. wat 
hy in 1938 in Joh nn sburg op estel 
het, Du PI seis i ook die houer van 
die Ryk peler kord met 'n apron 
van 13 vt, srI dm. By 0\1 waarskyn 
Hk no If op y rekord verbeter 
het d' oorlog nie tu enb ld - 
kom h t nie, Dl moontlikheid dat 
hy na die vrede nog al presteer i 
g rir~ dat hy n by y be.L 
j re Yerby 'a1 wee. Suid-Afrik 
hoop i op di oomblik op die s 
tienJ ri e Vry t te t Dirk ot~. 
v n d' e Hoerskool neknl, eve tt . 
Mm. du Toit, die a,tleti 1 fri tel 
meen <lilt Both ide 1 cbou i vir 
p 1 prin , m ar dat l1y bep aId 'n 
p ar oute in y. t ~i k 1 m,:,et 
uit kakel as hy bale hoer a y jUntO 
S.A ... r lord v n Uvt. t09 dm. wil 
korn. 
W t. wig toot hetre!, berus 

h le t gniek ~aal·.op om ?ve 1. va~~t 
, . moontlik In che pew gmg In die 
'ir el te v kry en om e1i vall kra 
te die toot te kry. Di wereld- 
1.ord t an op 57 vt. 1 dm., op e- 

"Flora" Bloel11iste 
PI .. 'INSTR AT. 
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MAN. AMEI II 4. N h HEl\fi)E, n e hoordjie in 
eife kleul'e - lang moue 

GESLAAGDE TOER VAN 
MATIE·(;,IMNA TE 

Di Mntie-gimnaste wat die af 
gelope universiteits-vakansie 'n toer 
n Transvaal onderneem het, ver 
klaar lmal dat dit 'n uiters e 
... laagd exodu was. 

Die Mati.es h t bo verwngting goed 
gevaar, en het di Potchefstroornse 
Opleidin skolle e, t en wie hulle op 
'n puntereeks-basis meegeding het, 
mel se punte t en twee uitgestof. 
Die damespan he in vriendskaplik 
wedstryde opgetree. 

111 Pretoria het hulle 'n nuwe on 
d ervinding opgedoen deur verto 
nings in gimnastiek en 'n afloswedren 
te gee and r strykbeligt ing. 'n Span 
van maj, Danie Cr yen h took 'n 
vertoning in tuimeloe£eninge gegee, 
terwyl Iooste en Me rinus, die Ma 
li es se puiksto Iers, verantwoordelik 
wa vir 'n skitterende vertoning van 
matvernuf teen twee uit eslape 
te nstanders. Die dame pan het op 
c;etree met v rtonin s in kissp ing, 
knuppel waai en so meer. 
Feitlik dieselfde program i her 

hac 1 op Ermelo, waar die demon tra 
sies vera! bedoel was 'Vir skoliere. 

Die toerspanlcd praat met veel 
10f van die b kwame be tuurder 
aks p van rnnre, Postma en Kelder 
en mej. Robra. 

.lUI ,KEITOEUNOOI 
'n B i geslaa de J ukskeitoernooi 

waaraan aile spanne van die Simon 
v n del' stel Wyk bond, met uitson 
dening van die Tornyn , deelgeneem 
bet, i op 2 Oktober onder besk r~ 
ming van die Matiejuk kellaer op 
Coetzenburg g hou. Nie minder as 
104 mans en 16 dames het deel e 
neem nle. 

Die toernooi i om 10 v.m. d U1' 
mnr. Jerri Kri . voorsitter v n 
die Wyk bond, g.eopen, en spel het 
tot on eveer' 5.30 n.m. eduur. 

Die Matie se eerste en tw ede 
panne het loon Idp emaak, terwyl 
die Eikelaer se d rdespnn en hune 
er t dam span die louere in eoes 
het. 

~[JtN ON~ VAN STJOR1\QHEI'A[J)1fj IN 
• rJEUR ~j. 

r-OM HmN ON~ NrW ~ VEUShNDlNO MWNISRA1(]t7'TJi). 

0, 10 OKTOnPJn 1944. 

VOORUITSIGTE VIR A.S. 
Tf:NNISSEISOEN 

Di tennisseiso n in die Westelike 
Provinsie neem amptelik 'n aanvang 
op 14 Oktober, en dit is op hierdie 
stadium ewens dat ons so 'n bietji 
die soeklig werp op di plaaslike, 
raketswaai 1'5. 
St llenbosch het verlede seiso n 

pre steer deur na lange [are w er die 
kampioen kap van di W.P. te ver 
ower . Deur aans was die spelpeil 
wat d ur die Matie-tennisspelers g - 
lewer is besonder hoog en Tiekie 
Muller, die Stellenbossers e no. 1. 
speler nou al vir baie [are, is nie een 
keer uitg stof ni. Sowel Muller as 
Willem Joubert is weer vanjaar in 
di tuig as nkelspelers vir die Uni 
versiteit. 

Die Maties het gt r aan di einde 
van verlede jaar die dienste van twee 
staatrnakers, Ruppel Steyn en Pop 
eye Cilli rs verloor. Ook het na ver 
klaar word Willem Dempsey besluit 
om we r sy gewig vanjaar by die 
dorp klub in te gooi, met die gevoIg 
dat daar 'n maat geso k sal moet 
word vir Spoegi s Barnard, wat nog 
vanjaar in die kl ure van die Maties 
z eslen sal word, alhoewel hy in die 
Stad werksaam is. Dit sal bepaald 
mo ilik gaan om weer iernand te 
vind wat dieselfde verstandhouding 
sal kan vind met Barnard soos die 
geval met Dempsey was. 
Daar i. egt r 'n h Ie paar belo 

wende jonger spelers wat gebruik 
kan worc.1. J. Vorst .r het al dikwels 
vir die eerstespan opgetree en dit 
hang dan ook van sy vertoning in 
die oefening af of h!\( inge luit sal 
word of ni. Jimmy Schwartz is 
bepaald oak 'n sterk aanspraakm ker 
op instuiting, en as hy die. elfde vorm 
kan vind wat hy op die T'ransvaalse 
toer aan di dag g.ele het behoort 
hy bepaald sy plek te kry, 
In alle waarskynlikheid sal Japie 

Kri e n O'Kennedy die auder dub 
belpaar wees, aangesien eli twee 
vanjaar al dikw Is saam opg tre 
het en ook as 'n paar die junior 
dubbel peUcampioensknp van die 
W.P gebuit h t. 

Verne m word dat danr vanja r 
weer twee . panne deur di Univer i. 
teit inges ryf sal wo d. Po in 
word a 11 ewend om die tw ed pan 
ook in di seniorkompetisi t laat. 
spe 1. JHo di span saamge tel al 
word 1 nog bai onseker en daar 
sal onder 'n groot aantat belowendes 
gesif moet word. 

Die dames wend ook po ing a n 
om in te skryf vir gereelde med - 
dingin , dog daar is veel moeilil 
hede wat hulle in die we taan. 
Die dame kompeti ies word op I 
Woensdae op Rondebo ch afgehan 
del, wat dit baie moeilik maak vir 
hulle om d ar op t tree, an esi n 
'n gl'oot aanta! van di eetstespan. 
lede middae lesings moet bywoon. 
Na beweer word is die balleposi ie 
wat hulle betref ook ni jui un 
stig nie. lndi n die dames egter in- 

willh·l in ebr Wet (E en A11 • .) P • ·1,-, Tert, 
all, wat " N uar u (lIt ~ 1 d h t(1 WlWl'df' kl'Y vir I'('}d. " 
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s IOEN 
Noudat die me ste }Vinterspo 

soorte se kompet lsies reeds afgeh$ 
del is, begin die beoefenaar van 
somersportsoorte title roer en C 
ook die bofbal pelers. 

Dit skyn asof die 
veelbelow nde eisoen 
guano Met uitsonder ing 
de Wet en Pickard van Blerk is 
die spelers van verlecle seisoen 
skikbaar. Hulle . al veral vir Pie 
baie mis en ons wit van hierdie 
leentheid gebrulk maak om hortl 
bedank vir die onmisbare dien· 
wat hy aan die klub gelewer ~ 
Dit is bate aan Pierr t danke ~ 
die Maties die afgelope paar S 
so ne soveel sukses behaal h t. . 
In die 2 span is heelwat spele: 

wat verl de eisoen g toon het 
hulle tot groot dinge in staat is. V 
hulJe word baie verwag en daar 
stellig meer van hulle gehoor ",o~ 
Die 2e span het met Intervarsl 
sulke voortreflike spel gel ewer d 
daar spra e was om hulle as 
I-B in di e rste liga in te s~r! 
Ongelukkig was daar een strulk 
blok en dit het geblyk onoorkv 
lik te wees n1. die verkryging' 
to ru tin. 

Uit betroubare bron word ook v 
neern dat die klub se ledetal a& 
si nlik gaan roei. Nuwelinge '110 
hartIik uitgenooi en die hoop we 
uitgespreek dat hulle die spel, 
alles wat daarmee gepaard gaan ' 
volle al geniet. 

Die bofbafspel 1'8 is vasb rade 
vanj ar die kompetisie te buit, 
di eer te 0 fcninge het alrC 
pla s evind. 

skryf behoort hulle taamlik go .. do 
vaar m t belowend spelers 
.T oyce Pretoriu , Eu en Fraser~ 
'n pa r ander. Mnr. Hawken, . ' 
taris van die W.P. Tenn! ver 111,1 
verkl r dat y v rwagtin is d 
die spetp it w er vanjaar be 0" 
hoo sal wee • ver, 1 nou dat C 

v rligting in die balle osi i ge~ 
het. Ook meen hy t die loP 
vanjaar waar kynlik w r HI 
Ikey n U.S. uitge pook sal \\,01 

n t epunt die onuer kenbnl e 
tor. 
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