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DEEL I, Nr. S. 

WAT GAAN ONS 
HOUDING WEES? 

Allerwee word die vraag gestel: Wat 
gaan die houding wees van die S.R. 
en die P.U.K. student t.o .v . die 
standpunt wat die Afrikaanse studente 
ingeneem het in 1941 toe daar besluit 
is om met U.W. te breek op grand 
van die segregasie-beginsel en wat 
nou deur die grater Uniwersiteite van 
ons land in troebel-water gesleep is 
deur hul herstel van betrekkinge met 
U.W. Wat gaan nou ons houding 
wees, in die eerste plek t .o.v. die Afr. 
standpunt in die verlede en ook t.o.v. 
die huidige verwarring op inter-uni
versitere gebied? Gaan ons die vaan
del wat ons in '41 omhoog gehou het, 
neerle en daarmee erken dat ons 
standpunt van die verlede enghartig, 
bekrompe en ons Afrikaanse saak en 
beginsel onwaardig was? Of gaan ons 
sander meer meedoen aan hierdie 
sportdienende ywer van die .,Grates"? 
Wil ons ook werklik ons volk dien 
deur gesindheid te openbaar om ten 
I<0St" v:-tn die vl'rlf'ne 'n Afr. Univer
siteit met die vyand te speel op sport
gebied met die fatale gedagte dat ons 
nog kan dien. Gaan ons werklik ook 
ons diens uitruil vir intervarsity pret 
en roes? Die P .U.K.-student se met 
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beslistheid .,Ons handhaaf ons stand
punt van die verlede. Teenoor die 
Afrikaanse Universiteite wat betrek
kinge wei herstel het, wil die P .U.K. 'n 
positiewe standpunt handhaaf, en nie 
om sport-doeleindes- eigelik ten koste 
daarvan- maar om vee! inniger, eer
liker doeleindes. Ons wil di~ hoop 
uitspreek dat die S.R. so gou moontlik 
sy standpunt sal formuleer en dat die 
studente hierin behulpsaam te wees. 

Dit spyt die redaksie dat prof. L. J. 
du Plessis hierdie keer nie sy artikel 
kon skrywe weens gesondheidsomstan
dighede. Ons hoop dat die geagte 
professor spoedig sal herstel. 

Ons dank oak aan prof. S. du Toit 
wat reeds op ons program was vir 
hierdie rubriek, vir sy bereidwillig
heid om, met die afwesigheid van prof. 
du Plessis, 'n reeks artikels te skryf. 

Ons wil die studente baie sterk aan
moedig om die artikels goed te bestu
deer, sodat ons die nodige Ieiding en 
vorming kan verkry. 

ERWIN BROEDRICH 
WEER HIER. 

Die naam Erwin Broedrich sal 'n 
aand van estetiese genot aan die 
P.U.K. in herinnering bring. Ons dink 
terug aan 1945, toe hy vir die eerste 

DIE 

maal hier met sy viool opgetree het en 
met sy delikate, fynbeheerste spel al
ma! in verrukking gebring het. 

En nou sal hy weer hier wees, vroeg 
in Juniemaand. Verlede jaar was sy 
hoofnommer Tschaikowsky se viool
konsert. Vanjaar gaan dit Beethoven 
se beroemde konsert vir viool en orkes 
in D .-majeur wees . Hierdie werk het 
bykans geen voorstelling nodig nie. 
Oningewydes in hierdie lushof van 
klank sa l eersdaags by een van ons 
plateaande die geleentheid he om by 
voorbaat daarmee kennis te maak. Let 
maar net op die kennisgewing ! 

Die program sluit vanjaar verder 
groat verskeidenheid in. Daar is 'n 
sonata van Carelli, die groat viool
virtuoso van die 17de eeu, en werke 
van Kreisler, die geeerde virtuoso van 
die 20ste eeu; benewens 'n aantal 
transkripsies deur Kreisler uit werke 
van Gliick, Dvorak en Franceur. Daar 
is in hierdie verskeidenheid oak plclc 
ingeruim vir die poesie van Schumann 
se Traumerei. 

Die program is opgestel om alma! te 
laat dee! in die heerlikheic' --
'".fl€', v~,... P"-?'1'1 ·v'?n C:::uid-bf··ito 

ste kunstenaars op die viool. 

Onthou die datum: 8 Junie. en die 
plek: die P.U.K.-saal. 

J.P. DUVENAGE. 

TRANSV ALER-BOEKHANDEL 

H. J . A. du Plessis. 
E. L. Grove. 
Mej. C. M. Wasserman . 

PRYs 2d. 

DIE KUNSWEDSTRYD. 

Dit is aangenaam ~ te meld dat die 
volgende P.U.K-studente onderskei
ding behaal het met die onlangse 
Kunswedstryd: 

Mnr. Attie van der Walt het in die 
afdeling klaviersolo, oop spesiaal, 'n 
derde plek verower met 84%. As ons 
in aanmerking neem da t mnr. van der 
Walt moes meeding met professionele 
pianiste en dat die eerste en tweede 
plekke verower is deur twee dames 
met elk 85%, dan ka n ons nie anders 
as om trots te wees op Attie nie. 

Die A.F.O. was wei die enigste orkes 
wat ingeskryf het vir die item Boere
orkes oop, maar hulle het daarin ge
slaag om die mooi prestasie van 92 % 
te behaal. Dit tel onder die hoogste 
prestasies in die musiekafdeling! 

Ons betreur egter die feit dat so min 
P.U.K. studente meegeding . het, en dat 
sommige nie deur die A.B.K.K. inge
skryf het nie ; ons moet wakker skrik! 

J. J. VAN DER WALT. 

kan uitstel tot more? 

2. Doen die minimum met geen in
spanning. 

._ DIE 
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LEERBOEK VIR PLANTKUNDE, deur A. P. Goossens en P. J. Botha, 24/-

0PVOEDK.UNDIGE TE'ORIE en PRAKTYK deur DIE EEUE, deur Prof. Dr. J. Chris Coetzee, 8/

THE ECONOMIC HISTORY OF ENGLAND, by E. Lipson, 31/6. 

ELEMENTS OF GEOGRAPHY, PHYSICAL AND CULTURAL, deur Finch and Trewaratha, 30/-. 

GEOMORPHOLOGY, an introduction to the study of landscapes, by A. K. Lobeck, 34/-. 

SOCIETY, a Textbook of Sociology, by R. M. Maciver, 23/-

PLANT AND ANIMAL GEOGRAPHY, by M. I. Newbigin, 18/-. 

AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF FOSSILS, Plants and Animals, by H. W. Shimer, 27/6. 

GUIDE TO THE PHILOSOPHY OF MORALS AND POLITICS, by C. E. M. Joad, 11/9. 

BESTEL u Studieboeke en Skryfbehoefte van die Boek-Handel wat u die beste diens kan lewer . 

DIE TRANSV ALER-BOEKHANDEL, 
KERKSTRAAT 90, POTCHEFSTROOM. FOON 497. 
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BOTHA GOOSEN 
Kerkstraat 98, 

Potchefstroom. 

Foon 430 Posbus 81 

--vir--

MANSKLERASIE 

J. HEIDEMA 
RYWIELE 

en 
N AAIMASJIENE, 

POTCHEFSTROOJ\1 

(teenoor Geref. Kerk). 

VERKOOP OOK SKOENE 

RUThiE KEUSE VIR ALLE 

DOELEINDES. 

Lae konkurerende Pryse. 

ELKE DAG VARS. 

TURKSTRA'~ 

BAKKERY 

BROOD 

en alle 

KOEKSOORTE 

Raadpleeg ons vir 

BRUIDSKOEKE 

FOON 282. FOON 282 

KERKSTRAAT 37, 
POTCHEFSTROOM. 

MILLER EN KIE., 
BEPERK. 

VIR WAARDE. 

BESOEK ONS 

V erskillende Afdelings. 

MATERIALE, 

GORDYNSTOWWE, 

KLERASIE EN 

SKOENE 

VIR VOLWASSENES EN KINDERS 

en Bespaar Geld 

Posbus 75. Foon 197. 
KERKSTRAAT 119, 
POTCHEFSTROOM. 

,,DIE W AP AD" 

BESINNING (1). 

In die eerste plek-hartlik geluk 
by die verskyning van .,Die Wapadi' 
As iemand wat die voorreg gehad het 
om hoofredakteur te wees van die 
eerstc blad wat die studente in die al
gemeen verteenwoordig het, verbly ek 
my in hierdie vooruitgang. Mag bier
die blad sy dee! daartoe bydra dat die 
studente van die P.U.K. kerngesonde 
Ieiding sal ontvang en mag die mitt
dele gevind word om vol te hou. 

Verder hartlik geluk met die gees 
waarin die eerste uitgawes aangepak 
is. Die voorwoord van die geagte 
rektor van die P.U.K. gee die regte ge
sindheid aan, asook die brief van mnr. 
P. W . Buys. Dit stem tot dankbaar
heid dat daar onder die studente al
tyd meer saamhorigheidsgevoel be
merk word en dat selfs die verhouding 
teenoor die P.O.K. 'n gunstige wending 
geneem het. 

Dit is in hierdie gesindheid da t ek 
op versoek van die hoofredakteur iets 
wil bydra. Gedurende die afgelope 
oorlog het daar spanning ontstaan in 
die geledere van die P.U.K. Sinds 1902 
het ons net een koers en rigting geken 
en by elke omwenteling kon daarop 
s taat gemaak word dat die · Teo!. 
Skool en die P.U.K. uit een mond sal 
praat. Die feit dat selfs binne hierdie 
homogene groep spanninge ontstaan 
het. is bewys van die geweldige skud
ding wat die wereld tans ondervind. 
Dieselfde verskille tussen Calviniste is 
ook in Nederland bemerkbaar. Die 
een rigting handhaaf nog beslis dat 
partyvorming noodsaaklik is en dat 
die Anti-revolusionere Party moet 
voortbestaan. terwyl die ander pleit 
vir 'n Nederlandse Volksbeweging. Die 
meerderheid het in Duitsland die 
vyand van Nederland gesien, terwyl 
ander gewaarsku het vir die dreigende 
gevaar van die Kommunisme. 

Sowel in Nederland as hier by ons 
word egter besef dat die na-oorlogse 
tyd ons voor 'n heeltemal nuwe 
situasie stel. Die oorlog het anders af
geloop as wat di~ meeste mense ver
wag het. Niemand het seker kon 
droom dat Rusland as so'n wereldmag 
te voorskyn sou tree nie. Niemand het 
ook kon vermoed dat daar so weinig 
van vrede te sien sou wees nie. 

Tan!'l moet ons die harde werklik
heid in die gesig staar dat die Rus
siese kolos .,wydsbeen oor Europa 
staan" en dat selfs die oorlogsleier 
van Engeland, Churchill, moes waar
sku dat sy land nog nooit in so'n groot 
gevaar verkeer het nie. Die hele 
wereld is tewens in wanorde- rewolu
sies en stakings is aan die orde van 
die dag. Intussen waar die honger 
soos 'n spookgedaante rond. 

Wat ons eie land betref, is daar die 
swart gevaar wat aile blankes bedreig. 
Dit is moeilik om uit te maak of die 
naturelle--{)f die Indiergevaar- op die 
oomblik die mees dreigende is, maar 
niemand sal dit seker wil betwis nie 
dat die blanke beskawing aan die 
suidpunt van Afrika tot ondergang ge
doem is as sake soos tans bly voort
ontwikkel. 

Die Boerenasie staan daarby nog 
voor die feit dat Liberaliste en Kom
muniste saamspan om ons volk van sy 

identiteit te beroof. Dink aan die 
moedertaalstryd en aan die feit dat 
Afrikaanse organisasies nie meer on
gestoord in die groot sale van ons 
stede mag vergader nie. 

Wat ook al ons verhouding teenoor 
Duitsland en die Nasionaal-Sosialisme 
in die verlede was-alma! wat die 
Boerevolk liefhet sal tot besinning 
moet kom oor wat ons in die verlede 
verdeel het en met die oog daarop op
nuut ons toekomsige optrede bepaal. 
Hoe ons ook onderling verskil--die 
vyand maak sy aanslae op die volk as 
sodanig en almal word as Fasjiste 
beskou. 

In hierdie artikel wil ek net aantoon 
wat na my oortuiging die gesindheid 
moet wees waarin ons mekaar moet 
benader, terwyl dan in 'n volgende ar
tikel 'n moontlike pad vir die toe
koms uitgestippel sal word. 

Die gesindheid dan. 'n Eerste ver
eiste sal wees dat ons die honderdpe r
sentstandpunt sal prysgee. Daarmee 
bedoel ek dat elkeen nie verder kan 
sien as die mure van sy eie organi
sasie nie. As iemand nie aan sy party 
of beweging behoort nie, dan is hy 'n 
vyand. Seker- God eis van elke mens 
honderdpersent trou teenoor Hom ons 
Skepper en Formeerder, honderd per
sent onderworpenheid aan sy Woord . 
Elke man moet honderd persent trou 
wees aan sy vrou en omgekeerd. My 
volk mag ek onder geen omstandig
hede verraai nie. Maar- let op-hier 
het ons te doen met ordinansies van 
God. Partye en beweginge is egter die 
skeppinge van mense en bulle begin
selprogramme is feilbaar. Ons mag 
aan geen organisasie behoort as ons 
oortuig is dat die rigting wat hy in
slaan in stryd is met die waarheid va n 
God nie. En as ons organisasie na 
ons oortuiging hierdie waarborg gee, 
moet ons daaraan getrou bly. Maar
en dit is 'n belangrike ,.maar"-die 
waa rheid van God is ryk en diep en 
ons as sondige mense is so geneig om 
eensydig te wees en net die een kant 
va n die waarheid te beklemtoon. 

Ons moet derhalwe n dit bring my 
by die tweede punt onderskeid maak 
tussen geesverwante en vyande wan
nePr ons gPtuig vir ons beginsel. 
'Teenoor m ense wat net soos ek buig 
voor die soewereiniteit van God en wat 
die belydenis van die Afrikaa1',se kerke 
onderskrywe, moet ek anders optree as 
teenoor hulle wat doelbewus uitgaan 
van die ongeloofspunt. Geskille tussen 
geesverwante moet liefs in onderlinge 
konferensies uitgemaak word.. As my 
broer in die publiek provokatiewe 
dinge gaan skrywe, verplig dit my 
soms om hom in die openbaar te weer
spreek en dit is pynlik. Oor die re
aksie by die buitewereld sal ek Jiewer 
nie spreek nie. 

Hieruit volg 'n derde ount: Ons moet 
sover moontlik dieselfde taal gebruik. 
Die een trek te velde teen die demo
krasie, tenvyl sy broer hom uitdruklik 
verseker dat daa r verskillende soorte 
demokrasie bestaa n. Die ander bestry 
met al die krag van sy siel die Sosia
lisme, terwyl sy mede-gelowige volhou 
dat hy ook vir sosialisme voel maar 
dan nie die sosialisme van Hitler of 
van Stalin nie. Ons behoort 'n woor
delys op te stel en duidelik te bepaal 
wat ons aan elke woord heg. . 

STUUR U DROOGSKOONMAAK 
NA 

BERGERS BPK. 
24 uur diens en die beste aandag. 

Foon 138 
ONS KOM HAAL EN LEWER AF. 

Pakke en Rokke vanaf 2/11. 
Broeke vanaf 1/3 

BERGERS BPK. 
King Edwardstraat 64, Potchefstroom. 
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Om saam te vat: ons moet rekening 
hou n:et die feit dat ander wat van 
ons verskil eerlik is in hul oortuiging, 
dat bulle die beste soek vir volk en 
vaderland en as ons meen dat hulle 
op 'n dwaalweg is, Jaat ons bulle pro
beer oortuig. Sodoende kom ons altyd 
nader aan die ideaal: gemeenskaplike 
bestryding van die magte wat die 
blanke beskawing in Suid-Afrika met 
ondergang bedreig, wat die Boerevolk 
van sy identiteit wil beroof, wat- en 
dit is nog die belangrikste- teen God 
en sy Christus beraadslaag. 

(Word vervolg). 
S. DU TOIT. 

DEBATSVERENIGING. .. 
Vrydagaand 10 Mei het die Debats

vereniging die tweede vergadering van 
die jaar gehou toe daar gedebateer is 
oor die vraag: .. Watter aspek verdien 
die meeste aa ndag in die opheffing 
van ons volk, die ekonomiese of die 
godsdienstige ?" Mnr. Engelbrecht, 
ondersteun deur Ampie Viljoen, het 
eg. aspek verdedig, terwyl mnr. 
Bureme ondersteun deur P . Aucamp, 
!g. aspek verder dig het. Na lewen
dige bespreking is daar tot die slot
scm geraak dat die ekonomiese 
opheffing die meeste aandag behoort 
te geniet. Uit die bespreking het eg
ter geblyk dat algemeen aangevoel 
word dat ekonomiese ·opheffing 'n 
godsdienstige handeling is en dat die 
twee dus nou sa amhang. Ons wil egter 
daarop wys dat daar minder toesprake 
gemaak moet word en meer gedeba
teer moet word: argumente moet teen 
mekaar geweeg word! 

J. J. v.d. WALT. 

WEEREENS KLIPPIES. 

Weens die veelvulige navrae en on
duidelikhede wat voortspruit uit die 
.,Inleiding" .wil o~s in die ,.Slot" eers 
meer verklarend wees. Ten eerste is 
Klippies eigentlik die Gen. Pienaar 
Skoolplaas 14 my! van die P.U.K. 
met 'n ka1· en 28 my! met 'n fiets. 
Daar is 'n teerpad 'tot naby die plek 
en verde.r is dit opdraende. Ten twee
de was die eerste artikel geskrywe met 
die doe! om taalkundige foute te maak 
en dit is dan ook die doe! van die 
.,Slot." 

Die naweek was toe aangenaam, vir 
tenminste vyf van ons ses. 

Te fiets le Bartjie en Koos die reis 
toe af en ek ry ook saam. Toe die 
Jaaste bult nog sowat 20 tree te gaan 
had was Ko.os se wanhoopskreet dat 
indien die steilte nie nou 'n end kry 
nie dan draai hy om en ry terug Potch. 
toe. Gedurende die week was ek en 
Bartjie toe vier van die aande op 
P.U.K. en soms het ons snags in die 
maanskyn teruggery en vir een wat 
nie weet .. . dis heerlik! 

Vir drie dae van hierdie veelbewoe 
week was hier inspekteurs en oudi
teurs en I.K.-toetsereers en moes ons 
van die toetse nasien en kom tot die 
gevolgtrekking dat baie nie so-iets het 
nie. 

Die naweek breek toe aan ter ver
blyding van ons harte. 

Toe breek die laaste week aan en toe 
eers wil ons nie meer van Klippies 
weggaan nie. Tot die aand van bier
die dag doen ons weer niks. Die 
aand speel ons 'n nuwe speletjie, 
.,Siagskepe." Naderhand toe hardloop 
ons sommer rond en blaas kerse dood 
en ry fiets ens. en toe gaan slaap ons. 

Die heeldag Dinsdag aaidel ons som
mer. Die middag doen ons allerlei 
dinge om die tyd om te kry en eindelik 
besluit ons dat die tyd nou wei om 
is. Die aand speel ons weer ,.Slag
skepe" en in die groot uitklopoorlog 
was Bartjie en Koos die oorwinnaars. 
Vir Bartjie was dit maklik om Koos 
die nekslag toe te dien en al sy skepe 
te ,.sink" want Koos se slagveld was 
voor Bartjie op die agterkant van 'n 
vuurhoutjie-dosie afgeteken deur een 
van sy medepligtige ,.spioene." 

Koos werp ons toe die more nat, 
vol wraal{gedagtes maar toe hy se dat 
hy dit alles doen in die goeie gees van 
die P.U.K. moes ons verstaan en ver
gewe maar . ons het nie vergeet 
nie! 
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So gaan die dae een na die ander en 
elkeen laat sy aangename herinne
ringe na. Opsommend moet egter nog 
gewys word op ander aspekte van ons 
doen en late en die mees natuurlike is 
die am ore use: 

Oor die Dogters: Omdat die maap 
op Klippies ook skyn vang die ding 
ons. Koos was die eerste en hy val 
vir 'n Std. 6 dogter: ,,Whee . . . ken 
sy mooi wees ... en haar oe ... as sy 
so aankom, dan lyk dit of sy weggaan 
. . . wat 'n mooi gedagte! En as jy 
na haar kyk wil jy steeds meer kyk 
... maar as jy wegkyk ... dan wil jy 
eers kyk .. wat 'n mooi gedagte! 

Vervolgens was Jan C. se .. sof~ 
spot" 'n Std. 8 dogter maar een middag 
het Bartjie sommer ewe skielik Jan 
se dogter van hom afgeneem en moes 
hy 'n liefdesteleurstelling ly 

My val was groot. Ook 'n Std. 6. 
Haar naam is Hannie maar ek ken nie 
haar van nie en hulle pos gaan oor 
Fochville maar verder weet ek nie 
waarheen gaan dit nie. Genoeg gese! 

Oor die Eet: Koos is vera! oor
spronklik op hierdie gebied. Koos: 
.,Wat ek nou sal neem is van .m die 
volgende: vleis en nagereg! Ook sal 
ek van die volgende neem .Nee, van 
dit sal ek nie neem nie. van <lit sal ek 
wei neem." 
Oor die Slaap: Ons gaan slaap maar 

in die aand omdat ons niks beter het 
om te doen nie. Dan sien ons mekaar 
af op die perron van die stasie van 
die trein wat afreis na die land van 
Nod, waar ou Morfeus Koning is. 
Soms wek Bennie Boet ons omdat hy 
nie kan slaap nie en sy metode is 
dan die volgende: Hy gaan aan 'n lag 
oordat hy nie kan slaap nie. 

Omdat daar so 'n sluier van ge
heimsinnigheid bestaan of liewet·s oor 
Tarentaal le sal ons probeer om dit te 
Jig. Tarentaal le net waar die teer
pad na Klipdrift (die pad is later glo 
met spesiale verlof van die Stadsraad 
verleng na Johannesburg en Ver
eenigingl oor die Fochville Express se 
spoor gaan. Moedswillig hou die 
·Express soms dwars oor die pad stil 
om 'n .,traffic-jam" te veroorsaak en 
dan het die stoker a! sy plesier. Oor 
die Jigging van Tarentaal, vroeer het 
die spikkelvoels glo ook daar gele 
maar sedertdien hinder die •Express 
die wyfies in bulle aktiwiteite. Die 
naam Tarentaal is dus nie uit die lug 
gegryp of sommer 'n konvensionele in
stalling nie maar is gegrond op meer 
as een tarentaal eierdop. Sedertdien 
het Tarentaal 'n tradisie in die volks
mond geword en is die naam selfs 
later aan 'n inheemse voel gegee. 

Oor die afkoms van die inwoners 
kan minder gese word as wat ons kan 
dink maar bulle afkoms is te betwy
fel. Op Tarentaal hou die stoker dus 
stil of hy hou nie stil nie. 

Ook is Tarentaal van kultuur-his
toriese waarde want in 1938 is die Os
sewaens daar verby. 

Tarentaal is afgesien van alles nie 
so 'n sleutelposisie vir ons land nie. Hy 
is as 't ware van geen belang nie. 
Netsowel kon ek maar laat staan het 
om van hom te skryf. 

Van Klippies Ja ... met trots kan ons 
terug verwys na ons verblyf op Klip
pies en ons kan nog baie meer daar
oor skryf maar. die Onderwyswet van 
1896 laat dit nie toe nie. 

<Weens veelvuldige kritiek skryf ek 
voortaan onder 'n skuilnaam en nie 
meer onder die voorletters H . du P. 
nie wat 'n mooi gedagte). 

H. J. A. DU PLESSIS. 

UIT DIE LEWE VAN DIE 
VEELBEDREWE 

PROF. DE STOOL. 

Hyself is aan die woord: 

Alles op aarde het 'n lewensgeskie
denis, bv. slakke, vliee, mossies en 
mense. 

Ek self het ook 'n veeloorwoe 
lewensgeskiedenis; ek is as 't ware 
met 'n lewensgeskiedenis gebore. In 
my jeugjare was verveling my dood; 
later egter was ek verveling se dood. 
Ek het stadig groot geword, so stadig 
dat ek myself eendag van agteraf ln
geloop het. 

Om kort te wees daar is c.lrie hoof
momente in my !ewe nl. my prille 

,DIE WAPAD" 

jeug, dan die tydperk van die rypere 
jeug, en ten slotte die tydperk van die 
vuile jig. 

In eersgenoemde stadium was ek die 
prooi van avonture; in tweede genoem
de stadium was my avonture die prooi 
van ander; en in laasgenoemde sta
dium was ander my avontuurlike 
prooi. 

Daar was drie groot gebeurtenisse in 
my !ewe. Dit was o.a. my skooljare, 
my verlowing en my verjaarsdag. In 
e.g. geval was my !ewe vervleg met die 
van donkies en donkiekarre; wat die 
tweede betref was my !ewe omring 
met die sentimenteelste soetsapperig
hede, en !.g. gebeurtenis het vir my die 
vrees van kortstondigheid ingeboesem. 

Ek was dus die prooi van my eie 
omstandighede. 

Ek het drie groot geheime in my 
!ewe gehad. Die eerste was die ge
heim van my I ewe; die tweede was my 
lewensgeheim en die derde was my ge
heimvolle !ewe. My !ewe was dus een 
groot geheim. 

Daar was verder drie groot vriende 
in my tye van nood, dit was ook nood
volle vriende. nl. my mes, my mede
mens en my maag. L .g. het geknaag 
soos 'n elektriese saag, en ek was ge
durig gedaag voor die lee maag. 

Ten slott.e wa. daar in my veelbe
wese !ewe drie groot probleme en dit 
was lewensprobleme, nl. ll Waarom 
word 'n mens oud voor sy tyd. 2l 
Waarom is die tyd soveel ouer as 'n 
mens. 3l Waarom het die ou mense 
soveel tyd gehad. 

Vir drie dinge het ek in my !ewe 'n 
groot vrees gehad en dit was vir 'n 
jaaroud pofadder. 

<Word vervolgl. 
• 

KORFBAL. 

Die groot dag van 18 Mei het aan
gebreek en elke Pukkie het ietwat be
noud gevoel. vera! toe die P.O.K. ge
ledere in groot getalle begin opruk het 
na die korfbalveld agter Thaba 'N 
Kulu. 

Maar toe die fluitjie blaas, het die 
Pukke met onoortreflike spangees die 
spel begin en dis dan ook deurgaans 
gehandhaaf. Die spel was uitste
kend en so-ook die kombinasie, 
sodat die Pukke die hele wedstryd 
voorgeloop het tot die end. toe die tel
ling op 36 30 gestaan het. Mooi so, 
Pukkies, julie kan mos! Dit was nou 
sommer vir jou 'n pragtige spel. 

Die tweedes was minder gelukkig 
toe bulle Woensdag, die 15de, teen 
P.O.K. moes kragte meet. Maar toe
maar y.rat, later kom 'n beter dag . 
Teen die dorp het bulle weer gewys 
dat bulle kan, sodat Dorp lelik in die 
stof moes byt. 

Ons het nog groot planne ·vir die 
seisoen en ons hoop die spanne gaan 
aanhou soos bulle begin het. 

MANS-HOKKIE. 

Die voorspellinge, oor dierdie klub 
se moontlike• pestasies wat in die eers
te uitgawe van .,Wapad" gemaak is, 
blyk op hierdie stadium dat dit nie te 
gewaagd was nie. 

Die I a-span het reeds vier wed
stryde gespeel. is nog onoorwonne; en 
bet dus gedoen wat van hom verwag 
is. Die uitslae is as volg: 

Wen Ib-span 7 0 
Garnisoen 1--0 
Normaal 4 -0, 
West. Reefs K'dorpl 4 2 

Die span het dus reeds 16 doele aan
geteken, terwyl slegs twee doele teen 
ons aangeteken is. Spel van beson
dere hoe gehalte is deur a! die spelers 
gelewer. 

Met die Ib-span gaan dit egter nie 
so voor die wind nie, en dit moet ver
klaar word deurdat die span as soda
nig nog nie so ervare en bedrewe is 
met die spel nie. 'n Prestasie, en 
hierop moet voortgebou word. is bulle 
gelykop spel (2-2} teen Garnisoen. 

E.k. Saterdag speel die I A-span 
teen Potch. Dorp op die Handelskool
veld, en die I b-span teen West. Reefs 
aldaar. Verder word in vooruitsig ge
stel botsinge teen die Johannesburgse 
Hokkieklub (Morester) op 15 Junie al
hier. 

Aan die Ia-spelers: Styfstaan. geen 
wedstryd mag verloor word nie! Die 
Ib-span: Julle moenie, en sal nie nog 

'n wedstryd prysgee nie, julie kan as 
julie wil! Aan a! die Pukke: Kom 
ondersteun ons met ons wedstryde! ! 

G. H. J. KRUGER 
CKaptein). 

VOETBAL. 
Na twee vorige neerlae het die 

Theos op 18 Mei weer vir Wes-Trans
vaal gewys hoe voetbal eintlik gespeel 
moet word. In hierdie wdestryd is die 
sterk Klerksdorpse span as 't ware 
van hul voete afgespeel en P.U.K. 
het met 9- 0 gewen. Uitstekende sa. 
mespel van die voorspelers was die 
indruk wat die toeskouer gekry het, en 
die agterlyn se hanteerwerk het deur
gaans nie te wense oorgelaat nie. 

Alwyn het soos 'n provinsiale speler 
gespeel en die bal gereeld soos klok
slag agter die P.U.K. skrum laat uit
kom: Simmie het lug ingeklim om die 
bal in die lynstane te bemeester. Kuiin 
het sy gebruiklike drie aangeteken en 
Alwyn het sy strafdoel behaal, terwyl 
Witjan die toeskouers gewys het hoe 
'n senter 'n drie moet druk. 

Die spel teen Dorp is verloor met 
11-9 tcnspyte van die feit dat d ie 
Pukke die spel bemeester het. Albei 
driee van Dorp was maar .. ekskuus"
drietjies. want a lbei was blote geluk
slae. Alwyn het hier twee strafdoele 
behaal en Basie het 'n drie gedruk. 

'Teen Dominium het ons 21-8 ver
loor. Die Pukke was hier skoon van 
stryk af, en boonop het die Klerks
dorpers hul skoon dronk geskop en 
ge-,.drop." Alwyn het hier 'n straf
doel behaal en Frikkie se drie vervyf. 
Die .,Navy" gaan nog steeds voort op 
hul segetog. Hul het Dom. 25--0 ge
wen. (Trens het weer sy drie driee 
b!lhaa!J en Witrand 12 -0 (danl{sy die 
skopwerk van Coetzee l. 

Die ,.Fires" het Dorp 5-0 gewen, 
maar die ,.Tekkies" het ongelukkig 
9 6 verloor teen Dorp Ilia. 

In ses wedstryde wat die .,Navy" 
tot dusver gespcel het, het hul al 138 
punte aangetclten met 3 teen hulle en 
di puntestaat van die Theos is 91 54 
in ons guns. 

In die proefwedstryde om die Wes
Transvaal span te kies het die volgen
de Pukkies plek gekry. Vir die A-span: 
Kuiin, Du Plessis <Platbos) , Basie en 
Simmie en vir die B-span Alwyn 
<kapt.J, Witjan en Henning. 

Die afrigting van ons eerste twee 
spanne het 'n geweldige knak gekry 
as gevolg van die siekte van ons af
rigter. Oom Rabbo. Ons is dankbaar 
dat die operasie geslaag het wat hy 
ondergaan het en vera! met die oog op 
die groot dae wat voorhande is, wat 
betref die voetbal, verlang ons gretig 
daarna uit om weer sy gesig Oil die 
voetbalveld te sien. 

HOIUCIE. 

Die hokkie het vanjaar goed begin 
toe ons die Klooster met 4--0 geklop 
het. 

Die Ude moes ons op die Park teen 
die Dorp kragte .meet en moes die on
derspit delf met 7-1. Dit kan nie 
geheel en al aan die gehalte spel aan 
die kant van die Pukke toegeskryf 
word nie, maar as in ag geneem word 
dat ons feitlik sonder enige ondersteu
ning moes speel, dan kan dit beter 
begryp word . 

Teen Volkskool het dit beter gegaan 
toe die uitslag 2-2 was. Die spel oor 
die algemeen was nie van die beste 
nie, maar teen Witrand het dit weer 
beter e,egaan ne die spangees was ook 
baie mooi. Die telling hier was 1- 0 
in P.U.K. se guns. 

E.k. Vrydag neem ons dee! aan die 
jaarlikse hokkietoernooi wat op die 
Kamp se veld gespeel sal word. 

Ons voel egter ons speel nog sonder 
enige ondersteuning van die kant van 
die studente, en dis waarlik baie ont
moedigend om jou Alma Mater te ver
teenwoordig sonder enige aanmoedi
ging van die kant van die veld af. Kan 
ons dan geheel-en-al blameer word vir 
swak resultate? 

Hoekom gaan Bartjie so gereeld vir 
Oom Rabbo in die hospitaal kuier? Of 
is dit dalk meer oor 'n .,nurst" as oor 
die siekte. In 1947 gaan hy pal daar 
bly want dan is dit mos vry-hospitaal
dienste ... tot dan soek hy nog na 'n 

siekte. 
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NETBAL OF KORFBAL. 

'n Belangrike saak wat in die afge
lope tyd baie bespreking bier in 
Transvaal uitgelok het, is die kwes
sie van die omswaai van die spee) van 
korfbal na netbal. Verskillende korf
balklubs het reeds a! oorgegaan tot die 
speel van netbal, maar andere verkies 
nog maar die ou spel. So-ook het 
P.U.K. verkies om nog maar korfbal 
te speel. 

Die vernaamste rede wat die dames 
aanvoer waarom bulle nie netbal wil 
speel nie. is die feit dat hulle soveel 
jare reeds al korfbal speel, en waarom 
moet daar nou 'n ander spel gespeel 
word, Maar hierdie standpunt berus 
bloot op sentiment en kan daarom nie 
opgaan nie. Sentill"'ent behoort geen 
rol in die sportlewe te speel nie. 

'n Ander argument is dat netbal nie 
pas by Suid-Afrika se warm klimaat 
nie. Maar wat dan van hokkie b?
voorbeeld-hier waar daar oor 'n baie 
groter oppervlakte veld. en baie 
meer aanhoudende beweeg word? Ver
gelyk die oppervlakte waaroor een 
speler op die hokkieveld beweeg, met 
die waaroor een speler op die netbal
veld beweeg. 

Verder is die duur van 'n hokkiespel 
baie Ianger in vergelyking met net
bal. Daarby kom ook dat die duur 
van 'n netbalwedstrydd korter is as 
in die geval van korfbal. Die rede is 
juis omdat daar in netbal meer be
weging as in korfbal is 

'n Ander argument wat aangevoer 
word. is dat netbal nie 'n Suid-Afri
kaanse spel is nie. In watter van die 
vier provinsies het korfbal, hokkie, 
tennis en voetbal dan hulle oor
sprong? As b.g. bewering die g-eval 
is, dan moet ons in Suid-Afrika net 
jukskei speel. 

Hierdie teenkanting wat netbal on
dervind, kan aan verskeie oorsake toe
geskryf word. 

Ecrstens is die feit dat hier in 
Transvaal baie min persone is wat 
kennis van netbal besit. anders as net 
die wete v:m die bestaan vnn so'n spel, 
gevolglik dan, verkeer die grootste ge
deelte in onkunde aangaande dte spel. 
En daarom sal bulle dan ook nie voor
standers wot·d van 'n spel waarvan 
hulle niks weet nie. 

Die belangrikste oorsaak is miskien 
die groot mate van vooroordeel ~een 
die spel. juis omdat dit nog so onbe
kend is. Wat ons hier nodig het, is 
dus persone wat die nodige kennis van 
netbal besit om die mense daarom
trent te leer, en propaganda daarvoor 
te maak. Waarom was daar op die 
onlangse korfbalkongres in Pretoria 
slegs een ondersteuner van netbal, nl. 
Mej. Webb? Die rede is weer: dis net 
Mej. Webb wat ondervinding en ken
nis daarvan besit. Die onder verteen
woordigers op die lwngres is totaal 
onbekend met die spel en vandaar die 
besluit ten gunste van netbal. Die 
netbalondersteuners in Transvaal is 
maar enkelinge, en daarom behoort 
hulle enigiets in hulle vermoe te doen 
om die geesdrif in hierdie rigting 
gaande te maak en die spel dus meer 
tot sy regte te laat kom. 

Sommige meen die spel is te deur
mekaar, terwyl in korfb~l meer dis
sipline is Maar dis sekerlik nie die 
geval nie. As die netbalspan goed 
afgerig is, en daar is die nodige kom
binasie onder die spelers, dan is daar 
enige tyd dieselfde mate van dissi
pline- indien nie meer nie-as in korf
bal. Enige spel kan op die veld deur
mekaar loop as daar nie kombinasie 
is nie, en daarom staan korfbal bloot 
aan dieselfde gevaar as netbal, nl. om 
deurmekaar gespeel te word. Hierdie 
argument gaan dus ook geensins op 
nie. 

Netbal is die spel vir die energieke 
jeug. Daar is tog beweging! Dis 
'n spel om na te kyk, en pas ook 
beter by die jeug, as korfbal. En hier 
is daar wei meer kans as in korfbal 
om te presteer, deurdat die bewe
gingsruimte vir elke speler nie so be
perk is as in die geval van korfbal 
nie. Hier is daar vee! meer vryheid. 
En as daar die nodige kombinasie en 
dissipline in die spel is, vertoon dit 
pragtig op die veld. 

Enige speler wat eers netbal ge
speel het, sal nooit korfbal verkies 
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nie. En enige korfbalspeler wat hou 
van beweging en snelbeid in sy spel, 
en wat netbal leer speel, sal sekerlik 
nooit weer verlang om korfbal te speel 
nle. 

Die korfbalspelers boef nie heelte
mal van bulle spel af te sien nie 
Waarom kan albei die spelle nie ge~ 
speel word nie, terwyl daar so baie 
punte van ooreenkoms in die twee 
gevind word? Maar dan bestaan die 
gevaar weer dat al die spelers wat 
begin netbal speel nooit weer sal 
droom oor korfbal nie. 

(Mej.) C. WASSERMANN. 

STEM U SAAM? 

Geagte Redakteur, 
Plaas asseblief hierdie brief in 

,.ons" blad. 

Die doel hiervan is om 'n paar ge
dagtes te gee oor een oorsaak van die 
Armblanke-vraagstuk en die oplossing 
daarvan. As studente van 'n ,.Volks
universiteit" moet ons ook aandag 
skenk aan volksprobleme, moet ons 
gedagtes wissel in ,.ons" blad oor sulke 
probleme. 

In verhouding tot die klein getal 
Afrikaanssprekendes is die getal arm
blankes besonder groot. Onder arm
blankes verstaan ek ekonomiese, 
godsdienstige en morele gesonkenes, 
swakkelinge. Die grote gros van bulle 
is Afrikaners, afstammelinge van die 
Voortrekkers; hoekom? 

Vir my le die hoofoorsaak van ons 
volksarmoede en ook hierdie vraag
stuk in die verdrukking van die begin 
af deur onbekwame, onsimpatieke en 
onnasionale regerings, in gedurige kaf
feroorloe en in die Groot Trek, maar 
vera! in die oorloe met die Brit. Die 
laaste oorlog was vera! 'n nekslag. Die 
Afrikaner se stryd was nog altyd om 
nasionaliteit en godsdiens te behou, 
die ekonomie is daardeur op die ag-
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tergrond geskuif en het nie trea ge
bou met die in die buiteland en in die 
stede van Suid-Afrika nie, m.a.w. die 
Afrikaner het geweldig onkundig ge
raak wat bandelsake betref en bet 
dit maar as iets uitbeems aan Jood, 
Koelie en Engelsman oorgelaat; vir 
hom was die gewone tuilhandel ge
noeg, die ander was uit die bose. Die 
Britse Kapitalistiese stelsel is op bulle 
afgedwing: die ryke bet alleen 'voor
regte en die arme niks. Dit kon so 
wees, want die Brit. was die verowe
raar. Die Afrikaner is gedurig uit
oorle en uitgesuig deur uitbeemse pa
rasiete. Die Afrikaner is daardeur 
ook verdeel. 

Met die vernedering van Vereeni
ging het die geweldige spanning wat 
daar by die mense was, oorgegaan in 
ontspanniftg en verslapping, die ander 
uiterste! Baie mense bet gevoel dat 
alles verlore is en bet maklik opge
gaan in die Britse liberalisme. Die 
wat volbard het (bulle bet met niks 
begin), is geteister deur droogtes ens., 
en baie bet die platteland verlaat . om 
in die stede 'n heenkome te probeer 
vind. Daar was bulle vir die gespe
sialiseerde arbeid onbekwaam, en bul
le moes na die agterbuurtes. Die ka
pitalis het geen gewetenskwellings 
daaroor gehad nie, by sorg alleen vir 
homself. Baie Afrikaners bet teenoor 
Afrikaners onverskillig geword, mede
mens bet teenoor medemens vervreem, 
en daardie arme mense moes in hulle 
moedeloosheid maar ondergaan in bul
le ekonomiese stryd. Hulle het daar 
losgeraak van wat nog aan die Afri
kaner eie was, bulle bet verwilder en 
'n skande vir ons volk geword, 'n klad 
op die Brit se roemryke naam, 'n be
meltergende aanklag teen Britse mens
likbeid-maar bloed van ons bloed, 
Afrikaners!, Verlorenes vir Kerk en 
Volk. Die armblankedom was nog 
steeds aan. 

Wat gaan ons doen? 

M.i. le die enigste oplossing in op
voeding, 'n Christelike en Nasionale 
opvoeding, waarin die Boerejeug hom
self kan wees. Ek glo dat so 'n op
voeding die Boerejeug sal bring tot die 
Afrikaanse besef van waardes, god<>
dienstige, more, kulturele en vera! eko
nomiese waardes. Ons volk moet 'n 
ekonomiese waardebegrip kry en moet 
ook in die handelwereld optree, daar
by moet die hedendaagse Volksver
kwisting 'n Volksbesparing word, ons 
moet 'n Nasionale Ekonomie kry. 
.,Die hele grondstruktuur waarop die 

Afrikaner" sy kultuur bou, moet beg 
en stewig wees. Dan aileen sal die 
Afrikaner hom nie minderwaardig 
voel teenoor die vreemdeling nie en 
sal homself as volkslid, as mens en lid 
van die Kerk, teenoor die vreemde !tan 
bandbaaf. In selfbandhawing le die 
boofsaak. 

Om dit te bereik, sal reggesinde Afri
kaners bulle geledere moet sluit. As 
ons dit nie doen nie, sal daardie dui
sende armblankes 'n aanklag teen ons 
wees. 

Die armblanke-vraagstuk is 'n na
sionale vraagstuk. Laat ons dit ook as 
'n nasionale taak beskou om daardie 
mense vir ons volk te red. Ons gaan 
voort! 

Met dank. 

P. G. SNYMAN. 

Geagte Redakteur, 
Aangesien die ,.Wapad" 'n studente

blad en nie net 'n redaksie blad is nie, 
iets wat ons meermale al gehoor bet, 
sal dit seker nie onvanpas wees om 
die dinge in die studentelewe wat dik
wels oor die hoof gesien word, miskien 
weens skuldigheid of beskeidenheid, 
weer ter tafel te bring. Dit is nl. die 
verhouding van die dames en die mans 
alhier. Dit is eintlik bier so aktueel 
en akuut dat dit bestempel word in 
sommige kringe as 'n probleem. 

Op die universiteit begeef hoofsaak
lik ongetroude jongmense bulle. (Die 
getroudes word ipso facto bier buite 
rekening gelaat) . Die ouderdomme 
wissel van plus minus 17 tot 23 jaar. 
Die puberteitsjare is dus a! ontgroei 
en 'n mens kan dus verwag dat jy nie 
meer met kinders te doen sal kry op 
universiteit nie. So groei ook met die 
kultivering van die gees die hele 
mens tot meerdere rypheid. 

Nou word daar soms gese dat die 
tyqperk wat die student aan die uni
versiteit is, die .,vrou-soek" tydperk is, 
en sommige buldi'g nog die primitiewe 
opvatting dat dames universiteit toe 
gaan as sou bulle daar dan bulle 
Iewensgesel moet gaan baa!. Prakties 
gebeur dit nogal heel dikwels dat 
paartjies wat mekaar bier leer ken 
het, later ,.afbak" en die huweliks
skuitjie beklim maar hoofdoel van ie
mand as hy/ sy universiteit toe gaan is 
tog om gekwalifiseer te word vir die 
taak of roeping wat hom/ haar wag. 

Maar boewel studente nou nie juis 
doelbewus daarop uit is om bulle 
lewensgesellinne bier te ontmoet en te 
leer ken nie, mag 'n mens of liewer die 
student, nie afsydig staan teenoor die 
teenoorgestelde geslag nie. 

Treffend vera! is dat bier op die 
P.U.K. die situasie so onverklaarbaar 
is. Hier ken alma! mekaar en jy sou 
tog reken dat die verhoudinge onder
ling baie gesond sal -wees. Nou is dit 
juis nie die geval nie. Gesonde om
gang van dames en here is iets wat 
definitief ontbreek. Sekere middels 
is in die vel'lede aangewend om die 
saak te bevorder bv. die Pascheime 
Groepspyker. Dit het egter misluk 
omdat groep teenoor groep vreemd bly 
staan het. Aan die begin van elke 
jaar word skielik intensief belangge
stel in die eerstejaar-dames. Die sgn. 
,.Goldrush" is egter gou agter die rug 
en namate die maande verby skuiwe 
na die mate neem die belangstelling 
af. Hier is by die 200 mans in die 
koshuise en dit vergelyk oorweldi
gend teenoor die 80 dames en die eien
aardige is tog nog dat die meeste van 
die dames selde .,uitgeneem" word. 
Ja, die vraag kom op waaraan dit toe 
te skrywe is? 

Die spil waarom die hele uitnemery 
draai, is om te .,case" want die voor
regte daaraan verbonde is groot (Is 
dit so? Red.). 

Die gevolg van die terugtrekkery 
van mans weens bloutjies en ander 
redes, is dat bulle klompies-klompies 
saam rondloop en saamsit met skurwe 
grappe en vermaak hulleself op enige 
moontlike wyse. Vandaar is ook mis
kien die ou traak-my-nie-agtige en 
nie-omgee-gees. Hierdie soort van 
groeps-askese is ook ':1 vcrontregting 
van die dames. Hulle kan nie na 
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publieke vermaakllkbeidsplekke aileen 
gaan nie en moet dus maar sit en tuis 
bly as bulle nie geskiet word n\e. Die 
inspirasie wat die beide geslagte uit 
mekaar moet put ontbreeit en die ge
volg is dat 'n soort egolsme ontstaan. 

Die dames is egter nie vry te pleit 
in die_ verband nie aangesien bulle 
soms baie ontaktvol en onversigtig te 
werk gaan. 'n Man is nou eenmaal 'n 
man en hy het nie vee! teenstribbe
linge en teenkanting norlig of hy 
kruip in sy dog by die gedagte dat 
hy nie dikvellig wil wees nie. 

Nee, gesonde omgang moet daar 
wees. Ons moet mekaar leer ken en 
li~fhe en hoog ag, en nie net met die 
oog op .,case" nie, maar vera! met die 
oog op veredeling en bevrediging van 
mekaar se geadelde behoeftes. 

Dit is tog volgens die Skrif dat die 
man en die vrou bulle later wei saam 
sal begewe in die huisgesin. En nou is 
dit die tyd om mekaar te leer waar
deer en te respekteer. 'n Mens het 
wei bier te doen met die variasie van 
smaak maar dis ook soms goed dat 
smaak verskil. 

Laat ons nie soos in die verlede aan
gaan en maar afdryf tot jou jare bier 
verstreke is nie maar laat ons ook ter
dee ons in hierdie verband orienteer 
en alma! saam, mans en dames, saam
werk, saamspeel en saamleef en soos 
'n groot familie ons tuis voel op ons 
Alma Mater. Dan sal ons ook op die 
ander gebiede ons beter van ons taak 
kan kwyt by die wete dat die P.U.
Kaner in sy mede-P.U.Kaner belang 
stel en sy heil en voorspoed op sy ilart 
dra. 

<Stem u saam met Bloutjie, Red.?) 

Dankie, 

Die uwe, 

BLOUT JIE BOBAAS. 

VARIA. 
Hoekom blink Gouws se skoene al

tyd so? Hy maak bulle natuurlik 
gedurig skoon! 

KOM NA 

POTCHEFSTROOM 
HANDELAARS 

(Eiendoms) Beperk 

SIT DIE £ OM IN WAARDE 

Die mees Bekende Afrikaanse 
Handelaars, die Beste en Altyd 

die Goedkoopste. 

DUREKTE~-----INVOERDERS 

Waarde van die Hoogste Ge
halte teen die Laagste Pryse ! 

FOON 259 en 250 - KERKSTRAAT 

Landbou-implemente Foon 626. 

POTCHEFSTROOM 
MOTORHAWE 

Foon 41. Laat ure. Foon 301. 

BLACK EN KIE ... 
BEPERK. 

KLERASIE VIR DIE 
HUISGESIN 

KLEURBAADJIES EN BROEKE, 

STEWELS EN SKOENE. 

SPORT- EN DRAAGHEl\IDE VAN 
ALLE SOORTE. 

Spesiale Benodighede mr 

Studente en Skoliere. 

Eersteklas Behandeling-Hoogste 
Waarde-Bring ons 'n Besoek! 

Posbus 197. Foon 179. 
KERKSTRAAT 61, 

POTCHEFSTROOM. 


