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REDAKSIONEEL 

METODISME. 
Oar hierdie saak is al baie geskrywe 

en gedisputeer. Dit is in al sy kon
sekwensies deeglik uiteengesit en hel
der belig sodat feitlik enige mens met 
die laagste ontwikkelingspeil dit kan 
lees en begryp. Ongelukkig is dit 'n 
feit dat slegs enkeles die reeds ver
skene geskrifte oor hierdie saak gelees 
het--ek wil selfs s6ver gaan as om te 
beweer dat 'n heel klein groepie van 
ons studente weet ..vat die Metodisme 
nou eigelik inhou d.w.s. daar is slegs 
enkeles onder ons wat weet watter 
gevaar dit vir onsself is en watter 
verlammende invloed dit reeds in ons 
volk as geheel bewerkstellig het. 

Op die geskiedenis hiervan wil ons 
nie ingaan nie-dit sou ons te ver te
rugvoer. Ons kan maar net in kart 
:,;tel dat dit 'n soort van gevoelsgods
diens is wat in Engeland ontstaan het. 
Die vader hiervan is John Wesley. 

· ., '--" '"''n...-ni, o-p-

rigting o~tyds kon fnuik me, 11 

vrugbare teelaarde gevind. Die skade 
wat dit reeds aan ons volk as geheel 

veroorsaak het is haas onberekenbaar. 
Dit is dan ook eers in die jongste tyd 
dat 'n kragdadige veldtog teen bier
die gevoelsgodsdiens op tou gesit 
word. Dit het !"eeds 'n kanker in die 
ruggegraad van ons volk geword en 
om dit uit te suiwer sal beslis nie 'n 
taak van vandag, more of oormore 
wees nie, daarom is dit noodsaaklik 
dat ook ons as studente ons sal ver
gewis van hierdie gevaar om dit so
doende in die eerste plek in onsself en 
in die tweede plek in ons volkslewe as 
geheel met aile krag uit te suiwer, in
soverre dit binne die bestek van ons 
vermoens val. 

Ons stel ons nou ten doe! om in !<art 
die grondl{enmerke van hierdie valse 
rigting aan te toon-dan sal ons mis
kien insien in hoeverre ons self reeds 
onbewus metodisties geword het van
wee die gebrek aan kennis ten op
sigte daarvan. 

Feit is dat 'n mens nie tegelyk 'n 
Calvinis en 'n Metodis kah wees nie 
-'n mens kan Of die een Of die ander 
wees. Die eerste grondkenmerk van 
die Metodisme is om siele vir Christus 

me die Jeer van die uitverkiesing en 
verbondsgedagte Ioen. Volgens bulle 
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kan aile mense, as bulle maar wil, 
salig word-in die Jig hiervan word 
bekeringspredlkasies gelewer waardeur 
daar op die gevoel alleen gehammer 
word. Daar word verder aangedring 
op plotselinge bekering deur van 
skokmetodes gebruik te maak. Dit 
hou gladnie daarmee rekening dat die 
Here op velerlt!i maniere sy uitverko
renes tot kennis van die waarheid 
kan bring nie. Deurdat op die ge
voel alleen gehammer word bly die 
verstand koud en as gevolg hiervan 
vind mens 'n nag noodlottiger toe
stand nl. dat Metodiste in die loop 
van tyd later noodwendig Modernis
te word-'n toestand dus van kwaad 
na erger. 

"n Ander grondkenmerk van hierdie 

rigting is die feit dat dit die leer van 
die Algemene Genade Of loen Of toe
taal verwaarloos. Hierdeur word daar 
'n asketiese trek geopenbaar-hulle 
uitsluitlike doel is om siele te wen, 
verder wil bulle met die wereld niks 
te doen he nie--dit is tog beslis in 
stryd met Joh. 17: 15. Byna aile ver
maaklikhede is sonde in die oe van 

a 

d.w.s. tot eer van God. Dit is ons 
roeping as Calviniste--en dit word ons 

en KIB 

uitdruklik beveel uit die H.S. om op 
albei voete binne die wereld met sy 
tydstrome te staan en op elke gebied 
'n getuie van God te weeE' Dit is 
ons roeping as ware Christene 

Verder het die Met_odiste n onsui
wer kerkbegrip met geen omlynde be
lydenis nie. In kort kan 'n mens 
se--en wei kragtens suiwere grande, 
dat die Metodistiese kerke m hu1le 
kerklike inrigting onskriftuurlik is. 

Tenslotte hou die Metodiste hramp
agtig vas aan die valse gedagte dat 
'n mens vandag 'n Christen kan wees 
en more weer 'n heiden-hiermee loen 
bulle dus die volharding van d1e hei
liges .. Hierteenoor stel en bely on:-; : 
eenmaal 'n kind van God, altyd n kind 

I van God. 

Dit is in kort die grondkenmerke 
van die Metodisme. Laat elkeen nou 
vir hom- of haar self uitmaak in hoe
verre ons reeds Metodisties geword 
het-deur die toedoen van verenigings 
waaraan ons mag behoort of deur wat 
ookal. Mag ook deur hierdie valsheid 
been daar vir elkeen van ons die volJe 
Jig van die waarheid deurbreek. 

getitel: ,Die Metodistiese invloed in 
ons Vollislewe." 
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(Eienaart~: AFBIKAANSE PERS BEPERK). 

Die WINKEL vir STUDENTE en KUNSLIEFHEBBERS waar die grootste verskeidenheid en beste 

gehalte SKRYFBENODIGHEDE en KUNSWARE altyd in voorraad is. 

STUDIEBOEKE 
OPVOEDKUNDJG 
FILOSOFIE 
TEOLOGIES 
TAALWERKE-

Afrikaans, 
Engels, Duits, 
Nederlands. 

SKEIKUNDE 
WISKUNDE 
WETENSKAPPE, ens. 

I f 

GESKENKE 
Geskik vir aile geleenthede: 

EETSTELLE, TEE- EN KOFFIESTELLE 
GLASW ARE, LEER- EN SILWER 

ARTIKELS, ens. 

BIBLIOTEEK 
Groot verskeidenheid ROMANS en VERHALE 
in Afrikaans en Engels geskik vir enige 

Biblioteek en ideaal vir Geskenke. 

DIENSTE 
Ons het regstreekse verbinding met aile uitgewers 
in die Buiteland en neem bestellings aan vir enige 

BOEK of TYDSKRIF. 

SPESIALISTE IN VULPENNE. 
Grootste Voorraad en verskeidenheid in 

VULPENNE: 
"Sheaffer, " "Parker," "Waterman," "Swan," ens 

ONS VOORSIEN ALLE KOLLEGES EN SKOLE. 

DIRK PONS en KIE 
fqon 363 POTCHEFSTROOM. Posbus 149, 
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AANKONDIGING! 
Kragtens 'n kennisgewing wat in 

Die Wapad" van 7 deser verskyn het 
~ou hierdie uitgawe afgestaan word 
aan die Federasie van Suid-Afrikaanse 
Studl!nte vir publikasies. Ongelukkig 
moet ons meedeel dat die publikasies 
nie vir hierdie uitgawe persklaar ge
maak kon word nie. 0 ns vertrou egter 
dat die uitgawe wat op 18 April sal 
verskyn die Federasie-uitgawe sal 
wees. 

* * * 
Die redaksie is van plan om van ons 

proffessore te nader ten einde vir ons 
'n reeks artikels te skrywe oor die 
s.g. Evolusie teorie, aangesien hierdie 
saak in die Jaaste tyd oneindig veel 
publisiteit in verskillende tydskrifte 
geniet-die skrywers hiervan is na
tuurlik uitgesproke Evolusioniste wat 
hulle linkse gedagtes op hulle gewone 
Jinltse manier aan ons volk opdis. Dat 
vele op die wyse va-n die fondamente 
van hulle geloof afgeruk word van
wee hulle onkunde, is nie te betwyfel 
nie. 'n Mens kan Of die Skrif aan
vaar en bely Of die Evolusie teorie
beide is nie moontlik nie, daarom voel 
ons dat dit noodsaaklik is dat hierdie 
s .g. teorie deeglik aan die ontleedmes 
onderwerp moet word, sodat die Jig 
vir ons as studente ook deur hierdie 
valsheid heen ten volle kan deurbreek. 
Hou dus maar die kolomme van ,Die 
Wapad" in die toekoms dop! 

IN" EN OM DIE P.U.K. 
Die redaksie verwelkom gedagtewis

:>eling. As u iets op ·die hart het, Jaat 
ons '1oor wat dit is. Ve ·al sien ons 
graag ·n reaksie op geplase briewe, ar
tikels e ns. waarmee sommige miskien 
n ie ;aamstem nie. 

* * * 
Ons hartlike dank aan mnr. H. J. A. 

du Pl~ssis (Dup) vir sy eerste bydrae 
vir die oudstudente-rubriek wat in 
hierdie uitgawe verskyn. Ons wil die 
hoop uitspreek dat a! die oudstudente 
sy voorbeeld sal volg. 

* • * 
Ons hartlike gelukwensing aan mnr. 

J. A. L . Taljaardt met sy verlowing. 
Wie volg? 

lfnr Jan Botha tree 22 deser in die 
huweli k met mej. J . Postma; mnr. J . 
A. du Plessis (Roes> die 4de April 
met mej. A. C. Ras. Uit betroubare 
bron word verneem dat mnr. I. D. v.d. 
Walt (ou I.D.) ook in die e.k! vakan

;sie op een of ander tyd die huwelik
·s taat ~aan betree. 

• ~ i 
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,WAPAD." 

Rubriek vir 
Algemeenhede 

DIE UITHEEMSE 
BIOSKOOP 

'n Gevaar! 
Daar is verlede jaar in die kolomme 

van ,Die Wapad" deur twee mede
werkers onderskeidelil• egwaarsku 
teen die lees van prikkelende lektuur 
wat die sedelik-godsdienstige grond
slae van ons jongmense ondermyn. 
Daar is o.i. egter 'n vee! groter gevaar 
waarteen eweneens gewaarsku moet 
word omdat dit die sedelik-godsdiens
tige grondslae van ons volk ondermyn 
soos niks anders dit kan doen nie en 
dit is die uitheemse bioskoop wat, 
helaas, ook deur talle van ons stu
dente druk besoek word. In hierdie 
artikel stel ohs ons dan ten doe! om 
in enkele woorde teen hierdie ontset
tende kanker in die murg van die 
beskawing die waarskuwende stem te 
verhef. 

Die Rolprentbedryf kan beskou word 
as die wereld se grootste bedryf waar
in sowat 700 miljoen pond bele is. 
Volgens skatting gaan 200 miljoen van 
die mense van die wereld die 62,000 
bioskope wat aan hulle diens gewy is 
per oweek binne. Die bioskope in Groot
Brittanje word weekliks gemiddeld 
deur 26,400,000 persone bygewoon. Vol
gens syfers in die Volksraad genoem 
word die bioskope in Suid-Afrika deur 
sowat 25,000,000 mense per jaar besoek. 
Drie miljoen pond word jaarliks in ons 
land aan toegangspryse aan die bio
skope betaal. Hollywood oefen 'n ge
weldige onberekenbare invloed op ons 
tyd uit! 

Die rolprent is die produk ' van 'n 
ontspannings nywcrheid . Maar hierin 
skuil juis ook sy gevaar. As 'n ver
toning heeltemal of gedeeltelik op
voedkundig sou wees, sou die gehoor 
dit krities benader. By ontspanning 
word die onderliggende filosofiese mo
tief e gter sonder meer gesluk- sonder 
verdere navraag, sonder verdere kri
tiek, wei e<P;P.r met onuitwisbare ge
volg vir die gemoed. Want wat baie 
mense wat die bioskoop besoek ter
wille van ontspanning verbysien is die 
feit dat Hollywood 'n lewens- en 
wereldbeskouing wat die vrug is van 
die Jiberalisme en daarom totaal 
vreemd staan teenoor ons Christelike 
volkstradisies en sedes. 

al die siekte-verskynsels, wat met die 
naam neurose, slegte senuwees, aan
gedui word. Dus, breel{ die bande 
los, drink die vryheidslug in en al die 
wrange vrugte van 'n onnatuurlik ge
bonde !ewe sal verdwyn. Die !ewe is 
'n stroom van ontstaan en vergaan, 'n 
eindelose wordingsproses wat hoof
saaklik onbewus plaasvind. •En dit is 
salig om jou willoos in daardie stroom 
te werp. Die natuurlike !ewe, ook 
wei die ,.al-lewe" genoem, word be
beers deur die natuurlike drifte, die 
instinkte, soos dit by plante en cliere 
aanget.-ef word . Die instink draai fiie 
bloeiende plant na die sonlig toe ; dit 
fluister vir die voeltjies die pad op die 
trek na ver Iande; en dit nooi die 
mens uit om te volg deur middel van 
neiging en drif. Wat natuurlik is, is 
onbedorwe, daarom volg die !ewe na en 
Ieef u ult, soos 'n blom hom uitlewe 
in die Jig van die son, soos 'n dier 
hom uitlewe in die oop velde! 

VanselfSprekend speel seksualiteit 
in so 'n Jewensbeskouing 'n groot roL 
Daarom teer die bioskoop op die sek
suele drange van die mens. Dit is 
selde dat 'n mens vind dat hierdie ge
slagselement in 'n prent van Holly
wood ontbreek. Volgens onlangse sta
tistieke is daar gedurende 'n tydperk 
van 12 maande nie minder as 929 to
nele van naaktheid deur die rolprent 
getoon nie. Die bioskoop het so 'n 
geweldige opvatting van die dierlike 
natuur ontwikkel dat daar 'n voort
durende vraag is vir meer van die ge
slagselement in druk en beeld. Aile 
onnatuurlike knellende bande moet 
verbreek word. So is ook die huwe
liksband losgerafeL Die huwelik 
wor·d ve rlaag tot 'n sosia le kontrak. 
'n ooreenkoms tussen twee persone 
wat vrywillig aangegaan word en te 
enigertyd weer met wedersydse toe
stemming opgese en verbreek kan 
word. Die egskeidingsgronde moel 
dus vergemaklik word. Roerende plei
dooie word gelewer vir die vrye lief
de. Die huwelik is 'n geliefkoosde van 
die prent. Maar wat 'n karikatuur in 
die meeste gevalle ! Egtelike trou, 
huislike g eluk, kinderseen kom nie in 
aanmerking nie-dit is mos nie opwin
dend nie. Daarom word dan ook dik
wels fyn uitgewerkte liefdestonele op 
die doek georing, Wbt uie s;nne pdK
kel, die verbeelding aanvuur en die 
hartstogte Iaat ontvlam. 

Die lewensbeskouing wat Hollywood 
op die silwerdoek opdis staan in die 
teken van die treurige naturalisme 

I n die plek van mnr. Taljaardt wal I 

m'oes bedank, is mnr. S. L. Vorster 
g~:kies om die vakature in die S.V.R. 
op te vul. Hartlik geluk! Ons weet 
dat on3 in u 'n krag het. 

1 waarin ons eeu vera! op sedelike ge
bied verval het. In plaas van die 
Christelike opvatting van beheersing 
van die natuur deur die mens tot eer 
van God en bestrycling van die sonde
magte wat die natuur r(ook die mens
like natuur) verkneg, verkondig hier
die mense die leer van willose oorgawe 
aan die natuur. want al wat natuurlik 
is is volmaak. Teenoor die redelik
sedelike, teenoor die beheersing van 
die gees, word die ,.!ewe' ' gestel , die 
oorheersing deur die natuurlike !ewe. 
D ie redelik-sedelike le die !ewe aan 
bande en is daarom die oorsaak van 

Vir die menslike verantwoordelik
heid het Hollywood geen plek nie. 
Daarom is die spelers op die doek son
der uitsondering eenlinge wat in geen 
verband hoegenaamd , tot familie 
maatskappy, kerk of volk staan nie; 
elkeen staan as 'n aparte wese heelte
mal op homself, is soewerein in sy 
handelinge. en is aileen aan homself 
verantwoording verskuldig. Dat hier
die voor·stelling regstreeks met die 
werklikheid van die !ewe bots en daar
om dan ook 'n valse, onware lewens
beeld gee . behoort vir elkeen duidelik 
te wees. Getrou aan sy negatiewe blik 
op die !ewe het Hollywood vir ons tyd 
die ideale !ewe gaan nitbeeld. En vol
gens Hollywood bestaan die ideale 
!ewe in die besit van onultputlike 
geldvoorrade, weeldepaleise, luksueuse 
motorkarre ens. 'n !ewe waarin nie ge
werk word nie; wat een lang vakan
sie en partytjies, danse en onts pan
ningstoggies geword het. 

.. . . 
SLnlpatie aan mnr. G. L . Kruger mel 

di"t' 1fsterwe van sy moeder. Mag u 
in llierd ie dae die vertroosting van die 
H.G in ryke mate ervaar. 

Ons wil 'n beroep doen op aile oud
student e om in te teken op , Die 
\ VA.pad" en vir· ons a·~ikels vir die 
oudstudente-rubriek te stuur. 

* • * 
'Ook nog ons hartlilte gelukwensing 

a1n '!lnr . L. V. Pos tma en mej . Ne llie 
va n Rooy met hulle huwelik. Wie 
voJg ? 

J. HEIDEMA 
Kerkstraat 30, teenoor die Geref. Kerk, 

POTCHEFSTROOM. 

RYWIELE: • 
RALEIGH, 

MOTOR-

AJ&GYLE, RYWIELE: 
SUN, 

HERCULES, VELOCETTE 

PHILLIPS, lVIATCBLESS 

UNITY. • 
J. HEIDEMA 

l BERGERS BEPERK 
II 

wat steeds lae pryse handhaaf 

--IN--

Dames-, Kinders-, Mans- en Seunsuitrustings . 
... . ,. 

BERGERS DROOGSKOONMAAKAFDELING vir 
vinnige aflewering en beste beh andeling. 

PAKKE KLERE 2/11. BROEKE 1/3. ROKKE vanaf 2/11. 
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Probeer·--- -Bergers Beperk:- - --Eerste! 
........................ ,. ..................................................................................................................... . 

Foon 138 POTCHEFSTROOM Kerkstraat 64 

Vrydag 21 Maart, 194'7. 

En die gevolge van dit alles? Een 
van die nadeligste gevolge van die rol
prent is seker dat die emosies en on
dervindings soos voor ons oog afgerol, 
ooreenstemmende gevoelens in die 
aan~ couer aanw1'l{ker, met die gevolg 
dat laar eindeli l pogings tot naboot
sing hiervan aangewend word. Wat 
Pasc:1l in sy Pensees ges kryf het van 
die teater, geld ook vir die bioskoop 
in sy teenswoordige gedaante: ,Alle 
groot vermake is gevaarlik vir die 
Christen se !ewe, maar onder almal 
wat die wereld aanbied, behoort die 
teater die mees gevreesde te wees. Dit 
is die weergawe van die menslike pas
s ics so natuurlik en so delikaat dat dit 
tot die geboorte van sulke drifte in ons 
harte aanleiding gee." Vir 'n groot ge
deelte van sy miljoene dissipels het die 
fantastiese droomwereld wat Holly
wood vir bulle op die silwerdoek opdis 
dan ook inderdaad die ideaal van bulle 
eie !ewe geword. En wat het hulle 
daaruit gekry ? Beroof van die tower
agtige krag wa t die helde van die rol
prent voor hulle Iaat skitter het, het 
hulle in die nabootsing van hierdie 
,.helde" niks ander~ as hulle sedelike 
bederf oorgehou ni e. Op Hollywood. 
as opvoeders va n d ie massas, is inder
daad die Skrifwoord van toepassing : 
,Hulle belowe vryheid aan hulle, ter
wyl hulle self slawe van die verdor
wenheid is; want waar 'n mens deur 
oorwin is. daarvan het hy ook 'n slaaf 
geword." (II Petr. 2: 19) . Hollywood 
het die mens beroof van sy geestelike 
adeldom. Die gevolg is dat die mo
derne mens beroof is van Iewensdiepte. 
Sy !ewe is geestelik verarm en by al 
sy stofiike welvaart is by bankrot. Hy 
!ewe sinloos en doelloos. Verantwoor
delikheidsbesef en roepingsbewussyn 
het verdwyn en hy word soos 'n skip 

sonder stuur en sonder roer en koers
Joos dobber hy rond op die Iewenssee 

om uiteindelik in die moeras van sy 
eie dierTike hartstogte te verdrink! 

Hollywood het 'n mens gekweek wat 

geen ander ideaal in die !ewe het as 
materiele gerief en singenot nie, 'n 

mens wat die leuse handhaaf: .,Laat 

BOTHA GOOSEN 

Kerkstraat 98, 

Potchefstroom. 

Foon 430 Posbus 81 

--vir--

MANSKLERASIE 

ELKE DAG VARS. 

TURKSTRA'S 
BAKKERY 

BROOD 

en alle 

KOEKSOORTE 

Raadpleeg ons vir 

BRUIDSKOEKE 

FOON 282. FOON 282 

KERKSTRAAT 37, 
POTCBEF&TROOM. 
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Daar sa l bepaald 'n radikale veran
dering in die toesta nd moet intree, of 
so nie sal die spel 'n gestadigde dood 
bier op die P .U.K. sterf- en dit sa l 
dan natuurlik nie na ons hoofde ge
slinger kan word nie,-maar dit sal op 
u verantwoording rus. Onthou die ou 
spelers bly nie vir altyd bier om ons 
inrigting se na am hoog te hou nie. 

Afgesien van dit alles glo ek nie dit 
ek te optimisties is as ek beweer dat 
die eerste span-wat feitlik onveran
derd is-dit vanjaar weer baie ver 
gaan bring nie. Selfs die I.B. behoort 
met nodige entoesiasme nie te sleg te 
vaar nie. 

Op 5 en 7 April word daar aan 'n 
toernooi op Vryburg deelgeneem, en 
ons hoop is dat die span hom terdee 
sal laat geld en die Kalahari-boere wys 
hoe hokkie gespeel moet word. Baie 
sterkte!! 

G. H. J . KRUGER, 
(Kaptein) . 

KRIEKET. 
Die Krieketklub bet weer aan die be

gin van hierdie kwartaal sy bedrywig
hede hervat. 

Ongelukkig kon weens die beperkte 
tyd nie geoefen word nie, maar nog
tans is 'n paar wedstryde gespeel en 
bier bet die Krieketspan weer getoon 
tot watter hoogtes bulle instaat is. 

Die eerste wedstryd was teen Wit
rand? die wenners van die W.T. 
Krieketliga en bier bet P.U.K. so 
goed vertoon dat bulle met 24 lopies 
kon wen. Veral wil ons vir Jood 
Struwig gelukwens met die . telling 
van 51. Hartlik geluk Jood. 

Die tweede wedstryd was teen 
Proefplaas en hier bet die PUKKE 
weer die P.U.K. se naam hoog gehou 
deur met 49 lopies te wen. 

Teen die Kamp moes ons die onder
spit delf met 4 lopies, maar die krie
ketspan kan netso goed verloor as wen. 

Teen Heidelberg Normaal het die 
P .U.K. voortgebou op sy prestasie van 
verlede jaar, en hierdie keer het ons 
die Heidelbergers met 99 lopies ver
slaan. Peet Struwig word bier rgeluk
gewens met sy prestasie van 83 lopies. 
Baie mooi ou Peet ons voel trots op 

Besoek die Studente-

en Eg-Mrikaanse Kafee 
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* Bediening na u Bevrediging 

BLACKENKIE 
BEPERK. 

KLERASIE VIR DIE 
HUJSGESIN 

KLEURBAADJIES EN BROEKE, 
STEWELS EN SKOENE. 

SPORT- EN DRAAGHEMDE VAN 
ALLE SOORTE. 

Spesiale Benodighede mr 
Studente en Skoliere. 

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

Posbos 19'7. Foon 1'79. 
KERKSTRAAT 61, 

POTCHEFSTROOM. 

,WAPAD." 

jou. Ook aan P . Malan en K. Struwig 
vir bulle prestasie in die boulwerk. 

Saterdag 22 Maart speel ons teen 
U.P. Aan alle spelers, sterkte, hou die 
naa m van die P.U.K. hoog en speel 
Saterdag krieket soos krieket gespeel 
moet word en soos julie altyd speel. 

F . S. DU T . MEYERS, 
(Voorsitter). 

ATLETIEK. 
Op 12 Maart is die jaarlikse inter

fakulteit sportbyeenkoms weer gehou 
en die B .Sc.'s was hierdie keer die 
oorwinnaars. 

Mooi prestasies is die gelewer en 'n 
hele aantal rekords is daarmee been. 
Die volgende nuwe rekords is opge
stel: 
Dames Werpskyf-84vt. 9dm.- Mej. K. 

de Wet. 
Dames 100 trei!-12.3 sek.- Mej. J . 

Marais . 

I 
Dames Verspring- 14vt. 7dm.- Mej . J . 

Maris. 
Mans Bo-19 Hoogspring- 6vt. Oiidm.

Mnr. E . Miiller. 
Mans 0-19 Hoogspring-6vt. 2lldm.

Mnr. E. Miiller. 
Mans Bo-19 Spiesgooi- 181vt.- Mnr. C. 

J . van Wyk. 
Die betrokke persone word hartlik 

gelukgewens met hierdie prestasies as
ook met die verowering van bekers. 

Die mooi gees aan die dag geli! deur 
atlete wat minder gelukkig was is te 
admireer en verdien navolging. 

Langs hierdie weg wens die Atletiek
bestuur ook sy opregte dank aan per
soneellede en studente wat, in watter 
opsig ookal, betrokke was by die 
Sportbyeenkoms, oor te bring. 

A. VANDER WALT 
(Kaptein) . 

KORFBAL. 
Die eerste en tweede Korfbalspanne 

is van plan om vanjaar weer met nuwe 
moed en ywer te speel en te verower 
so ver bulle gaan. Die eerste span 
hoop om nie alleen die plaaslike beker 
te bekom nie, maar om vanjaar ook 
die Unie-skild huis-toe te bring! 

Graag wens ons ook vir mej. C. de 
Wet in ons midde welkom te heet, na
dat sy 'n jaar lank vir verdere studie 
in Stellenbosch was. Ons is seker dat 
haar aandeel in die Korfbal die hele 
klub tot voordeel sal strek! 

L. VENTER 
(Kapteine). 

ANDER KLUBS. 

Alhoewel niks van ander Klubs ont
vang is in die vorm van artikel nie, 
is dit duidelik dat bulle ook groot 
planne bet om hierdie jaar 'n groot 
sukses van bulle ondernemings gaan 
maak. 'n Mens dink bier vera! aan 
die tennisklub wat vanjaar !ewe open
baar soos nog nooit te vore nie-dit 
kan ook van die Jukskei-klub gese 
word. Aan aile klubs wil ons sterkte 
toewens met bulle ondernemlngs vir 
hierdie jaar. 

Dit word ;,ertel dat die spoolt van 
Piet Grobler-huis bang is vir die spook 
van Heimat. 

Varia Rubriek 
Nuuskierige aan die redakteur van 

.,Die Wapad" : Wat kyk jy dan van
naand so in die lug rond? Antwoord: 
Man ek soek al die hele aand na 
Benoon. 

• * * * * • 
Uit vertroubare bron word vez'neem 

dat Willem Malan binnekort sy snor 
sal a fsk eer. 

* * * * * 
Louis v. Lelyveld : Ek bet op 'n 

goeie dag 'n bietjie .,Cockleggs" by 'n 
tante gaan bedel. Toe ek wou terug
keer was my fiets se wiel .,porridge." 
Om die tyd om te kry bet ek toe maar 
gaan visvang, dog na tevergeefse po
gings net 'n .,barber" gevang. 

* * * * * 
Plerts in Fissiese Skeikundeklas: 

Maak my tog a .u.b. wakker as die tyd 
om is-dan bet ek Plantkunde. 

* * • • • • 
Basie van Wyk kom op 'n Sondag

aand by 'n kamer in Thaba-jah inge
stap met twee wasgoed sakke in sy 
hand. wat hy voor die deur opgetel het 

I 
en vra aan die twee kamermaats: Is 
dit nie miskien julie goed die nie? 

* * * * 
Sommige persone is so tuis in die 

fyn tegniese puntjies van die spykero
logie dat bulle daarin slaag om die 
eerste aand wat bulle 'n dame uitneem 
te ,case," ander weer neem Ianger. 

• * * 
In aile geval, hoe dit ookal sy, of dit 

nou korter of Ianger duur en afgesien 
van die fyn tegniese puntjies en die 
toepassing daarvan- Spokie wil en 
gaan ongeag dit alles ook ,case.'' 

• • • 
'n Kort oubeer ontmoet 'n ·lange in 

die skemerduister so om en by 6.45 
n .m . : .,Wie is jy?" vra die korte aan 
die lange. Antwoord: ,,'n Eensame 
reisiger op die terugpad tussen Thaba
engkulu en Postma-buis.'' 

• * * 
'n Wyse bet soveel om oor te dink 

dat hy nooit aan die praat kom nie. 
'n Dwaas bet soveel om oor te praat 
dat hy nooit aan die dink kom nie. 

* • • Donkie Pienaar sien erg uit na die 
Sielkunde-prakties. Hy verstaan daar 
is 'n eksperiment waar 'n dame sy 
hand moet vashou. 

• * * 
'n Kwartier nadat die periode begin 

bet ontmoet twee studente mekaar op 
die hoofgebou se trappe. 
Eerste Student: Wat doen jy bier? 
Tweede: Ek loop Hollands I. 

• • • 
Om slytasie te voorkom bet sommlge 

studente leer op bulle baadjies se elm
hoe gesit. Dis miskien 'n goeie sug
gestie dat sekere persone dit Hewers 
aan die binnekant van die elmboog 
kan sit. 

* •• 
Dit word beweer dat Engeland bier

been kom. As dit so is hoef die 
Latyn I klas nie daarheen te gaan nie. 

• • • 
Deesdae is dit nie net die fisioloe 

wat fisiologie-prakties loop nie. 

• * • 
Na aanleiding van die eerstejaars 

brosjure-antwoorde moet daar onge
veer 3 dosyn persone op die studente
raad wees. 

Wo J. GROBBELAAR 
DAMES EN HERE HAARKAPPER. 

MARCEL EN W ATERGOLWING. 
PERMANENTE HAARGOLWING. 

Helen Curtess Machineless Oil Perm. 
Jamal Machineless Cream Perm. 

BEKWAME BEHANDELING GEWAARBORG. 

Mansafdelin~ :-V erminderde Tarief vir Studente 
Weeksdae. 

Tel. 330. Kerkstraat 92. 
Potchefstroom. 

Vrydag 21 Maart, 194'7. 

KENNISGEWING. 
Ons wil net die studente se aandag 

daarop vestig dat F .C.S.V.-publikasies 
oor Opvoedkunde, Filosofie ens. te 
koop aangebied word deur Korps. V.V. 
Die boeke is te kry by mnr. J . Venter 
H eimat. 

BEROEP. 
Ons wil 'n ernstige beroep doen op 

a l die studente om artikels te !ewer 
vir .,Die Wapad.'' Dit val vir die re-

I daksie ba ie moeilik om 'n sukses van 
die bla d te maak as ons nie 'n ge
noegsame hoeveelheid a rtikels ontvang 
nie. Skrywe oor a lles en wa t nog en 
!ewer die artikels vroegtydig by een 
van die redaksie-lede in a.u .b. 

.. * * * * * 
Studente ondersteun ons adverteer -

ders in .,Die Wapad." As u iets nodig 
het le eerste 'n besoek by die adver
teerders af en u sal · tevredenheid 
ondervind. 

DIE W AARHEID. 
Die mens met sy brandend-soekende 

gees • 
het maar 'n lewensduur 
van 'n enkele uur 
om 'n skip van Waarheid te bou 
waarin sy gees 'n veilige koers 
deur die see van die dood kan hou ; 
want skoonbeid, eer, rykdom, jeug 
swig voor die doodsmag in die stryd : 
Die Waarheid alleen is Onverganklik

heid. 
J. P . B. VILJOEN. 

EERSTEJ AARWYSHEID! 
Eers 'n babetjie klein. 
Sonder- enige brein. 
Later 'n bietjie verstand. 
Kan al kruip op die sand. 
Toe in die skool 
Deur onderwysers gemoor. 
Maar nou is ek bier 
Om die P .U.K. te plesier. 
(Foeitog! !) 

MOFFIE. 

INGRAM SE I 

BOTfELSTOOR 
(Eienares: Mev. C. M. INGRAM>. 

II 
ING~VOERDE 

en 

KOLONIALE 

WYNSOORTE 

en 

SPIRITUALIE:It 

O.K BAZAAR 
(1929) BEPERK 

60 Departemente onder een Dak. 

Kruideniersware en Voedsel
ware, Mans- en Dames
klerasie, Toiletware en 
Medisyne, Koek en Lekkers, 
Meubels ens. 

O.K. BAZAAD 
P 0 T C B E F S T R 0 ·o M 
Elke Dag 'n Uitverkoplngsdag. 

Gedruk deur die Westelike Stem, 
Potchefstroom vir die uitgewers, Stu
dente Vert. Raa'd, P.U.K. vir C.H.O., 
Potchefstroom. 

. 


