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GROOTSTE GRADEPLEGTIGHEID IN 
P .U.K.-GESKIEDENIS 

Vir die soveelste keer was die pawiljoen op Olen-park op 6 l\lei van kant 
tot wal volgepak van vrolike P.U.Kaners, hulle familiebetrekkinge en vriend~. 
Hil'rdie gPJukkige stemming is nie geskep deur 'n vooruitsig op 'n moontlike 
JntPrvarsity-oorwi•ming nie: dog alma! was verheug omdat die P.U.K. weer 
'n nuwe mylpaal in sy geskiedenis a Christelik-Nasionale inrigting bereik het. 
Want was die blote feit dat die grootste saal in Potchefstroom te klein was om 
die plegtigheid in te laat plaasvind, nie 'n sigbare teken van die ongekende en 
gesonde groei wat ons inrigting vertoon, ten spyte van herhaalde teeslae nie? 

Ja-nee, selfs die heerlike sonskyn Alhoewel die weg van idealisme nie 
vanuit 'n helderblou, wolklose heme!, met rose besaai is nie, het die verlede 
was vir ons op daardie dag die sim- ons geleer dat bulle wat dit ver ge
bool van die toekoms van die P.U.K., bring het, allermins opportuniste was, 
want naas die blydskap wat daar ge- dog wei met hoe ideale besiel was! 
beers het oor sukses en prestasies wat Ons stryd om 'n ideaal te bereik moet 
op akademiese gebied deur individuele egter met 'n gl!mlag op die gelaat 
studente behaal is, is hierdie vreugr!~ aangedurf word, want, om die Minis
verinnig by die besef dat ons reeds ter se eie woorde te gebruik. ,'n 
studente aan 'n onafhanklike inrigting Vrolike hart veroorsaak 'n stralende 

met 'n unieke karakter is. 

"n Inspirerende en treffende rede is 

dcur Adv. C. R. Swart in sy hoedanig

hcid as Minister van Onderwys ge

lcwer, wat besonderc byval gevind het. 

Met besieling het hy die studercnde 

jcug aangespoor om vervul te wees 

met idealisme, terwyl hy gemaan bet 

om die gees van opportunisme te 

'hn'ltry. 

gcVreet." 

Ook die koet·svastheid van ons in
rigting sowel as die stale deurset
tingsvermoe van Prof. P ostma ·is 
dcur Adv. Swart gehuldig. Op lui
migc wyse het hy ons laat verstaan 
dat die ·finale onafhanklikwording :van 
die P.U.K. nog net, maar ook ten. 
minstc nog van sy beslissing afhang! 

\Vie van die graduaJUli sal dan 

ook ooit daardie moeilik beskryfbare 

bly<lskap, en tog so 'n lastige lalOJl 

in sy keel kan vergeet by <lie aan
hoor van: ,l{ragtens die volmag aan 
my verleen ..•. ," of by nou ookal 
die eerste of laaste sport op akadt>
miese gebied bereik het. 

Vir ons inrigting was dit 'n verdcrc 
onderskeiding dat nie minder as vcer
tien doktorsgrade toegeken is nie , te,·
wyl altesaam 257 persone grade ont
vang hct. Mens kan nie anders as 
om hierdie hoogste prestasies wat be
baa! is te dank aan die dceglike akn
demiese opleiding wat P.U.Kaners gc

niet nie. 

Die 6de Mei 1950 was weer 'n 

klinkklare bewys dat op die gebied van 

alle wetenslmppe die leuse , In U Lig'' 

ten volle uitgeleef kan word. 

J. H. BOOYENS. 

Hoekom stut vrouc hul koppc op 

hul hande as hulle wil diep dinl;:? 

Om bul monde toe te hou sodat hulle 

hul nie self steur nie. 
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Wie Wapad. 
19 Mei, 1950 

DIE EERSTE ST AP IN DIE RIGTING VAN 
INTERUNJVERSITERE SAMEWERKING . 

,Hierdie debat met die N.U.K. te Durban was nie net 'n blote debat nie 
maar 'n verdere bydrae tot die goeie verhouding wat daar reeds tussen die 
twee inrigtings bestaan. So 'n aksie dui aan dat positiewe vordering wat 
inter-universitere verhouding betref, gemaak is." Met hierdie woorde onder 
andere bet Mnr. Willem de Klerk, ons Studenteraadsvoorsitter, die sprekers van 
die Natalse Universiteitskollege bedank op die inter-univrsitere debat wat deur 
die plaaslike debatsbestuur gereel is. 

'n Goeie verhouding tussen die verskillende universiteite van ons land is 
iets wat in die verlede nog nie bereil~ kon word nie en tog is en was dit 
essensieel en noodwendig dat daar kontak moet bestaan tussen al die studente 
van ons land. Deur samewerking kan daar groter hoogtes bereik word in die 
strewe van ons verenigings, kan bevooroordeeldheid teen ander inrigtings uit 
die weg geruim word en kan verhoed word dat elke universiteit se studente
aktiwiteite in 'n groef vcrval. Soos twee vriende mekaar belnvloed en lai 
sonder dat een se individualiteit en eie karakter daaronder ly, maar die vt·iend-
5kap eerder opbouend van aard is, so is dit ook die geval met ons universite ite. 

Die grootsle probleem in die verlede was dat daar vir die skepping van 
'n sodanige goeie verhouding nie 'n basis van samewerking gevind kon word 
nie omdat sommige van ons tnrigtings meer as een ras huisves. 

Samewerking is noodwendig en as die nie-blanke universitere opleiding 
met sulke rasse skrede ontwtkkel, moet samewerking met hulle beslis nie tilt 
die oog verloor word nie omdat alleen daardeur 'n' goeie verstandhouding 
geskep kan word ook tussen die intelligentia van die Suid-Afrikaanse rasse. As 
reeds hier op universiteit tot 'n goeie verstandhouding geraak word, sal dit 
van blywende waarde wees vir die vooruitgang van ons land. 

P.U.K se houding len opsigte van die verwikkelinge wat reeds hierdie 
jaar op hierdie gebied geskied het, is mooi saamgevat in die mosie wat aeur 
mnr. H. L. M. du Plessis ingedien is op ons jongste algemene studente-vergade
ring en algemeen aanvaar is deur die hele vergadering. Die mosie lui soos volg: 

VERJiLARJNG YAN DIE P.U.Ii. ~IONSTERVERGADERING OP 3 APRIL 

1950 1/S. DIE INTER-UNIVERSIT:ER E KONFER ENSI E GEHOU OP 

DURBAN 15 EN 16 FEBRUARIE 1950. 

1. Met groot waardering neem die studente van die P.U.K. vir C.H.O. 
kennis van die bcleidsverklaring van die P.U.K. en besluite van die Durbun 
lwnferensic wat in kern die volgende behels: 

(a) Bcleidsverldaring \'an die P.U.K.: 

Samcwcrking met blanke Universiteite in S.A. mits die vertcenwoordigenoe 
Jiggaam van sodanige uniYersitcite in beginsel of in praktyl;:, die selfstandige 
ciC' aard van blanke en nie-~Jauke opvocding erken en dus bereid is om aun 
die nie-blanke 'n uitsluitende eie opvocdkundige inrigting te gun, ooreen
l;omstig sy eie aard en ontwikkeling. 

(b) Bes-luite van die lionferensie: 

Hierdie vergadering aanvaar die status quo aan die universiteite 
as tydelil' eu ongcwens en ondersteun die beginsel van afsonderlilte 
fasiliteite vir nie-blanlm studcntc soos tans die gC'val is in die Universiteit V.:tll 

NataL 

(Vervolg op bls. 3, kolom 1). 
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VAN S.R. WEE 
Die S.R. wil graag sy gelukwensing 

en dank betuig aan die Debatsver
eniging vir die puik program wat op 
12 Mei gelewer is. Die Debatsbestuur 
het hulle· besonder beywer vir die 
interwtiversitere byeenkoms. Die suk _ 
ses van die program is voldoende be
kroning. 

• • • • 
Die Theos word gelukgewens met 

die twee wcdstrydc wat intussen weer 
gewen is. Ook ons Hokkieklub het 'n 
oorwinning behaal. 

Van harte geluk aan aile klubs wat 
presteer het. 

• • • • 
In die vorige uitgawe van ,Die 

Wapad" is sekere dinge geplaas wat 
sl<erp kritiek uitgelok het. Die S.R. 
is besig om die saak te ondersoek. By 
'n volgende uitgawe sal die resultaat 
van die ondcrsoek bekendgestel word. 

,WAPAD" 

Langs hierdie weg wil die S.R. sy 
gelukwensinge oorbring aan l\lnr. H. 
Schutte en i\lej. H. Hofmeyer, sowel 
as Dr. K. van Deventer en i\lej, l\I. 
Tomlinson, met hulle verlowing. 

• • • • 
Tenslotte wil die S.R. weereens on

der die aandag van die klubs bring, 
dat die korrekte prosedure gevolg 
moet word i/s korrespondensie. Aile 
korrespondensie moet deur die S.S.B. 
aan die S.R. gerig word. Geen brief, 
wat anders as deur die S.S.B. ons be
reik, sal behandel word nie. 

Aile klubs en verenigings moet ook 
onthou dat korrespondensie i/s stu
dente-aangeleenthede, wat aan die 
Administratiewe kantoor of die Senaat 
van die P.U.I{. gerig word, ook eers 
die S.R. moet berelk. 

Die tweedejaars (vera! die dames) 
moet darem so af en toe hul kleur
baadjies ook uittrek, 

(Vervolg van bls. 2). 

Die volgende basis vir samewerking wat aileen op V.S.Re. betrekking het : 

( i l Blanke afgevaardigdes sal van blanke Universiteite gestuur word. 

(ii) Blanke afgevaardigdes sal van "gemengde universiteite" gestuur word. 

(iii) Nie-blanke afgevaardigdes sal van suiwer nie-blanke universiteitc 
gestuur word. 

(iv) Daar sal geen menging van sosiale geaardheid wees nie. 

(c) Saam met die Studenteraad van die P .U.K. vir C.H.O. aanvaar hierdie 
vergadering hierdie besluite met dank. 

2. Vir hierdie vergadering is dit duidelik dat die uitslag van hierdie kon
ferensie bewys het dat ~tudente van Engelse en Afrikaanse Universiteite mekaar 
op federaal-uitvoerende basis kan ontmoet en gesamentlik kan koopereer. Ook 
bewys dit die waaragtige welmenendheid by genoemde universiteite. 

Hierdie monstervergadering betuig sy dank aan daardie Engclse universi
teite en bied sy hand van samewerking aan. 

Laat ons so grootmoedig ons probleme oplos. 

3. Met leedwese moet hierdie vergadering verneem van die houding van 
sommige studenterade wat nic begerig is om tot samewerking oor te gaan nie. 
Dit is duidelik dat die rede hiervoor gesoek moet word in hulle eis dat same
werking aileen kan geskied volgcns hulle vooropgestelde beleidsdiktering. 

Graag wil hierdie vergadering vera! die houding van die Universiteit Wit
watersrand ten strengste kritiseer. Hulle selfgenoegsame beleidsdiktering 
soos vervat in die blaadjie , Wits" van 20/ 3/ 50, is lynreg teen aile studente 
lwoperasie. Uitlalings soos "we shall never compromise" is laakbaar en verloen 
hulle houding aan ons studenteraad in 'n' brief gedateer 27/ 2/ 50 waarin hulle 
ons versoek het om nie deur kleinlike en belaglike argumente ons samewerking 
te weerhou nie. 

Onses insicns behels die posisie van die nature! op die Universiteit Witwaters
rand 'n ' benadeling van ho11J.self omdat hy daar nie altyd die volle ontwikke
ling ooreenlwmstig sy eie aard sal kan verkry nie, omdat Wits in die eerste 
pick "n blanke Univcrsiteit is. 

Ons wil 'n beroep docn op aile Universiteite om hierdie standpunt van 

Wits te kritiscer, en al is dit sonder hulle samewerking, "n basis van eenheid 

te vind. 

Studente! 

As u gaan Fliek, of in die dorp 
kom 

BESOEK 

3 

.ASTRA MILK BAR 
(LANGS DIE GRAND). 

DIE KAFEE WAT DIE STUDENT 
SE DORS LES. 

F. ZEILER 
Potgieterstraat 40. Foon 344. 

Potchefstroom 

vir a! u benodigdhede i.v.m. die 
Skoonmaak van u woning, 

VERF, 

GLAS, 

PLAKP APIEit, 
ens. 

BESOEK 

LAURETA 
vir 

ALLE BREIWERK 

en die nuutste modes in 

KOSTUUl\IS. 

Kerkstraat 45, 
POTCHEFSTROOl\1. 

EXCELSIOR MEUBELS 

Beperk. 

Ons lewer die beste gehaltc 

MEUBELS 

teen die laagste pryse. 

Besoek Ons en ons verseker U 
van ons bcstc dienste. 

VERTOON LOKAAL : 
Foon 743. Kerkstraat 132, 
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DIE OPKOMS VAN HOK·KIE EN 
BOKS OP P.U.K. 

In 1!.1<17 al, het die Pukke 'n barshou geboks toe Roedie Verster die Ieiding 
op hom geneem het. Daar was toender tyd nog nie 'n boksklub nie, maar l\Iaan
dae-aande as die bokshandskoene in die ou ginutastieksaal aangesit word, bet 
die geesdrif hoog geloop. 

Ou, vriendskaplike wrokkies is daar 
uit die wereld gemaak met 'n paar 
goedgemikte vuishoue wat jou soms 
laat verbeel het jy het sterrekunde 
bier aan die P.U.K. kom bestudeer. 

Op 15 Maart 1945 is daar daad
wcrltlike stappe gedocn om 'n' boks
ltlub te stig, toe P, J, Spies op die 
stigtingsvergadering voorgestel het 
dat die S.R. genader moes word in die 
verband. 

Ons boks ook. 

mo' M~ o( di~ 
P4K ........ . 

.~ . 
Die nodige toestemming is verltry en 

vanaf Maandag 12 April het die ba
ldeiery 'n' aanvang geneem met Spies 
as ltaptein: Daar is ook sommer be
sluit d'm die Studenteraad te nooi om 
dit op 'n mooi manier moontlik te 
maak om toerusting aan te skaf. 

"'- Dr. D. P, J. Smith was eerste ere
president, wat dit ook makliker ge
maak het om bokshandskoene van die 
falmlteit vir Liggaamlike Opvoeding 

te leen. Ook die springtoue is tot 
beskikking gestel. 

i\lnr, J. Erasmus is genader om as 
afrigter op te tree. 

H. Snyman sou kaptein gedurenr.le 
1950 wees, maar hy gaan mos toe weg, 
en li. Botha neem die Ieiding oor. 

In die tussentyd is die gimnastiek
gebou voltooi, en waar wil jy 'n beter 
oefensaal he! Dr. Smith het dan ook 
toegestem dat oefeninge Maandagaan-

..... ~en hokk.ie is v1r 

/ 

, , -------~-----

de daar gchou kon word. Nou oefen 
die boltsers en stoeiers in een saal, 
en daardiekant in 'n hoekie is n 
klompie gimnaste besig om stof uit 
die matte te skop. 

Die Hokkie. 
Nie so lanlt gelede nie-om die 

waarheid te se, presies vyf jaar ge
Iede-is die P.U.K.-holtkieklub gestig. 
Anders as gewoonlilt, is die voorbeeld 

van die reeds bestaande dameshokkte-
klub gevolg wat betref die samestel
ling van die konstitusie. As kaptein is 
verkies Louis Vorster, en as ere-presi
dent, Mnr. D. Smith. Heel vroeg moes 
die Studentez·aad met 'n bedraggie in
spring om salj:e aan die gang te sit. 

Dit is interessant om te weet dat 
daar besluit is dat die drag wit ::;ou 
wees, en dat elke speler sy eie stok 
moes saambring. 

Die eerste breier was proponent L 
Loots, en is in die volgende jaar op
gevolg deur Dr. Fourie. Die dames 
was nog steeds leidende, en die mans 
moes hul oefentye maar reel volgens 
die van die dames Gevolglik het 
daar gedurig veranderinge plaasge
vind. Ook vir die aankoop van appa· 

X 

So bet die Besem-

bos" se 

tekenaar 

spotpren

'n paar 

jaar gelede die op

ltams van hokkie en 

bolts op P.U.K. voor

gestel . • 

X 

raat mocs na die damcsklub omgcsci•1 
word. 

Op 3 Mei 1946 is besluit dat die toe 
pasgestigte bokkieliga sal affilieer met 
Grikwaland-Wes of Betchuanaland 
om ook aan inter-provinsiale wed
stryde dec! te neem. 

Omstreelts hierdie tyd is besluit wat 
die kleure van die hokkiehemde sou 
wees. Oolt bet die bcstuur gemecn dat 
die holddeveld 'n bietjie oplmapping 
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GAMSU-SLAGTERY 
(Eienaars: Randsc Koelkamers). 

Telefoon 76. Posbus 166. 

Direkteure: 
E. M. Wright, · 
K. de J. Hofmeyer. 
I. J. D. Wentzel. 

Kerkstraat 72, 

POTCHEFSTROOiU. 

Ons verskaf die beste kwaliteit 
\'LEIS, VIS, HAi\1 en PLUii\IVEE. 

Bcs(Jaar Tyd, l{ragte en Skoene 

deur 'n 

aan te skaf. 

C. VAN DER MERWE, 
FIETSHANDELAAR. 

l{erkstraat 92, Potehefstroom. 

VAN BLOMMESTEIN'S 

BOTfELSTOO'R 
NUWE GEBOUE 

(Regoor Standard Bank) 
King Edwardstraat, 
POTCHEFSTROOl\L 
Foon 72, Posbus 46, 

Telegram.: "JEDEIKEN." 

Onnodig om van die Kaap te bestel, 
'n ondersoek sal u oortuig! 

KRY DIE BESTE ! 

PLAZA · KAF EE 
(Onder persoonlilte toesig van 

Mnr. en Mevr. Ferreira). 

••• 
Vir---

GOEIE EN NET JIESE DIENS, 

Probeer die 

PLAZA, 

Die Sportmau ~;e Kafcc, 

Foon ~19. l{erkstraat 109. 

.,WAPAD" 

(Vervolg van bls. 4, kol. 3). 

nodig het, en op 'n goeie Saterdagog
gend het die spanne die plek byg·e
dam. 

Intussen het die klub sodanig pres
teer dat die Kalahari-hokkieklub die 
Pukke gelukgewens het. Ook het hulle 
die begeerte uitgespreek om 'n toer vir 
die P.U.K. te reeL Daar is toe besluit 
om tussen die 19e en 29e Julie die 
dorpe Kimberley, Vryburg en Mafe
lting te besoek. 

Eers in hierdie jaar is besluit dat 
spelers spesiale hokkieskoene moet 
dra, aangesien gewone skoene die blad 
van die veld beskadig. 

Nog in dieselfde jaar het U.K.O.V.S. 
die voorreg gehad om 'n' pak van die 
Pukke op die lyf te loop. Die span het 
goeie spelers gehad, en 'n man soos P. 
C. Struwig het seer sekerlik die de 
l{lerk-beker verdien. 

In .1947 het die hokkiespelers die 
Paasnaweek op Vryburg deurgebring, 
en teen Augustus het Harlekyne hier 
besoek kom afie. Oor die algemeen, 
egter, het die kaptein, Gerrit Kruger, 
rede gehad om effe te kla, want di ·3 

opkoms na oefeninge en vergaderinge 
was swak. Hierby het dit egter nie 

gebly nie want die manne het hul
seU reggeruk, en die volgende jaar, 
1948, "kan met reg beskou word as 
die ja-ar waarin hokkie aan die 
P.U.K. sy hoogtepunt bereik het. 
Sewe spelers het in aanmerking ge
kom as verteenwoordigers in Wes
Transvaal, en vier, 11.1.. A. van der 
Walt, K. D. Struwig, J. J. Grobbe
laar en J. Esterhuizen, is op die 
24ste April gekies om Wes-Trans
vaal op Witrivier te verteenwoor
dig, 

In die groot inter-universitere toer
nooi van 1948 het P.U.K. verloor teen 
die wenners van 1947. Hulle speel 
egter gelykop teen Wits, wat uiteinde
lik 2e gekom het in die toernooi. 
(In hierdie wedstryd het vera! Voor
dewind skitterend vertoon). Ook speel 
hulle gelykop teen Stellenbosch. Hoe
wei die Pukke gewen het teen 
U.K.O.V.S. en vel'ioor het teen Tukkies 
en die res, het hulle tog 2e van die 
Afrikaanse Universiteitc gekom, en 

klaargemaak voor U.K.O.V.S. en Stcl
lenbosch. 

Hierdie jaar het Frans .\[eyers die 
de IUerk-beker weggedra. 

In Julie 1949 is bcsluit dat daar teen 
die Maties op Stelienbosch gespeel 

(Vervolg op bls. 12, lwl, 2). 

<!&orbenking. 

DIE LAMP WAT ONS 
BINNESTE VERLIG. 

5 

,Die gees van die mens is 'n lamp 
van die Here, dit deursoek al die 
kamers van die biimeste." 

Die kamers van die binneste! Wat
ter wereld le nie in hierdie paar woor
de opgesluit nie. 

Die binneste van die mens is 'n dool
hof van gange en tonnels deur die ver
borge innerlike !ewe heen. 

Wie kan die diepste roersele van die 
sielelewe van 'n ander verstaan? WIC 
kan 'n weg vind dem· die duisternis 
van sy eie binncste, die onpeilbarc, 
haas bodemlose dieptcs van die eie 
siel? 

God speur in die donkerste dieptc. 
Vir Hom is die duisternis Jig. Hy sien 
ook in die ingewande van die aarde 
waar geen ligstraal ooit deurgebreek 
het nie. Ook die kamers van die bin
neste is vir Hom geen duisternis nie. 

Die mens het egte1· 'n · lamp nodig 
sodat Hy kan inblik in die eie inner
like sielelewe. In die Jig van dio 
lamp wat God hom . gee, kan hy die 
donker skuilhoeke en verborge diep
tes van sy hart sien. In die Jig van 
sy gees, wat 'n lamp van die Here is, 
kan die mens die donkerheid van sy 
binneste opklaar. Die lamp van die 
gees is dus 'n genadegawe van God 
waarsonder hy sou ronddwaal en 
rondtas in die kunslig van 'n bedorwe 
verstand, in die valse skynsel van sy 
oorpeinsinge. 

In die Jig van die lamp van die Here 
le sy hele binneste voor die mens 
bloot. Dit gee hom selfkennis en be
waar hom vir selfbedrog. 

In die Jig daarvan sien die gelowige 
die dwaasheid van sy sondige hart. 

Deur Gods genade ontwaar hy sy 
sonde en ellcndc en bespeur hy die 
vesels van 'n band met God in 
Christus. 

Mag die stof van sonde uit ons harlc 
verdwyn voor die asem van God. 

Mag die lamp van die Here helder
der in ons skyn en ons oog hom vcr
lustig in die tere bande van gcmeen
skap met God. 

I. J. v.d. WALT. 
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Naaiwerkbenodighede, en~ 

BY 

LA VOGUE 
(J. M. Taylor) 

Posbus 221. Foon UO. 

KOM NA--

POTCHEFSTROOM 

HANDELAARS 

Die mees bekende Afrilmanse 
Handelaars. 

Fone: 259 & 250. 
POTGIETERSTRAAT, 
POT HEF~TR001\I. 
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Wetenskap en Kuns. 

INSULIEN EN SUIKERSIEKTE 

Een van die siektes wat die mees
te deur mense, wat effens na die 
ouerige kant toe staan, gevrees word, 
is suikersiekte Hierdie siekte bring 
mee dat die lyer te vee! water drink 
en te vee! eet. Ook is hy gdurig 
moeg, en g'n seertjie wat by opdoen 
wil genees nie. Die enigste middel wat 
hiervoor help is 'n inspuiting insulien, 
en dan is dit oo_k maar tydelik, want 
hierdie hormoon is slegs tydelik ef
fektief. Daarom bcstaan daar 'n ge
weldige aanvraag vir insulien, en die 
bereiding van hierdie stof in kristal
lyne vorm het al meer en meer die 
aandag geniet. 

Insulien is 'n hormoon wat afge
skei word deur die sogenaamde 
,eilandjies van Langerhans." Dit is 
groepe selle wat in die pankreas of 
Aalvleisklier verspreid le. Hierdie 
eilandjies van Langerhans is buislose 
kliere, en die insulien word direk in 
die bloedstroom gestort. Daarom is dit 
'n hormoon, waarvan die funksie in 
hierdie geval hoofsaaklik is om die 
persentasie suiker, wat in die bloed 
opgelos is, te reguleer. Wanneer 
daar 'n tekort aan hierdie hormoon 
in die bloed is, styg die suike-rkonsen
trasie soms tot 1%, terwyl die nor
male maar sowat .08 tot .16% is, en 
dit kan noodlottige gevolge meebring. 
So'n persoon ly aan suikersiekte. 

Eers in 1921 het die mense daarin 
geslaag om 'n ekstrak van insulien te 
verkry. Sukses het so lank uitgebly 
omdat die pankreas benewens insu
lien, ook nog 'n ensiem, trypsien, af
skei wat die hormoon vernietig sodra 
die pankreas uit die liggaam verwyder 
word. 

Daarom word by die ekstraering 
van insu lien. die panlueasklier van 
diere bevries en die temperatuur ver
der verlaag na - 10 gr.C. tot-20 gr.C. 
en daarna gemaal. Dit is gevind dat 
by hierdie temperatuur, trypsien g'n 
invloed het nic. Sull{e gunstige om
standighcde kan nie altyd geskep 
word n ie, en gevolglik kan daar moei
lik voorsien word in die aanvraag na 
hierdie lewensbelangrike stof. 

Na moeitevolle navorsing is onlangs 

egter 'n geslaa·gde proses vir die eks

traksie uit die pankrea , l:!n die bewa

ring van die hormoon verl{ry, wat 

baie eenvoud igers is as die vriesme
tode. Deur die eenvoudigheid van 
hierdie metode word selfs die leek in 
staat gestel om dit toe te pas en so
doende kan ldiere van verafgelee 
bronne vervoer word na die sentra 
waar dit verwerk word, om sodoende 
die produksie te verhoog en die on
koste daaraan verbonde geweldig te 
verminder. 

Dit is bekend dat stowwe in die 
droe toestand baie meer stabiel en 
onaktief • is, e n hierdie feit word in 
die nuwe met ode gebruik. 

Natriu!psulfaat is 'n sout wat onder 
normale om s tandighede sog. kristal
water bevat. Nou word in die proses 
kr istalwatervrye natriumsulfaat m et 
die kliere gemaal en deeglik gemeng. 

SOOS 'N HONCER HOND. 

Salek 1•oor jou glimlag 
eendag smekend sraan te wag 
en soos 'n honger hond, slegs 
die woorde hoor 1vat diep 
\'{:'1'\I 'OIIcf, en 
stil my eensawn 
nag deunraad. 

C II ARL. 

·-~-~------------
Die sout neem dan al die water op. 
Hierna word wynsteensuur (tartaric 
acid) bygevoeg. Die vertraging van 
die ontdekking van hierdie eenvoudige 
metode is te wyte aan die feit dat die 
ontwateringsmiddel bygevoeg is na die 
kliere gemaal en die insulien reeds 
vernietig is. 

Nou word die gemengde stof met 'n 
sterk konsentrasie alkohol behandel 
sodat net die insulien en so 'n bietjte 
onaktiewe protelene opgelos is. N::t 
verder indamping, behandeling met 
alkohol en verdere suiweringsprosesse, 
word rein insulien verkry. 

Dcesdae word nie rein insulien vir 
inspuitings gebruik nie, maar 'n ver
b inding van die hormoon met sin ){ en 
'n soort potelen. Die uitwerking hie~
vau is meer langdurig en minder ge
vaarlik. 

Dit is u iters selde dat die eiland
weefse l tot die normale herstel, en die 
pasient moet vir die res van sy lcwe 
insulien inspuit om normaal te bly. 
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KORRESPONDENSIE .,., . BLACK'S 

DIE P·UJ .-MANS. 

Geagte Redakteur, 

Ja, hier is mans op P.U.K., baie van 
hulle. Elke tweede ding wat 'n mens 
raakloop is 'n P.U.K.-man. 

Maar die afgelope paar weke eers 
het ek terdce bewus geword van die 
mans hier in ons midde. Dit het ·•o 
gebeur: 

Ons het hokkie gespeel, en ons het 
langkouse aangehad en baie kort rok
kies, die dames sal verstaan watter 
ongerief daardie kombinasie aan 'n 
hoklde-speelster }'an veroorsaak. In 
elk geval, daar het mans langs die 
lmnt van die veld gesit. Ons is lief 
vir die mans en ons is bly as hulle 
daar sit en mooi simpatiek belang stel , 
Maar daardie eerbare here het aan
merkings gemaak lelilce aanmerkings. 
Hulle wou eintlik' ,witty" wee dames. 
Moet hulle nie te hard oordcel nie, 
want julie weet dames, aile P .U.K.
mans se grootste strewe is om .,witty" 
te wees en alma! dink hulle is .,witty." 
Nou dis alles goed en wei, maar nou 
wil hulle he on moet ook dink hulle 
is ,.witty." En as jy saam met 'n 

P.U.I{.-man uitgaan l'n jy lag nie die 
heeltyd nie, dan dink hulle jy is 
droog of taai of hard. ~Iaar Jaat 
l'l'n van hierdie sogenaamde gevatte 
mans op die verhoog klim en diri
geer. 0, wee! Dan krimp hulll', 
dames, ja, hulle bewel'g nog net hul
l!' armpies soos 'n desperate vis sy 
\'inne op drofi grond. 

Eerstejaar-dames. dink julie dis 
heldhaftig? Sal julie waag om saam 
met so 'n man in die donker te loop? 

J{om, besoek maar ons ,Sing- ongs". 
Helaas, daar is ook mans. Hulle sit in 
hulle hordes op elke beskikbare stoel 
in die studentc-saal en die dames 
staan. Glo ,dit as julie wil hulle staan 
nic op om 'n dame 'n stoel aan te bied 
nie- nec, hulle sit en hulle skree •Jit 
volle bors as 'n mens die saal biime
kom! 

Ja dames, huiJe kan gocd gcllol'g 
kr e as hulle so.amskree, dan is 

hull<' ewe manhaftig, maar vra een 
0111 in 'n debut te praat en hy !crimp 
weer, !'We beskeie, siestog! 

In die ou dac, toe ek ecrstcjaa r 
wa - en 'n m ens 'n vc1·gadering by
woon, dan bet die mans gesing, nie 

geskree nie ; gesing en mooi liedjics 
gesing. En ons het alma! gemakhk, 
gesellig en gelukkig gevoel. Maar nou 
sc dae skree die mans dat hulle nek
are so swel en ons dames weet nie hoe 
om ons te gedra nie--moet ons nou 
saamskree of moet ons nou maar nog 
lag en lag oor die mans se grappig
heid. Reken dat 'n mens so kan 
skree! 

Dames het julie al ooit gedink hoe 
weinig van die P.U.K.-mans met 'n 
mens kan saampraat oor die skone 
kunste, of oor filosofie of oor enigge 
iets wat die moeite werd is. Nee, 
praat met hulle oor kos en oor voet
bal, dan sal jy hoor! 

Nou het ek my se gese, en ek voel 
beter. Ek hoop die mans gaan ook 
sommer lekker voel as hul)e dit gelees 
het. 

HETTIE LATEGAN. 

* * 
Ons Huis, 

P.U.K. vir C.H.O., 
Potchefstroom. 

12 Mei, 1950. 

Geagtc Redakteur, 

Vergun my om 'n paar woorde te 
wissel oor 'n saak wat my die afgelope 
tyd gehinder het. 

In die vorige ,Wapad" word ver
m !'ld dat die fondse wat ingesamel 
word op die eerskomende Vreugdedag, 
onderskeidelik vir die Que Tehuis, 
Potchefstroom en die Strandfondse 
van .,Die Transvaler" en ,Die Vader
land" aangewend gaan word. 

Dit is 'n baie lofwaardige doc! wat 
nagestreef word, maar dink u nie dat 
,.charity at home" moet begin nie? 
Kyk en staar ons nie miskien te ver 
om ons h een terwyl ons van ons stu
dente oor die hoof sien nie? 

Vir genoemde fondse word oor die 
wydte en breedte van ons land byge
dra, terwyl die Vreugdedag tog 'n sui
wer ,.huishoudelike" saak van die 
P .U.K.-studentc is Daar ek verseker 
is dat vera! gedurende die eerste paar 
jaar, heelwat studente met besondere 
finansiele probleme te doen het, wil 
e l< 'n baie vriendeiike wenk aan die 
bestuur van die Vreugdedag rig om 
alles in hulle vermoe te doen om 
ten minste 'n sel<ere persentasie vii'{ 
s tudielenings af le sonder. 

<Vervolg op bls, 11, kol. 2). 

DAMES EN MANS 

UITRUSTERS 
• • • 

Poabua 197. Foon 179. 

KING EDW ARDSTRAAT, 
POTCHEFSTROOM. 

ONDERSTEUN 'N OUD-P.U.KANER 

J.P. V.D. WALT.L.F.V 
Apteker 

Kerkfltraat 111 (Jangs Ackermans) 
Foon 929, 

POTCHEFSTROOl\1. 

• • • 
Ek voorsien alles wat van 'n Apteck 

verlang word. 

DIE NUUTSTE ONTWERPE. 

MODE SE HOOGSTE PUNT. 

ENKEL-LISSIE 
DAMESSKOENE 

vanaf 29/6 

EDWORKS (1936) 
BEPERK 

KERKSTRAAT, POTCHEFSTROOl\1. 

Helder u Klereka op 
met ons vlugtige 

Droogskoomnaak Diens! 
Tweemaal per week na Johannesburg. 

U i<an u ldcre by ons sub-agent 
by u koshuise inhandig. 

BOTHA GOO EN, 
POTCHEFSTR00:\1 EN. 

VENTER DORP 
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I DIE KALKLIG. 

Lucia van Rooy: 
So dear I love him, that with him 

all deaths 
I could endure, without him live 

no life.- (Milton). 

• • • 
A. mit: "His hair stood upright like 

porcupine quills ."-(Boccaccio).) 

• • • 
iUce~>ter: "An old head upon young 

shoulders." 

• • • 
}{ockie T.: 

"With this ring I thee wed, 
with my body I thee worship. 
And with all my worldly goods I 

thee endow." 

• • • 
l\Iaric Venter: "All sorrows are bear

able, if there is bread."- (Cervantes) 

• • • 
Bingle: , Silence gives consent." 

• • • 
Jumbo v.d. VV. (in die badkamer): 

"You are my heart's delight, 
And wfien I bath, I long for you." 

• • • 
At Erasmu ·: Oppas, I'll break every 

bone in your ribbekas! 

• • • 
Bob J. & Bergh: Berge en riviere. No 

more romance! 

• • • 
Bu~!;ie B.: :Yes sir! That's my baby. 

• • • 
Harm K.: 

Vroumense is snaal{se goed. 
Saam met hulle kan jy nie leef nie, 
en sonder hulle kan jy. 

• • • 
C.I'.V.: Tevrede met sy siter, sy pyp 

en :;y kiep. 

Oom Jaap Stcenckam11 het in mede
wcrldng met sy broer ,Stoney" en ou 
,Dad" 'n bewcging gestig met die doe! 
om die haarkapperspryse so te veran
der dat dit wissel in verhouding met 
die aantal hare, want soos die huidige 
pryse is moet hulle glo 'n pennie per 
haar betaal. Soos verwag te kan 
wot·d ondervind hul!e hul sterkste 
tccns tand van Kaspaas en Bolten 
Bullctjie. 

THEOS WE BLYVO R 
EN KLERK DORP. 

Saterdag die agste Mei het P .U.K. 
sc Theos getoon, dat daar vanjaar 
deeglil{ met hulle rckcning gchou sal 
moet word, in die Wes-Transvaalse 
liga. 

Hoewel Blyvoor weens gewigsvoor
deel , die studente harde bene laat ko:.t 
het, het die Pukke egter deurgaans 
knaend aangeval en het derhalwe die 
oorwinning dubbel en dwars verdien. 

Die mynwerkers het deurgaans 'n 
verdedigende spel gespeel. Dit het 
hulle egter ook 'n drie besorg, deur 
dat een van die studente 'n bal teen 
een van die aanstormendc voorspelers 
vasgeskop het. 'n ' Los dribbelloop het 
gevolg, wat op 'n drie, wat vervyf is, 
afgeloop het. Hierna het die studer.te 
moedig aangeval, maar kon allcenliK 
drie punte voor rustyd behaal, deur 'n 
strafskop, 

Na rustyd het sake egter spoedig 'n 
wending geneem. Die studente het 
keer op keer aangeval. chwellnu'i 
die losskakel, het die opponente <;c 
agterlyn geflous en vir 'n drie oorge
gaan. :Uurry het vervyf. Hierna volg 
'n' mooi agterlynbeweging wat ook 
op 'n drie uitloop, deur Fanie Bezui
dl'nhout. Du Plessis het vervyf, en die 
telling was nou 13- 5 in die studente 
se guns. So het dit gebly tot die 
cndfluitjie geblaas hct. Die studentc 
het hulle prestasie as onoorwonn..! 
span vir die seisocn gehandhaaf. 

Saterdag 13 Mei het die cerste span 
van die P.U.K . op 'n nat veld teen 
Klerksdorp Spoorweg te s taan gekom. 
Die nat veld het die bantering van die 
bal en die skopwerk baie bemoeilik. 
Beide spanne hct dit besef, en hulle 
het meer op voorspeleraanvalle gekon
sentreer. Die populere taktiek van 
Spoorweg. om hoe balle op die heelag
ter van P.U.K. te los, het dan ook te1-
kens spannende oomblikke vir die 
toeskouers opgelcwer. Deur netjiese 

vang- en skopwerk het du Toit, die 

P.U.K. se heelagter, tc ll{ens sy span 

uit moeilike situasies gered. 

Die studente het hul eerste punte 
aa ngeteken toe aan hulle 'n straf
skop tocgeken is, omdat die opponen
te obstruksie gepleeg het reg voor 
die pale. Platte du Plessis het die 
bal netjies deur die pale gelig. 

Met vcrbete voorspeleraanvalle, het 
die studente deur die gcdugte verdedi
ging van die opponente gebars. Dit 
het dan ook uitgeloop op 'n netjies•l 
drie deur Styger, wat die bal uit ·'1 

los dribbelloop opgeraap het. Hierdie 
drie is vervyf, en het die studente 'n 
voorsprong van 8 besorg. In hierd;~;~ 

voorspelerstormlope het (Stonic) 
· tcenkamp, die Kaptein van die stn
dentespan, telkens die oog gevang. 

Na 'n netjiese dwarskap wat deur 
die losskakel van die P.U.K. se span, 
vanaf sy kwartlyn geskop is. het 'n 
vinnige agterlynbeweging ontwikkel 
wat op 'n drie deur Fanie Bezuillen
hout, onder die pale, uitgeloop het. Dit 
het die Pukkies laat voorloop met 11 
punte teenoor 0 toe die endtluitjie 
blaas. 

DAME- PORT. 

HOJ\.1\IE. 

Die dames laat die bal nog met 
onvcrminde1·dc ywcr oor die verskil
lende sportvelde heen vlieg. Die be
langrikstc gcbeurtcnis in die afgelopo 
tyd is natuurlik die hokkietoernooi na 
Kroonstad. Die eerste- en tweede
span is Vrydagmiddag vol entoesiasme 
met 'n vragmotor weg. Die reis was 
voorspoedig en na baie grappe en an
der ondervindinge hct elkeen die nag 
vir haar 'n leplekkie by een van 
Kroonstad se gasvrye inwoners ge
skrop. Die eerste teleurstelling hct 
gekom toe hulle moes verneem dat die 
hol{kieveld nie e n was soos hulle 
op P.U.K . aan gewoond is nie, maar 

veel cerder 'n .. polle-veld-dit moet 

glo 'n grasveld wees! Die oggend was 
betrokkc lug en toe die eerste wed

s tryd 9 vm. begin het. tussen P .U.K . 

<Vcrvolg bls. 9, kolom 1>. 
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<Vcrvolg van bls. 8, kol. 3). 

en Kroonstad skool, het dit alrceds 
begin reen. Dit het al harder gereen 
sodat dit uiters moeilik was om voort 
te gaan, dog e lke dame was vasbcslote 
om haar beste te !ewer. Afgcsien van 
die feit dat dit moeilik was om op so 
'n baan te speel, en dat omtrent elkc 
speler op die veld een of meermaal 
bene in die lug ge le het, het alma! 
die spel geniet-geen punte is aange
teken nie. Enige verdere wedstryde 
was buite die kwessie, want dit het 
behoorlik gesous. Dit was 'n teleur
gestclde nat groepie wat besluit het 
dat hulle sou moes t rugkeer sondcr 
enige verder botsir!gs met die spanne 
aldaar. Dis onwaarskynlik dat enig
een van die bemodderde en nat dames 
op daardie oomblik 'n spieiH of 'n 
P.U.K. man in die nabyheid sou wou 
he. D ie te rugtog was aangenaam en 
op elkeen se ge ig was dit du idelik dat 
ou P.U.K. maar die , heelbete r ste" pl<'k 
in die la nd is. Nietemin het a ! die da
mes dit baie geniet en sien hulle uit 
na meer sulke naweek -tocr e. 

D ie tweede h ok k ies1>an alias die 
Benoudes, het in 'n Iiga-wedstryd te n 
Dorp 1-0 gewen, tcrwyl die eerste
span teen Gir ls' High in 'n oefen
wedstryd 5 gewen het. en die 2B
span teen Volkskool gelykop gespcel 
het. Aan a! die dames wil ons net 
se- "mooi so!" 

Die l{orfba l het nog geen bekerwed
stryde gespeel nie , maar ) leester 
Botlm hou hulle warm op die veld. 
Die eerstespan het teen Handelsk ool 
U-20 gewen. terwyl die 2de span 
teen Handelskool 26- 22 gewen het. AI 
die dames !ewer puik spel. 

.,Die swarigheid wat nou voor jou 
is, sal weldra agter jou rug wees, en 
al wat jou dan i<an l<wel mag wces 
die hct·innering aan jou gedrag daar
onder." 

BY DIE TAN DARTS. 

Doj:dreunend draai die boor 
deur harde heen, en kras
Soel bedompig' medisyne 
reuk hang Sll'aar-
lwite sug 'n tak-en 
B'eeJL ... 
'n klokkie lui, mense 
praat, dit pyn, en 
dan u·eer stil ......... 
Cedempte praat met moii 
k1•k en JJ' 
H:at 'tag jy' l'ir 111)' '? 

CHARL. 

, \ :VAPAD" 9 
----------------------------------

(8J W apenskild van Somerset- Oos 
Die feniks en die kroon van 'n hertog is geneem uit die 
wapenskild van die Hertog van Somerset. Die dorp is in 
1824 gescig op 'n landbou-standplaas deur Lord Charles 
Somerset aangelc en dis derhalwe een van die oudste dorpe 
in die Oosrelikc Provinsie-so eg Suid-Afrikaans soos die 
naam Kommando wat met trots gedra word deur die sigaret 
wat altyd eg Suid-Afrikaans was omdat die pronk-produk 
van die Suid-Afrikaanse tabakboer daarvoor gebruik word, 
en omdat dit deur deskundiges so vermeng word dat, dit 
in die smaak val van die Suid-Afrikaanse roker. 

"_ RONDE do AOmman 
~ In naam en 

tradisie, 'n eg 

Suid-Afrikaanse 

sigaret. 

KO OP 
SUID-AFRIKAANS-

- K00P KOIDIANDO 
C9-A 
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ELKE DAG V ABS 

TURKSTRA SE 
BAKKERY 

X 
BROOD EN 

ALLE KOEKSOORTE. 

X 
RAADPLEEG ONS VIR 

BRUIDSKOEKE. 

SPRINGBOK 

SKOENREP ARASIE 

ONS LEWER DI•ENS MET SPOED 

GEKOMBINEER. 

1\:erkstraat 51. Foon 1075. 

POTCHEFSTR00!\1. 

W. J. SPAVINS 
ENSEUN 

. VIR ALLE 

Elektriese Benodighede, 

Draadlose, Koelkaste. 

KERKSTRAAT 63, 
POTOHEFSTROOM. 

I. GLASER, 
KING EDW ARDSTRAAT 83. 

Die beste vir 

Ol\IEGA - HORLOSIES 
EN VERLOOFRINGE. 

Diens en \Vaarde is ons Lcuse. 

Foon 218. Bus 248. 
Potcbefstroom. 

,WAPAD" 

ADVERTENSIES. 

Die verkoping word aangebied: 

1) Een paar nommer 10 toks: In goeie 
kondisie, goed uitgetrap, eienaar 
moet verkoop w eens gesondheid~;

redes. Bel: Lommie Lombard, foon 
0013. 

2) 'n 1924 Citroen-motortjie: Pu1k 
kondisie. Mylafstand 99,999 (10 jaa r 
gelede toe die mylmeter gaan sta::tn 
het). P etrolverbruik ekonomies: 
slegs 8 gelling per my!. Twaalfde 
stel ringe. Aile bande nuut, be
halwe drie Seesiel< voorkoms. 
Bel :Dandy Oman, foon 0013. 

3) Dr. O'Grady verslanking-mctodl'. 
Gebruik P.D. pille dames, vir ver
slanking! Gebruiksaanwysings 
soos volg: Eerste week 2 elke aand, 
daarna een elke aand. Drink agt 
glase water per dag! 

4) Toneelspelers! Let wei! Vir lipoefe
ning drink tien blikke kondens
melk daagliks. Suig pal, sonder 
ophou. (Aanbeveel deur Kaspaas). 

5) Ly u aan Iewensmoegheid? Len-3s 
de Klerk het so pas gewaarborgde 
raad ontdek: Neem twee spykers 
per week, vanaf 8- 12 n.m. op die 
B-veld. 

Van kleurbaadjies gepraat, ou 
Flappie Human is glo spyt dat hy vir 
hom een gekoop het, want verlede jaar 
hct hy gedink die meisies val vir ecn. 

• • * 
"Knock, knock! 

Who's there? 
Hennie. 
Hennie who? 
Hen'nie vir my 'n sigaret nie?" 

LEES--
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KORPS 
BlED AAN: 

Die Grond van die Sedelike-
H. G. Stoker ............ .... .... 213 

Op die Voorpunt van die Tye
F .C.S.V.-uitgawe .... .... .... 2!-

0ns en ons kinders-
J . Chr. Coetzee .... .. ......... . 1/ 6 

Die Christelike Huisgesin-
D. F. Erasmus ................ 119 

Inleiding tot die algemene 
Teoretiese Opvoedkunde-
J. Chr. Coetzce .... .... ,... 12/ 6 

Eerste beginsels van die 
Calvinistiese Opvoedkundc-
J. Chr. Coetzee .... .. .......... 1/ 3 

Terug na die God van ons 
vaders-J. D . Kestell ... . ... . 1/ -

Skrifgeloof en Wetenskaps
bcocfening-H. G. Stoker 1/ 9 

1\:erl< en Verbond-
P. J. S . de Klerk .... 2/ 6 

Jong Suid-Afrika--
J. H. Coetzee .... .... .. .. .... 2/ 3 

Instellings I'll organisasies tot 
eer van God-
H . J. Strauss .... .... .... .... 1/3 

Die Calvinismc en die 
Toekom J. D. Vorster .... 3d. 

Die Jeug en ons Toekomsstaat 
- L. J. du Plessis ............ 6d. 

Die Jeug en Afrikaner
toekoms-J. H. Kritzinger 6d. 

Nuwe Vorme--J. D. du Toit 6d . 
Die vooraand van ons 

Vrywording-P. J. Meyer 6d. 
<Verkrybaar by mnr. Jan 

Coetzee, ,Uitspan.") 

Enigste Mrikaanse W eekblad wat gepubliseer word 

vir W es-Transvaal. 

---:o:---

SPORTSBERIGTE, ALGEMENE NUUS. 
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OP DIE VOORGROND. 

Stiewalie Buisalit', die ,crooner" van 
P.U.K. het onlangs 'n pos gekry op die 
nuutste sender. Terwyl hy student 
was het hy s legs maanligaande ge
sing en as dit nie 'n maanligaand was 
nie het hy met die kladpapier teen di~ 
oor na die inkspots geluister. Van 8.10 
kan hy gerceld oor die D-sender ge
hoor word. Skakel dus in en luister 
met Ius na Sp~·inkaanradio se Stie
walie Buisalie 

* • * 
Hannes Fouche tref glo die laaste 

ruk nie-amptelik reelings om na Hol
land te reis. Hy kan g lo dood oor die 
Ncdcrlandse Koningin (of> is dit dalk 
oor haar naam? J 

• • • 
,Jan Booycns het onlangs 'n hoc ann-

bod va• £2,000 vir sy viool van die 
hand gewys, ,Ek gebruik hom licwers 
vir 'n asbak as om hom te vcrkoop," 
het mnr. Booyens verldaar. 

• • • 
Don Campbell het sy cntoesiasn1e 

vir motorresies vcrloor en spits hom 
in die jongstc tyd toe op gholf agter 
Gathland. 

(Verkort : Red.) 

In die U.O.D.-Klaskamer. 

Onder invloed van Prof. Ch~·. 

Coctzee sc lesings geskied die hofma
kery deur U.O.D.-mans kortlliks as 
volg: 

I. Ontmo••ting: 

a) Jy het blou oe. 
bl Jy het 'n statige slap. 

i. Sal ons weer ontmof!L? 
ii. Waar? 

II. Ontwil{kcling: 

a) Jy hct pragtigc blou oe! 
b) Ek ,.date" jou vir die wee!{! 

III. Liefde : 

al Wedersydsc aanvoeling. 
bl Twee paralelle lyne outmo~Jt 

mckaar in 'n hartstogtclike kus! 
c) Omhelsing, 

IV. Gevolg: 

a) ,Case". 
bl .. Case" gebrcek. 
c) Vcrlowing. 
d) In die strop. 

,WAPAD" 11 
----------------------------~--------~ 

NUUS UIT THABA 'Nl\.ULU. 

Ons het besluit om 'n radiogram vir 
die koshuis aan te koop en moontlik 
ook 'n plate-versameling. AI word bier
die ideaal nie in ons tyd verwesenlik 
nie, hoop ons tog dat ons opvolgers 
wei die voorreg sal geniet. 

Die groot struikelblok is natuurlil< 
hoe om die nodige fondse daarvoor 111 

te same!. Deur die film-vertoning w:1t 
op die 2e Mei deur Mnr. J. P. 
Duvenhage gehou is, bet ons reeds 'n 
begi n gemaak. Ons wi l hom bartlik 
bcdank vir die interessante wyse 
waarop hy die vertoning gegee het. 
Dankie vir u ondersteuning Pukkies! 

Ons hoop om cersdaags weer aan u 
'n genotvolle aandjie te verskaf-hou 
maar net die kennisgewing-bord dop! 

CVervolg van bl. 7, kol. 2l. 

Om voorbcelde te noem. 'n £100 wat 
ewe redig tussen die behoeftige huis
gesinne aan die Rand en elders ver
deel word, sal werklik nie blywende 
verligting bring nie, terwyl dieselfde 
bedrag aan vier studente 'n studie
lening van £25 per jaar beskikbaar 
gaan stet. 

Hiermee gaan ons sowel ons inrig
ting as ons volk 'n blywende diens be_ 
wys. 

Dit is tog baie onwaarskynlik dat 
die publick om hierdie rede nie hulle 
hande diep in hullc sakke sal steek 
nie. 

Dankie, 
Die uwe, 

STUDENT. 

Geagte Redakteur, 

Verledc Saterdag bet ons weer 'n 
volkspele-byeenkoms gehad. El{ het 
soontoe gegaan met die gedagte: ,dit 
sal seker maar weer wees soos altyd: 
'n wanorde, 'n gevat en 'n gcklou om 
'n niggie in hande te kry en dan tie
kiedraai as of jou !ewe daarvan af 
hang." Maar gelukkig, ons Ieier hl't 
drasties opgetree, ons bet nuwe spele 
geleer en ons het geleer hoe om bulle 
te speel. Dit was regtig aangenaam. 

Pukke, by die monument bet ons 
gesien tot wat n indrukwekkcndc 
skoonheid die volkspele in staat is. 
Laat ons tog maar mooi na ou Hen
nie luister en hom sy taak so gemak
lik as moontlik maak. Hoe hoer ons 
volkspele-standaard word, hoe meer 
ons dit sal geniet. En dan sal ons 
ook nie moeg daarvan word nie. Dit 
sal 'n weekliks terugkerende genot 

. wees, en daar elke Saterdagaand gc
leentheid is om ons volkspclc tc spec! 
op die r egte manier. 

J.K. 

KOM SIEN ONS 

vir u 

FOTOGRAFlESE-

en 

APTEKERSBENODIGDHEDE. 

GEEN EN VELLEMAN, 
King Edwardstraat 124, 

POTCHEFSTROQ:\1, 

W. T. GROBBELAAR 
DAMES EN HERE HAARKAPPER. 

! l MARCEL EN w ATERGOLWiNG: I 
PERMANENTE HAARGOLWING. 

all rnuutste waarby ingcsluit die modieuse ,Cold Perm." 

Helen Curtis Machineless Oil Perm, ! 
Jamal Machineless Cream Perm. 

~~ ........ ~~~~~~~~~~~~~·-.~ 

BEKW AME BEHANDELING GEW AARBORG. 

Agenle vir 
SIGARETTE, TABAK EN FANTASIEGOEDERE. 

Tel. 330. KERKSTRAAT 92, POTCHEFSTROOJ\1'. 
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CUPIDO 

deur TOK. 

,Wat is die .,case" 'n wondersoecc 
cling! 

Sag op sy swart baadjie daal die 
roet .... " 

Uit betroubare bronne word ver
ncem dat Roelf, noudat hy die betrek
ldng van Stoker beklee op die snel
trein-Uitspan 'Kulu-roete-deesdae 
gesien word in 'n swart baadjie ,rn':!t 
die oog op roet ens." 'n Smerige be
sigheid om te kys ne! En intussen 
moet sy arme kamermaat die spit af
byt; boonop 'n vrouehater. 

En sy? Vir haar het elke oomblik 
van die dag-hoe kort ookal-geeste
like waarde gekry: ,Nou kan ek 
dweep en vereer. Nie meer sal ek an
der waspoppe wat lief-bleek hande
oor-mekaar in die maanlig roerloos :;it 
en bemin word, beny nie. 

Maar die arme gefolterde minnaar
siel is rusteloos. ,Uitspan" beteken ·vir 
hom niks meer nie, want sy !ewe be
staan voortaan uit inspanning, Hy 
mag haar onder geen omstandighede 
deur sy vingers laat glip nie. Hy wil 
dig; 

,0, Erika ... . " 

Nee, waarvoor loop ek dan •Engels 
III: . 

"0 woman Lovely woman! Nature 
made thee 

To temper man; we had been brutes 
without you." 

En al wat 'n verveelde kamermaat, 
'n vrouehater, wat nou al baie vaak 
is, kan antwoord, is:-

"I expect that woman will be the 
last thing civilized by man." 

.,Ag Hannie, bly stil; jy weet nie hoe 
dit voel nie. Dis 'n' gejeuk in 'n mens 
se binneste .... hier diep waar 'n 
mens nie ]{an bykom om te krap nie. 
Ja, ou kam, ,deze liefde kent geen 
gaan en ]{eeren kent geen afstand en 
gewiekten tijd .' .. .'' 

AtTie nee, redeneer nou met so 'n 
man, laat e!{ sien. 

,Kyk Roelf," waag Hannie dit weer: 
. ,Gaan slaap nou maar. Jy lyk gedaan 
en uitgeput, en dis tog nie die moeite, 
of liewer die Jaat aande, werd nie." 

.,Maar, ou Kam, dis nie dit wat my 

so gedaan maak nie; dis die vervlak

ste ,Inleiding tot ... " wat ek nou sal 

moet bywoon." 

,WAPAD'_' __________________ 1_9_A_p_r_il_19_5_0. 

(Vervolg van bladsy 15). 

gaan word. Die plan het egter deut· 
die mat geval weens omstandighedc 
buite bcheer. 

Nogecns is die drag verandcr. Op 
die hemp moes die offis ielc !<leur() Yan 
die P.U.K. vertoon, met 'n P.U.K.
wapen daarop in die geval van lste 
span spelers. 'n Maroon pctjie moes 
die hoofdeksel vorm. 

Vanaf verlede jaar het Mnr. I. J. 
Joubert die breiwcrk oorgeneem. On
der sy Ieiding bet ons meer en meer 
tot die besef gekom dat teoretiese 
kennis broodnodig is. Daarom sou die 
oefeninge van nou af met lesings aan
gevul word. Ook moet net soveel 
klem gele word op afrigting as blote 
oefening. 

Op Klerksdorp is dit oorweeg om 
die ligawedstryde af te skaf. Hier
teen het die Pukke onmiddellik ge
skop, want die ligawedstryde is uit
stekend vir die bevordering van die 
algemene spormansgees. Vanjaar is 
Steve van der Merwe kaptein, en ver
kry hy die heelhartige samewerking 
van die span, en ook van die , ower
hede." Daar is reeds, en word nog 
groot verbeterings op die hokkieter
rein aangebring. Die blad is in 'n 
uitstekende toestand, hokke sal ver
vang word, sifdraad is aan 3 grens
kante aangebring, en moontlik staan 
daar een van die dae hankies tussen 
die korfbal- en hokkieveld. 

In die wintervakansie sal die lste 
~'pan hokkiespelers die geleentheid he 
om die. see te sien, want llaar is 'n 
toer na Durban in die vooruitsig, Tot 
dusver is daar gelykop teen lilerks
dorp gespeel, en het ons een oorwin

. ning teen Proefplaas op die kerfstok. 
(2-0). Ons wense is dat die span ooJ;: 
hierdie keer die louere gaan wegdra. 

L . .:llaraskas: Neem Tennis as hoof
vak op die P .U.K. Verder loop hy 
as byvakke, Coca-Colalogie en 
, Meatpie"-kunde by Cachet. 

LUCILLE 
DIE ROK SPESIALlS 

Altyd ccrstc met die 

Jong ·tc. 

Foon 62. 

Kerkstraat 146, 

POTCHEFSTROOM. 

T. H. BOLTON (Edms) Bp. 
BOU-AANNEl\IERS. 

VIR ENIGE WERK Ifi 

WES-TRANSVAAL. 

Adl'~s: Kerkstraat 172, Tel. 718, 

POTCHEFSTROOl\1. 

Die Kwaliteit tel altyd. 
Probeer hierdie vir Ekonomiese en 

durende gemak. 

• • • 
Sportbaadjies-Embassy. 
Sportbroeke-Alba. 
Sportskoene-Master 6. 
Nuutste Hoede-Battersby, 
Pakke Klere-Perfeetion. 
Reenjasse-Durburg. 
Pyjamas-Monatie. 
Hemde-Consulate. 
Onderklere-Meridian. 
Dasse-Tootal. 
Kouse-Wolsey. 
Kruisbande-Guyot. 

• • • 
ALLES VERKRYGBAAR BY 

TOO SUTTlE'S 
Die l\lans KlerewinkeJ. 

HAROLD'~ AUTOMOBILE ~ERVICE STATION 

Agent for 

KAISER-FRAZER MOTOR CARS AND FEDERAL TRUCKS. 
Automobile Repairs - Petrol, Oils, and Greases . 

Re-boring, Welding, Battery Charging, Spares, Accessories. 

Phone 229. 166, King Edward Street, 
POTCHEFSTROOM. 




