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DEEL VI. 

INTERV ARSITY. 't 
Langs hJerdie weg wil die 1 

S.R. en studente aan al ons 
spanne wat teen U.O.V.S. sal 
optree, 'n laaste sterktewens 
gee. Mog elkeen besield wees 
om aileen sy beste en allerbes
te te lewer-op u rus die ver
antwoordelikheid van die 
jongste Universiteit in 'ons 
land ! Indien u dit besef, sal 
ons u ook ln nederlaag en oar
winning dra en roem-want 
ons almal is en bly studente 
van die P.U. vir C.H.O.! 

B. SPOELSTRA. 

<Vervolg van kol. 2). 
vanjaar 'n span om mee rekening 
te hou, en hulle is vasbeslote om 
ver te wen. 

JUKSKEI. 
Hierdie sportsoort was nog ge

woonlik die P.U.K. se troefkaart 
gewees. Dit was die Jukskeispan
ne wat altyd 'n paar wenpunte in
gesamel het, en a! probeer die 
spanne van U.O.V.S. ook hoe, 
bulle sal bulle moet ken. 

Jnterva.rsity Is nle Iaterva.rslty 
nle, as die dirigente nle mekaar 
met s&goed pe~r Dle. Dle 
Pukke het nou al 'n hele tydjle 
hard geoefen a.an liedjles, en so 
ook die Kovsies. Dit sal nou net 
van die dlrigente afhang wie 
kan sy mense die meeste op-
sweep. 

Soos in die verlede behoort ook 
hierdie intervarsity tussen 
U.O.V.S. en P.U. iets besonders 
te wees. 

Ondersteun 'n Oud-P.U.Kaner 

J.P. V.D. WALT, 
LF.V. 

KERKSTRAAT 111 
(Langs Ackermans) 

J[l~iLe STUDENTEBLAD 
van die 

P.U. • 
VIr C.H.O. 
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INTERV ARSITY IS HIER. 1\-IEV. DE KLERK. 

Dit is met leedwese dat .ons 
van haar siekte verneem. Mag 
sy spoedig weer herstel, waar 
sy baar tyd en kragte vir ons 
inrigting beskikbaar stel op so 
'n doeltreflende wyse. 

Wie 
u.o.v.s. 

gaan 
en P.U. 

Wen? 
• Spanning . In 

Gaan die Pukke bulle segetog van verlede jaar voort&it? Kan 
Tbeos weer wen? Sal U.O.V.S. se teenoffensief vir die Puk te veel 
wees? Ons gaan lntervarslty bou, en die uitslag hang in die weeg
skaal. Ons kan nle voorspel wie gaan die meeste wen-wedstryde 
he nie, maar ons kan raai en ons kan wens 

Dit is nou eenmaal waar dat =============== 
die eerstespan rugby-botsing die 
hoordis van ·n intervarslty is. ROOIKRUIS VIR S.S.B. 
Vanjaar sal daar ongetwyfcld 
taai rugby en hopelik 'n moo! spel Binneko.rt sal die S.S.B. voor
gesien word, aangesien U.O.V.S. sien word van 'n Rooikruis-kas
vasberade is om verlede jaar se sie, wat a! die standaard benodig
skade in te baa!, terwyl rr:nr. hede sal bevat, luidens 'n on
Hopple Meyer , kaptein van 1langse verklaring deur die sekre
Theos, verklaar dat sy span wil taris va.o die S.R. Geld vir hier
voortbou op ·die glorie van die die onderneming sal deur die stu
vorige seisoen. Die rugby-bot- denteraad beskikbaar gestel word, 
sing behoort dus iets aanskouliks en die S.S.B. sal gevra word om 
op te !ewer, nie net in die eerste- 'n lys van apparaat en benodigd
:>pan wedstryd nie, maar ook in hede op te stel en aan die S.R. 
die ander. voor te le. 

TENNIS. 

'n Hewige botsing word voorspe' 
in tenniswedstryde. Nie net die 
damesspan van P.U. nie, maar 
oak die mans het vanjaar 'n kans 
om die beste daarvan af te kor 
Onthou sal word dat die P.U.K.
damesspan verlede jaar die Vry 
staters in Bloemfontein uitgestof 
het, en mej. Struwig, kapteine, 
is oortuig dat die uitslag vanjaar 
weer ten gunste van die Pukke sal 
wees. 

Wat die manstennis betref was 
mnr. Roelf ;Buys maar huiwerig 
om hom uit te laat. Hy erken 
darem \ dat die P.U.-span baie 
goeie rekenskap van homself sal 
kan gee, en na 'n rukkie se onder
hood bet dit geblyk dat sy skep
tisisme maar eintlik 'n soort van 
beskeidenheid was, en dat hy oor
tuig is dat sy span gaan wen. 

Dit is nog nie seker waar die 
Rooikruiskassie gehou sal word 

HE~ SCHUTTE, 
kaptein van die mansjukskei. 

PIET WESSELS, 
U.O.V.S. se eerste-span voetbal
kaptein. Daar verskyn 'n bood

skap van hom elders. 

Dagse Pukldes! Die groat dag 
waarna ons alma! so lank uit
gesien het, het nou aangebreek! 

Die voetbalspanne van die U.V. 
is vanjaar meer dan ooit tevore 
vasberade om die neerlae wat ons 
spanne in die verlede gely het te 
wreek. En vanjaar het ons 
spanne beslis 'n goeie !tans om die 
louere weg te dra. 

Vanjaar is die Vrystaatse span
ne voorwaar nie 'n kat om son
der handskoene aan te pak nie. 
Ons staatmakers van verlede jaar 
sal byna almal weer teen die 
Pukke optree. 

Ons agterlyn is baie verstewig 
deur nuwe spelers soos Louis 
Rousseau, Japie Vogelsang en 
Johan Pienaar. Hierdie snellers 
word nie maklik gestuit nie en die 
Pukkies sal moet bontstaan. 

'n Laaste woordjie, Pukkies: 
Ons 0-19 kerels is moeilik van
jaar. Daar is nle minder as sewe 
provinslale spelers onder bulle 
nie. Die Oukies kom! 

EERSTE 
INTERV ARSITYSP AN 

VAN U.O.V.S. 
A. Cilllers: Abrie is 22 jaar .oud, 

ongeveer 6 voet lank en weeg om 
en by 190 pond. 

1948 speel 0-19 O.V.S.-heelagter 
sedertdien-1ste span. Stewige 
verdediger. 

F. Roux: Vleuel, 21 jaar oud. 
165 pond. 5 vt. 10dm. lank. Paarl 
produk. Vasberade aanvaller. Se
dert 1950 Provinsial truie gedra. 

J. Nel: Senter. 20 jaar. Verlede 
jaar vir 0-19 gespeel. Ook 0-19 
Vrystaat. Dodelike verdediger
oog vir gapings. 

Johan Pienaar: Senter. Nou om 
en by 25 jaar oud. Trek skaal 
so om die 180 pond. Vroeer vir 
Bethlehem. Speel etlike jare vir 
O.V.S. as vleuel. Vanjaar speel by 
vir universiteit. Moeilike man om 
te stuit. Verdedig onverskrokke. 

J. Seeliger: Vleuel. Verlede jaar 
diens gedoen vir 0-19 span. Ste
wige speler. Nael doelbewus vir 
lyn. Gewig 160 pond. 

Japie Vogelsang: Losskakel. 
Nuwe aanwins vir die U.V. Speel 
vir Noord-Oos Vrystaat nou vir 
Universiteit. Sal Pukkles hoof
brekens besor,g ~et sy akkurate 
hanteerwerk en doelgerigte skop
pe. 

L. Rousseau: Oud Collegians
speler wat lot by Universiteit in
gegooi het. Baie gevaarlik met 
pragtige duikaangee. !deale maat 
vir Vogelsang. 

Mag die wedstryde afloop in 
'n goeie gees. Ons kom om die Dave Hanson: Voorryman. Foon 929, 

POT<JHEFSTROOM. 

Ek voorsien ALLES wat van 
Apteek verlang word. 

Die tenniswedstryde word Vry
'n dagmiddag al afgespeel. 

nie, maar die Studenteraad sal Potchefstromers op studente- Weeg 200 pond-25 jaar oud, 5vt. 
nog 'n geskikte sentrale plek rugby te vergas!-Boodskap van l10dm. lank.' Doen reeds diens vir 
daarvoor inrig. Piet Wessels. (Vervolg op bls. S, kol. 5). 

INGRAM SE 
BOTfEI.STOOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

WYNSOORTE 

en 

SPIRITU ALIE~ 

KORFBAL 

Na die goeie vertoning van die 
Korfbal-spanne van die P.U. op 
die onlangs-gehoue groot korf
bal·kompetisie, val dit sterk te 
betwyfel of U.O.V.S. vee! hond 
sal kan haaraf maak. 

BOKKIE 

Die manshokkiespan is vanjaar 
heelwat sterker as wat in die ver
lede die geval was, ten spyte van 
die feit dat daar sterk spelers 
verloor is. Dit wil egter voor
kom asof vanjaar se span beter 
gebalanseerd is as die vorige, 
hoewel dit moontlik kan wees dat 
die voorspelers vanjaar hulle 
plekke beter sal kan vul as die 
agterspelers. 

U.O.V.S. se span is sterk, maar 
nie onoorwinlik nie, en die ver
wagting is dat die Pukke van
jaar die Kovsies gaan vasdruk in 
hulle sirkel. 

Ook die dameshokkiespan is 

(Vervolg in vorige kolom). 

'n Noodhulp-deskundige sal ook 
aangewys word om verantwoor· 
delikbeid vir die instandbouding 

MUSIEKVERENIGING 
en versorging te dra. Hierdie In 'n verklaring voor 'n studentevergadering bet Dr. w. N. 
Rooikruis-diens sal beskikbaar ge· Coetzee, voorsitter van die P.U.K. Musiekvereniging gese dat week
stet word aan enige sportklub wat likse balfour-programme van aandmusiek vir die toekoms beoog 
onder die patronaat van die S.S.B. I word. 
staan, na verneem word. Hiermee Die Musieltvereniging wat 
word in 'n lang gevoelde beboefte ' 
voorsien. 

FILMVERTONING VIR 
P.U. FONDS. 

voortaan bekend sal staan as die 
Universiteits - Musiekvereniging, 
stel homself ten doel om geleent
heid aan aile studente te bied 
w~ar goeie musiek geniet en mu
sieksmaak ontwikkel kan word, 
aldus dr. Coetzee. 

Behalwe hierdie kort weeklikse 
Die opbrengs van een aand se programme sal die vereniging 

vertoning van ,Bicycle 'Thieves," voortgaan om groat konserte te 
'n Italiaanse rolprent, is deur reel soos in die verlede. Dr. 
African Consolidated Theatres Coetzee het gese dat die Musiek
Ltd. as donasie aan die P.U.-uit- vereniging uit 'n tydperk van 
breidingsfonds geskenk: Die Ala- betreklike onaktiwiteit ontwaak 
bama studente-orkes het in die het, en van nou af sal dit nie net 
voorprogram opgetree. Die ReR- 'n voorreg nie, maar inderdaad 'n 
tor prof. J. C. van Rooy bet 'n bate wees om aan hierdie vereni-
kort toespraak gehou. ging te behoort. 

KENNISGEWING. 

Die A.B.K.K. bet pas 'n 
nuwe sangbundel laat ver
skyn. Dit bevat nle net nuwe 
liedjies nie, maar is 'n her
siene uitgawe van oues. Skat 
80 'n boekie aan 80 goo as 
moontllk, 80dat ons sing
songs kan verbeter. 

Die A.B.K.K. wag ook nog 
altyd nuwe liedjies in. Dit 
kan ingehandig word by 
enige lid. 

U spoedige reaksie wol-d 
verwelkom. 

(Get:) A. S. SMITH. 
Voors.A.B.K.K. 
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A.S.B. ERKENNING 
GEWEIER 

Amendement. 
'n Amendament van mnr. de 

Villiers bet gevra dat die A.S.B. 
wel die gebruik van kennisge
wingborde toegelaat sal word, al
hoewel die Raad dit duidelik sal 
stel dat die A.S.B. nie offisieel 
erken word nie. Hy is hierin ge
steun deur rnnr. Richardson wie 
beweer het dat die Afrikaansspre
kendes 'n aansienlike dee! vorm 
van die studentegemeenskap en 
dat hulle geen heenkome in 
N .U.S.A.S. vind nie, en dit is dus 
nie onredelik nie dat die V.S.R. 
hierdie studente sal tegemoet 
kom in bulle poging om maklik 
kontak met die A.S.B. te verkry 
deur die A.S.B. toe te laat om die 
Jrennisgewingborde te gebruik. 

P.U.A.S.B. STIG WERK
VERSKAF~GSBURO 

VOLDOEN NIE AAN VEREISTES VAN 
GRONDWET 

T ydelike Werk vir Studente. 
'n Tak van die Afrikaanse Stu- liggaam onderskryf waar it bc

dentebond, wat alreeds fn Kaap- paal dat die Bond berus op 'n 
stad bestaan, is op die jongste Christelike Nasionale grondslag, 
vergadering van die Studente- soos beliggaam in d ie Afrika a nEe 
raad afgekeur as 'n Universi-

Op versoek van A.S.B.-hoofbestuur bet die bestuur van die . 
plaaslike A.S.B.-tak besluit om 'n werkverskaffingsburo in die lewe 
te roep. Die doel is om werk vir studente in die vakansies in enige 
deel van S.A. te kry. 

teitsvereniging, daar die heel 
eerste vereiste vir die erkenning 
van enige klub of vereniging aan 
Universiteit Kaapstad, nl. 'n ope 
Jidmaatskap, nie deur die beoog
de A.S.B. tak se grondwet nage
kom is nie. 

Die regsadviseur van die Stu
denteraad, prof. D . V. Cowen, het 
daarop gewys dat hierdie vereni
ging se lidmaatskap klousule, nl. 
dat lidmaatskap oopstaan slegs 
aan studente met 'n Afri}taanse 
taal- en kulturele agtergrond, nie 
aan die Studenteraad se vereistes 
voldoen nie, waar bepaal word dat 
lidmaatskap van enige . vereni
ging moet oopstaan vir aile stu
dente. Daarbenewens verg die 
betrokke klousule dat lede die 
Grondslag en Doe! van die Hoof-

BEDANKING. 

DALRYMPLE. 

Aan alle personeellede van 
die Universiteit wat as be-, 
amptes opgetree bet, asook 
aan prof. dr. D. P. J. Smith 
vir sy onmisbare hulp en wen
ke, word die. hartlikste dank 
toegese; verder ook aan alle 
belangstellendes wat behulp-

1 

saam was met huisvesting. 
In besonder, (lank aan die 

Huisvader en matrones van 
die koshuise vir bulle tege
moetkoming. 

l\lnr. I. J . Joubert word van 
harte bedank vir sy onver
moeide ywer as organiserende 
sekretatis. 

Die S.S.B. en Geselligheid~ 
komitee word bedank vir bulle 
reuse aandeel aan die sukses 
van die verrigtinge, so ook aile 
senior-studente wat bulle ka
mers vrywillig afgestaan het. 

Dank ook aan aile studente 
wat. behulpsaam was met die 
versorging van apparaat. 

Die atletiekspan wat bulle so 
goed van bulle taak gekwyt 
het-aan bulle my opregte 
dank. 

(Get.) W. C. J. BRINK 
Kapt., Atletiekklub. I 

~-------------1 

NATUURLIK
GOLWENDE 

HARE 
gee u natuurlike skoonheid! 

MEJ. R. GLAESER 
Dames· Skoonheidsalon 

Kerkstraat 157. Foon 366. 

Kerkstraat 127 

Mans-VQlle Uitrusters 
Ons waardeer u l:iesoeke aan ons. 

Ons bestudeer u benodigdhede. 
Ons spesialiseer aileen in deeg
like goedere wat bevredigilllg 

waarb.org! 
Ons is spsialiteite aileen in die 

BESTE GEHALTE MANSDRAG. 

Die bestuur het gevoel dat daar ;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;~ 

FRANSIE DE WET, 

die kapteine van die dames
hokkie-span van die P .U. 

volks tradisie, en dat dit staan vir 
die handhawing en uitbouing va n 
die Blanke Christendom en die 
bestryding van die Kommunisme. 
Hierdie verdere bepaling dui ook 
op beperkte lidmaatskap. 

Die Studenteraad het die terug
houding van erkeiming in die vol
gende mosie van mnr. Kinkead
\Veeks beliggaam: 

Hierdie stelling is teengestaan 

reeds lanka! 'n behoefte onder 

die studente aan so 'n orga nisasie 
is en het hierdie jongste besluit 

van Hoofbestuur verwelkom. 

Die volgende persone is deur die 
deur mnr. de Beer, wie daarop bestuur aa ngewys om die buro te 
gewys het dat daar wei verskeie behartig. 1\Iej. Bets v.d. 1\Ierw~ en 
klubs bestaan waar die Afrikaans- mnre. F. Lion-Cachet, F. A. Botha 
sprekende studente kan byeen- en Fivaz. Mnr. Lion-Cachet is tot 
kom, en deur mnr. Back wie die voor ltter benoem. 
beginsel agter die aansoek ont- Toe ons korrespondent mnr. 
leed bet. Laasgenoemde meen dat Cachet genader het, het hy ver
die Raad nie in werklikheid die ldaar: ,,'Ek kan nog niks defini
A.S.B . se aansoek as sulks behan- tiefs i.v.m . die buro se nie aange
del nie, m aar wei die beginsel sien dit maar nog in sy 
of bulle enige vereniging, anders begin:>tadium is. Ek hoop egter 
as offisieel erkcnde verenigings, om binnekort meer gegewens be
die gebruik van die borde gaan skikbaar te stel." 
toelaat. 

Jammerte. 
LEES-------

PRESIDENT 
KAFEE 
Kerkstraat 70. 

• • • 

vir die Beste 

LIGTE ETES 

en 

VERVERSINGS. 

i\lnr. l\Ialherb voel nie dat die 
Afrikaanssprekendes afgeskcep 
sal word as die A.S.E. die ge
bruik van die kennisgewingborde 
geweier gaan word nie , vera! 
daar 'n groot groep Afrikaanse 
studente d ie A.S.B. nieondersteun 
nie. Hy het egte r duidelik ge 
maak dat hy jammer is da t 'n tal{ 
van die A.S.B. nie erken kan 
word nie, want hoe meer gedag
tegange aa n 'n univers iteit ver
kondig word, hoe beter. 

Enigste A/rikaanse W eekblad wat gepubliseer 

word vir Wes-Transvaal. 
,,Hierdie Raad vind dit on- 1\:let die tot stemming gaan is 

moontlik om enige klub of ver- mnr. de Villiers se amendament 
eniging wat nie voldoen aan die verslaan en die oorspronklike 
regsvereistes van die Universi- mosie sonder t en tern aangeneem 
teits-Senaat en die V.S.R. nie, te terwyl mnr. do Pies is se onthou
erken as 'n offisiele liggaam. Op ding van stemming aanget<>ken is. 
advies van sy regsadviseurs is die 

SPORTBERIGTE, ALGEMENE NUUS. 

Raad van mening dat die voorge (VARSITY-S.A.U.P.V.) 
stelde tak van die A.S B. nie in 
werklikheid aan hierdie vereis tes 
voldoen nie. 

Die Raad is verder van n~e

ning dat die gebruik van kennis· I 
gewingborde en universiteitsper
sele 'n voorreg is wat s l gs aan 
erkende liggam e toegese kan 
word." 

DIE NUUTSTE ONTWERPE . . 
MODE SE HOOGSTE PUNT. 

ENKEL-LISSIE 
DAMESSKOENE 

vanaf 29/6 

ED WORKS 
( 1936) Beperk. 

Kerkstraat, Potchefstroom 
DURENDE GEMAK. 

PARKER & CO. 
(Pty;) Ltd. 

GENERAL HARDWARE 

MER CH ANTS 

Phone 30, Potchefstroom. Box 245. 

Irrigation Machinery and Plants 
Supplied and Erected. 

Workmanship Guaranteed ! 

Farm Implements and Spares, 
Tools for all Tradesmen, Arms 
and Ammunition, .Fishing Tackle, 

Kitchen · Utensils, etc., etc. 

ELKE DAG VARS! 

TURKSTRA SE 
BAKKERY 

BROOD en alle KOEKSOORTE 

Raadpleeg ons vir 

BRUIDSKOEKE 

W. J. SPAVINS 
EN SEUN 

VIR ALLE 

Elektriese Benodigdhede 

Draadlose, Koelkaste. 

Kerkstraat 65, 
POTCHEFST ROOM. 

I. GLASER 
Kerkstraat 83. 

Die beste vir 

OMEGA - HORLOSIES 
EN VERLOOFRINGE 

Diens en Waarde is ons Leuse. 

Foon 218. Bus 248. 

POTCHEFSTROOM. 

Studente Vriende, 
WEET U DAT 

Die Firma J. H. DE BUSSY 
Maritime-gebou, 
Pretoriusstraat 153, 

Posbus 460. 
Foon 22-014. 

PRETORIA 
die grootste voo rraad tweedeha ndse boeke het op 

TEOLOGIES EN \VYSGERIG TERREIN? 
On vestig spesiaal u aanda rr op die volgende boeke wa t 

uit voo rraad gel ewer kan word : 

Dr. A. Kuyper: Encyclopaedi e der Heilige God-
geleerdheid. 3 dele kompleet .... .... £3 15 0 

Dr. A. Kuyper: Pro Rege. 3 dele komplee t .... .... 2 10 0 
Dr. A. Kuyper: E. Voto Dordraceno. 4 dele 

kom pleet .. .. .... .... .. .. .... .. .. .. .... .. 
Dr. A. Kuyper: De Engelen Gods .............. .. 
Dr. A. Kuyper: Het beeld Gods ........ , .. ... .. .. .. 
Dr. A. Kuyper: VaJl de Volelnding. 4 dele 

kompleet .............................. .. .. .. 
Dr. A. Kuyper: Onze Eeredienst .. .. .. .. .. .. .. .. 
Dr. A. Kuyper : De Gemene gratie. 3 dele kompl. 
j. C. Sikkel: Het boek der Geboorten. Genesis 
j . C. Sikkel: Onder de vleugelen des Heeren .. .. 
j. C. Sikkel : Dienst des woords .... .............. .. 
Dr. B. Wielenga: Van jeruzalem naar Rome. 

3 dele .. .... .. .................. .. .. .. ...... .. 
Ds. G. Wielenga : Paulus in zijn Ieven en werken 
Prof. P. Biesterveld : Van Bethanie naar 

Golgotha ...... .. .. ............ .... .. .. .. 
Prof. Dr. K. Schilder: Christus en Cultuur 
Christelyke Encyclopaedie. 6 dele kompleet 
Dr. H. Dooyeweerd : De wijsbegeerte der wets-

idee. 3 dele komp!eet. Baie seldsaam 

4 2 
15 
13 

1 12 
2 10 
3 0 
2 10 

3 
3 

3 0 
14 

II 
10 

II 10 

5 10 

Vra ons Katalogus van Nuwe en 
. Tweedehandse Boeke. 

6 
0 
6 

6 
0 
0 
0 
g 
g 

0 
6 

g 
6 
0 

0 

I 
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Wie Wapad. 
11 MEl, 1951. 

" 
DIE WAPAD" 

C!&orbenking. 
WIE IS WYS? 

BLADSY DRIE 

(Vervolg van bls. 1, kol. 5). 

Oostelike P rovinsie. Ook vir 
O .V .S. gespeed. Baie vernuftige 
speler, woe! in los. D aarbenewens 
besonder akkurate s t elskopper-

Wie wys is, Iaa.t hy op hierdie dinge ag gee, en laat bulle let op Univ. se ,Geffin." 
die goedertierenhede van die Here. 

Offisiele Studentekoerant van die p .u. VLT c .H .0. Hierdie psalm spreek duidelik digter om sorgvuldig daarop te 
P . Wessels : Piet is vanjaar kap

tein. Weeg 205 pond. 6 vt. lank. 
Sedert 1948 vir O.V.S. gespeel 
as haker. Lynstaan-ekspert. Moei
lik in skrum om bal geklop word. REDAKSIE. 

Hoofredakteur: J. P. COETZEE. 
Tegniese Adviseur: J. HERSCHELMANN. 
Adm. Voors. : F. BOTHMA 
Vorslaggewers: J. H. BOOYENS, C. J. MALAN, C. v.d. SPUY, 

W. J. v. VUUREN, MEJJ. B. KRUGER, A. PRETORIUS. 

SAME WERKING 
In die afgelope tyd het mens dikwels van samewerking gehoor. 

Samewerking op die gebied van wereldpolitiek, van partypolitiek, op 
kulturele gebied, samewerking wat betref handelsbetrekkinge, en 
les bes, feitlik op elke terrein van die !ewe was daar of word daar 
pogings aangewend om samewerking te bewerkstellig. Dit laat 
mens onwillekeurig wonder of daar dan so 'n groot vyandigheid 
tussen die ver!:iki!lende groepe bestaan dat werklike samewerking dan 
iets is wat eintlik nog nooit bestaan het nie, en as daar dan so 'n 
vyandige gevoel is, wat die oorsaak daarvan sou wees. Hierbenewens 
!:om die vraag ook op, waarom die vreeslike gesoek na samewerking 
enou skielik, want dit is nou nie meer net tussen groepe waar 'n 
mate van antipatie redelik verwag kan word nie, maar mense van 
wie inens sou verwag dat daar by hulle nooit sprake van vyandigheid 
sou wees nie wat ook nou na samewerking soek. 

Rede hie~oor kan mens daarin soek dat daar by een of a! die 
groepe 'n bedekte vyandigheid bestaan, wat so erg is dat die yweraars 
\'ir samewerking skoon uit die oog verloor dat daar mos skynbaar 
altyd net die grootste vriendskap aan die buitewereld voorgehou 
word, en dat pogings tbt samewerking hierdie valse vertoon dadelik 
aan die kaak stet. Of anders "word van samewerking maar net 
gepraat om in die mode te wees, of om persoonlike voordeel aan die 
mense wat met die pogings begin te verskaf. 

Sopas het pogings finaal op 'n mislukking uitgeloop om same
werking tussen die P.U. en Normaal te bewerkstellig. As mens nou 
nagaan wie dit was wat met die eerste voorstelle in die verband 
gekom het, vind mens dat did baie moeilik is om te bepaal wat die 
motiewe van die mense was. Tussen die Normaal en die Univer
siteit op Potchefstroom sou mens verwag dat samewerking as van
selfsprekend sou bestaan, vera! in aanmerking geneem die toestande 
wat heers in stede waar ook Normaalkolleges en Universiteite hulle 
plekke in die akademiese !ewe inneem. So beskou is die verhouding 
op Potchefstroom onnatuurlik. 

Sou daar nou 'n bedekte vyandigheid tussen hierdie twee inrig
tings wees, of praat bulle van samewerking net om in die mode te 
wees, of is daar persone wat vir hulleself probeer naam maak, asof 
bulle dan grootmoedig die rol van vredemaker sou vervul? 

BEGINSELS 
As mens a! die gebeure van die dag in oenskou neem, dan merk 

mens dat daar partykeer dinge gedoen word waarvoor die daders, 
oppervlakkig beskou, eintlik geen redes sal kan aanvoer wanneer 
hulle tot verantwoording geroep sou word nie. Dit lyk dan asof die 
mense sommer, blindwegbesluit het om so te handel, of anders dat 
hulle maar net 'n tradisie, wat liewers al uitgesterf kon gewees het, 
navolg, en dat hulle om uit die moeilikheid te kom maar se dat 
bulle uit beginsel gehandel het. So 'n rede word gewoonlik ook nie 
aangeneem nie, omdat dit dan logies so niksseggend sou wees! 
Hierdie miskenning van beginsels is iets wat mens feitlik daagliks 
aantref onder byna aile mense. Soiets behoort nie te wees nie, sou 
mens dink, want deur geen respek te he vir waaraan die mense saam 
met wie jy noodwendig moet saamleef glo nie, handel jy net de-
struktief en verrig jy niks nie. ' 

Hier sit ons nou op 'n Universiteit met 'n duidelike en herhaalde
lik uitgesproke beginsel. Wat is nou ons houding, die houding van 
die studente, ten opsigte daarvan? 

INTERV ARSITY 
Dit is alweer tyd dat ons intervarsity gaan hou, en die slag teen 

die U.O.V.S. Intervarsity is 'n byeenkoms van studente, en dus van 
mense wat hulle met dieselfde dinge besighou. 'n Byeenkoms van 
so 'n aard moet noodwendig voordelig wees vir alma! wat daarby 
betrokke is. Wat se voordeel sal hierdie byeenkoms vir ons alma! 
bring? 

PUKKE is altyd hartlik welkom by 

UNIEWINKELS 
as hulle in Johannesburg is. 

Ons voorsien reeds die VOETBAL TRUIE en KOUSE. 
Binnekort maak ons 'n belangrike aankondiging i.v.m. die 

KLEURBAAD JIES. 

UNIEWINKELS, BPK. 
Johannesburg. 

Kerkstraat 45. Foon 22-4746. 

tot ons van God se voorsienigheid let, nie terloops nie, maar grondig 
in aile dinge. Niks word deur 'n te bestudeer; dat ons agter alles 
onstandvastige noodlot regeer nie, God kan sien wat sy Raadsplan 
alies is God se werk. Dit wys ons vervul; dat alle dinge hulle 
verder op die goedertierenheid doel het, en dat alles afstuur op A. Briissow: Reeds as 0-19 
van die Here in sy voorsiening- die einddoel. Ons moet egter nie speler oog gevang. Vanjaar eers
heid. net in alles God se voorsienigheid stespan. Ongeveer 5vt. 10dm. 

In vers 43 word ons vermaan sien nie, maar ons moet in sy be- Weeg 185 pond. Baie woelig in 

om, as ons wys is, ag te gee op 
al die werke van die Here en op 
sy goedertierenheid. Dit gee ons 
egter terselfdertyd die antwoord 
op die vraag: wie is wys? 

stuur ook sy goedertierenheid kan die losspel. 

As ons nou moet se wie wys is, 
sal ons dadelik dink aan die diep-

sien. 

Ons bet u nou aangetoon wie 
wys is, hoe daardie wysheid 
verkry moet word en wat daar
mee gemaak moet word as dit 
wei verkry is. 

ste denkers uit die wetenskaplike As studente aan 'n Christelike 

Kotie Vorster: 21 jaar oud. 5vt. 
lldm. lan k en weeg 190 pond. 
Kantvoorspeler. Reeds 1950 vir 
lste span gespeel. As 0 -19 speler 
kaptein sowel as van die 0-19 
O.V.S.-span. Skitterende verdedi
ger en altyd aan spits van voor-

wereld. Die Heilige Skrif spreek Universiteit raak hierdie drie ge- spelerstormlope. 
juis nie van die wyse manne dagtes ons terdee. Die eerste 
waaraan ons dink nie! Vir die vraag is of die kennis wat dag na 
H. Skrif is die Apostels, wat vis- dag aan ons oorgedra word, so 
sers was, wyser as die hooggeleer- oorgedra word dat ons agter alles 
de Fariseers. Die begrip wysheid God se voorsienigheid kan sien. 
is hier iets heel anders as wat Alles het 'n begin en 'n einddoel. 
ons gewoonlik daaronder ver- Om die doe! van die HERE agter 
staan. alles te kan sien, sal die lig van 

Church van Niekerk: 22 jaar 
oud-ook 6vt. lank. Weeg onge
veer 210 pond. Blink uit as 0-19. 
In 1949 in Natal deelgeneem aan 
proefwedstryde. 1950 terug op U.V. 
Speel eerstespan. Bekwame slot 
maar ook uitstekende agste man. 

Wysheid is hier 'n heldere en God se Woord nodig wees, en dit Flip van der Wall: Slot, 22 jaar 
diep insig in God se wee en kry ons aileen deur skrifstudie. oud. Weeg oor 200 pond en onge-

werke. Volgens die Skrif is ons Wetenskapsbeoefening sender veer 6vt. 2dm. Eerlike skrumwer-

wys wanneer ons d ie HERE se skrifstudie bring ons geen wys- ker en goeie lynstaan man. 

wil en wet verstaan en wanneer heiq nie, maar aileen kennis wat Jan van Zyl: Kerel van om en 
ons in a ile dinge sy voorsie- die verstand benewel en verduis-

nige bestuur sien. 
ter, sodat ons nie die bestuur van by 6 voet. Weeg plus-minus 180. 

Dit is die wysheid wat van bo 
is. Dit is 'n wysheid wat ons 
kan mis by die diepste denkers, 
maar kan aantref selfs by die 
eenvoudigste. 

die HERE agter alles kan sien Speel kantvoorspeler. Verlede jaar 
nie. reeds vir eerstespan diens ge

Die tweede vraag is of ons nog doen. Verdedig onverskrokke en 
die Heilige Skrif bestudeer. Dit altyd gereed om bal verder te 
lyk of ons ons nie meer steur aan voer. 
Skrifkennis nie, en of Skrifstudie Punt Pansegrouw : 21 jaar oud. 

Hoe kan hierdie wysheid verkry maar n~t vir ons iets is waarmee 
word? Deur die grondige on- alma! hulle nie mee hoef te be
dersoek van God se Woord! Dit moei nie. 

word egter verskerp en verdiep Dit moet ons weet, as ons die 
as ons op die werke van God ag Heilige Skrif nie ken nie, dan 
gee en sy voorsienige bestuur kan ons Christus nie ken nie, en 
daarin kan raaksien. Eers moet dan kan ons nie die ware wysheid 
die studie van die Skrif daar he nie, want die kruis op Golgota 
wees, want uit sy werke alleen is die middelpunt van God se 
kan ons God nie ken nie. As ons raadsplan, en alles wys daarheen. 
Hom egter uit sy Woord ken, sal As ons die ware wysheid nie het 
ons hom ook in sy werke kan nie, kan ons wei hoofde vol ken
herken. nis he, maar sal ons tog geestelike 

As die mens nou die vermoe 
het, deur Skrifstudie, om ag te 
gee op al die dinge wat daar is 
en wat gebeur, dan vermaan die 

idiote wees. Daarenteen, as ons 
Christus ken uit die Heilige Skrif. 
sal ons groei in emelse wysheid. 

W . DU P. 

P.U. VE.ROWER NUWE 
KORFBALBEKER 

'n Nuwe korfbalbeker is onlangs deur die P .U. eerste-span ver
ower op 'n geslaagde korfbaldag, waaraan sestien spanne deelgeneem 
het. 

Hoewel dit nog vroeg in die sei
soen is, is alreeds 'n hoogtepunt 
bereik op die gebied van Korfbal. 
Dit is van grooot belang, vera! 
as daaraan gedink word dat 

MONICA VENTER, 
kapteine van die P.U.-korfbal

span 

korfbal die ,probleemsport" ge
noem word, vanwee die feit dat 
dit feitlik tot skole beperk is, en 
dat dit vir die dames van die 
land, met 'n paar uitsonderings, 
eindelik nie 'n geskikte sportsoort 
is nie. 

Nou het Wes-Transvaal se 
korfbalspanne be\vys gelewer 
dat die geesdrif vir korfbal bier 
nog hoog is, en dat die sport 
hier nie 'n ,probleemkind" is 
nie, maar eerder 'n ,model
kind," wat bewys gelewer bet 
van sy Jewenskragtigheid. 

DIE BESTE 
Op hierdie baie geslaagde krags

monstering, het die spanne van 
die P.U. hulle betoon as die bes
tes. 

Dit is beslis 'n onderskeiding, 
dat in die finaal, die eerste en 
tweede P .U.-spanne teen mekaar 
te staan gekom bet, Die Univer
siteit het vier spanne ingeskryf 
vir die kompetisie. 

Die eerste span behoort in 
hierdie seisoen weer goed te pres
teer, en h u lle h ou seker 'n ogie 
op die begeerde U n ieskild! 

Lengte 5vt. 10dm., weeg 170 pond. 
Agsteman. Speel as Onder-19 
reeds vir die 0-19 O.V.S.-span. 
Besit dringLngsvermoe - baie ge
vaarlike naby doellyn. Ook ver
dedig hy besonder knap. 

(Onderhewig aan veranderinge). 

J. N. J. Kritzinger 
FOTOGRAAF 

ROYAL HOTEL-GEBOU, 
Kerkstraat 84, Telefoon 455, 

Potchefstroom. 

AS U 'N FOTO WIL SKENK 

kyk 'tian 

EERS NA ONS FOTO'S 

(in ons Ateljee, of by 
tevrede P.U.Kaners) . 

Potchefstroom 
se mees moderne 

Dames-Klerewinkel 
Die jongste versameling van 

D ames-rokke, -Baadjies, ,Jeeps," 
Skirts, Bloese, Onderklere, 
Blomme, Naaiwerkbenodigdhede, 
ens. 

BY 

LA VOGUE 
(J. M. TAYLOR) 

Posbus 221. Foon 440. 

Drink en Geniet 

S&S 
Super Dilla 

en 
Super Orange 

Sherr & Shakinovsky 
AUTO LAAN 

Foon 16 
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Spoggerige Oukies BOODSKAP VAN DIRIGENT. 
"lntervarsity again!" Ja Pukke die lekka ou tyd het weer 

aangebreek, en weer kom sak honderde Oukies toe op die 
Pukkie-vesting. 

Vrystaters Vol Vertroue 

BOODSKAP VAN VOORSI1TER 
STUDENTERAAD! 

Toe ons die Pukke laas ontmoet het, was dit vir ons aan
genaam om kennis te maak met julie dirigent (sonder tande). 
Wle v8Jljaar die ,giller" is weet ek nie, maar soos altyd sal daar 
een of ander gebrek aan hom wees. Heelwaarskynlik ,spraak
loos" by die aanhoor van ons sang. 

Ja-nee, die Oukies kom om die Lekker speel Pukkies! Die 
Pukke op hul bas te gee. Ons Oukies kom julie wys hoe daar 

Dagse Pukkies, 

U.V. sien uit na die dag van die 12de Mel hoofsaaklik omdat dit 
ons weer die geleentheid sal bied om gebruik te maak van jul 
vriendelike gasvryheid. Die vorlge besoeke aan Potchefstroom is nog FEET DE WET, 
belder in die gebeue van U.V. omdat ons die guile ontvangs wat ons kaptein van die P .U.manshokkie. 
altyd daar te beurt val waardeer en onthou. 

(Vervolg bls. 5, kol. 2). 
HOKKIE 

voetie-spelers is reg vir die wed
stryde. Ons toeskouers is gereed 
om hulle oor die doellyn te skree. 
En ons kan skree! (vertel vir 
my.-Red.). 

As ons Shimla-weerklink oor 
Potchefstroom, gaan dinge ver
keerd loop vir die Pukke. 

Ek hoop net nie die stryd op 
die pawiljoen gaan so eensydig 
wees soos in die verlede nie. Puk-

Nie aileen was die besoeke aan 
Potchefstroom aangenaam maar 
ook sien ons uit daarna omdat die 

V d kies kon nog nooit sing nie-dit 
gesonde sportmangees baie byge- enters orp. v . t t d" p u anJaar on moe ons Ie · .- sal ons vanjaar weer vir hulle 
dra h et tot die gevoel van kame- K · b d aners weer op e1e o em, en bewys. 
raadskap en vasberade wedywe- Volgens besluit van die afba- mag die beste span wen! 

Ons sien uit na aangename wed
stryde, spannende oomblikke, en 
die onstulmige geskreeu en ge
raas as 'n speler weer sy drie 

ring op die sportveld . Ek wil keningskommissie, onder voorsit- Dit moet Pukkies egter weet
dan ook vervolgens die vertroue terskap van 'n bekende materna- dis nie sommer 'n alledaagse ou 
uitspreek dat hierdie ou bekende tikus, val die inwoners van o;;pannetjie waarmee bulle gaan 
gees va.n wedywering wat daar Dwarsstraat 59 nou onder die kragte meet nie. Ons Perre was •n 
altyd tussen U.V. en die die ou kiesafdeling Ventersdorp (die ou volle seisoen op stal en sal alles gedruk het. 
P .U .K . bestaan het, ook op die spul het nie juis veel te kies ge- in bulle vermoe doen om die oor-
12de Mei die Intervarsity-verrig- had nie ). wlnning vir ons Alma Mater te 
tinge sal kenmerk. Die vertrek van so 'n klomp verseker. 

Ons dink daaraan Pukke, dat steunpilare (hulle kan steun) was Die span beskik nog oor die 
dit jul eerste Intervarsity-botsing 'n gevoelige slag vir die kiesafde- meeste van die ou staatmakers 
as onafhanklike universiteit is, en ling P.U., of so word in sommige van verlede jaar. Daar is nog 
ons wil jul ook hiern baie hartlik groepe gemeen. manne soos Jackie du Toit, Arndt 

JUKSKEI 
Die ,Outjies" is andermaal 

slaggereed om te velde te trek 

gesing en gewen moet word 
Op met die Hom-Porn! ! 

REIN FRIEBUS. 

ROELF BUYS, 
tenniskaptein. 

TENNIS 
gelukwens met die nuwe status en en Klerck. Die ander spelers, teen die Pukkie-houtgooiers. 

Personalia wat vertrek het is: Aan entoes1·asme ontbreek daar Die damesspelers van U.O.V.S. die belangrike mylpaal in jul Potgieter, Fburie, Swanepoel en 
niks, en daar is volop talent tot · tennis is maar onervare, dog vas-

ontwikkelingsgang--ons wens jul- D. P. Verwurg: Toe hy nog Linde sal nie op hulle laat wag berade. Hulle wil hulle nie on-
le aile k e t 0 el kki h • nie ons beskikking. Die ,j()utjies" laat su s s oe. ng u g sy , Biou Voel van Plesierig eid ' · derstebo laat speel deur geen 
egter dat julle nou juis vir bier- gehad het, het hy op Normaal ge- En vanjaar speel ons nie weer die skeie al vir 'n geruime tyd Puk nie. 
die belangrike geskiedkunde ge- sleep. Ongelukkig het dit die kat gelykop nie! Een span moet w en klap, en ek dink ,asem" sal selde 
beurtenis sal moet stuit teen die se middagmaal geword en nou het en ons voel nog al taamlik opti- uit 'n Pukkie-keel gehoor word. Ook die m ansspan van U.O.V.S. 
onverbiddelike spanne van die hy weer vrymoedigheid om op misties oor die saak. Wat die mansspanne betref, is is maar onervare, vera! is hulle 
U.V. Puk te kys. Ons vertrou dit sal aangename ons vasberade om verlede jaar se verswak deur die vertrek van 

wedstryde wees. Mag die ge- nederlaag te wreek, en bulle kan veterane soos Eric Laubser en Dog ten spyte van hierdie ern
stige struikelblok in die pad van 

oorwinning spreek ek tog die 
hoop uit dat julle sukses sal he. 

Shortie Pieters: Sy lengte word sindheid reg wees. Jackie du Toit. Nietemin het die 
mos nie met 'n duimstok gemeet Aile sukses Pukkies. Ons sien verseker wees dat ons geharnas Pukke nog nooit met so'n vasbe-

. H r d" d d sal wees teen hulle aanslae. me. Y e op 1e gron , an julie! So spog mnr. R. Arndt rade span kennisgemaak nie, en 
Die dames is vasberade om hul die Oukies se: Ons gaan die tree hulle hom sommer af. die kaptein van U.O.V .S . 

Die studente van die U.V. ruk 
op teen jul vestings met 'n groot 
geesdrif om in die gees van ge
sonde wedywering aile spore van 
vorige neerlae in die verlede vir
goed uit te wis. 

Piet Tiendejaar: Beleidsverkla
ring: Ou man, as juJle mense bier 
so kys, haal julie my netnou oor 
om nog voor die end van die jaar 
'n dame te bel. 

segetog verder voort te sit, en louere wegdra. 

Mag die intervarsity veel daar
toe bydra om die vriendskaps
bande wat daar tussen hierdie 
twee inrigtings bestaan, steeds 
hegter te snoer. 

J. E. VAN ZYL. 

Korr~spondensie 

(Vervolg van vorige kolom). met Springbok, en Provinsiale 

Piet Oelofse wonder wie Tos sal talent in hul midde, is dit so te 

vat, vir hom of F.A.T.S.A. se 'n uitgemaakte saak. 

. . . . Dekker ll-'n versugting: Boys, 
Du1gent m Embno: Hy wil glo kyk bietjie vanaand wie sleep vir 

van kursus verander, en sien syi Rina, en kom se ~r my as julle 
toekoms in 'n Iiggaamlike-opvoe- terugkom? 

Ons gaan lekker speel, ons 

gaan lekker skree, ons gaan wen! 

Simpatie Pukkie !, aldus Bakkies 

Myburgh van U.O.V.S. 
ding-diploma (of miskien in die 
besitster daarvan ?) 

(Vervolg in volgende kolom). 

Studente nie Bekommerd oor 
Selfverdediging. 

Of Beskik oor Genoeg Liggaamskrag. 

TX MODISTE 
Ons Uitstaande Winterreeks 

kom nou aan! 

Kostuums, J asse en 

Gebreide Stukke 

Cardigans, Oortrekkers, Bolero's, 
Jerkins en Angora-drag. 

-:E::rens op die P.U.K., 

22 April, 1951. 

Geagte Redakteur, Die kaptein van die Boks- en Stoeiklub is, na verneem word, ,Lottie' en Paryse H oede 
ernstig verontrus oor 'n verskynsel van traak-my-nie-agtigheid wat 

Dit is met waardering dat ek 
kennis neem van die Redaksie se 
pogings om iets aan die ontwik
ke!ing van ,Die Wapad" te doen 
wat sal bydra om daarvan 'n 
goeie blad te maak. 

by deesdae onder die studente t.o.v. selfverdediging opmerk. Hy sien 
daarin die voortel{ens van · 'n gewisse ondergang van alle man
studente, en 'n ' dreigend~ onheil vir damesstudente. 

Die feit dat boksoefeninge so gemaak. Hy het toegevoeg dat 

CORNER FRUIT 
STORE 

Hoek van-Corner of 
Kerk- en Retief Sts. Daar is egter 'n paar dinge wat 

my nie aanstaan nie. Ten eerste 
wil ek nie he dat 'n redaksielid 
weer by my moet kom met die 

THRESIA STRUWIG, 
tennis- en jukskei-kapteine. 

swak. bygewoon word, dui vir die hy nie sou wou he die selfver
kaptein van die boksklub daarop sekerdheid van die studente moet 
dat die studente nie meer besorg met sy selfvertroue bots, en dit 
is oor hulle bekwaamheid om dan uitloop op selfbejammering 
hulle eie man te kan staan nie. van sy kant nie. For-- Vir--
Vaardigheid met die vuis is, lui-

versoek om iets vir ,Di~ Wapad" dens die verklaring, 'n noodsaak- DAMES. 

te skryf nie want 'n vorige keer (Vervolg van vorige kolom). like vereiste vir elke man wat Die verklaring lui verder, dat 
het iemand 'my gevra vir 'n arti- homself wil handhaaf veral in dit 'n onbetwisbare en onher-
kel, en met moeite het ek tot laat m:a~ h~~~ ;~:: d~~e~s n;; ::e:t:~~ die huidige omgekrapt~ tye! roepbare feit is dat die meeste 
in die nag gesit en skryf aan 'n ging wat ek nou hier aan u uit- manstudente hulleself dikwels al-
verslag van 'n sekere gebeure in LIGGAAMSKRAG. 

eengesit het, en ek hoop dat u leen met 'n dame op 'n allenige 
Die kaptein het ook beweer: plekkie bevind. Dit is nog nie aan hierdie saak aandag sal gee. 

Die uwe, 
Moontlik kan dit wees dat die gevaarlik nie, aldus die kaptein, 

maar die moontlikheid van 'n on-
studente onder die indruk verkeer 

ons koshuis, waarby 'n paar per
sane betrokke was, en wat was 
my verbasing, en later my veront
waardiging, groot, toe ek in die 
blad" soek na my artikel wat met ,VERONTW AARDIG." dat hulle groot liggaamskrag vol-

verwagte aanranding op die dame 
besorg die kaptein groot kommer, 
en hy soebat die manstudente om 
tog te kom leer boks. 

moeite en opoffering geskryf was, 
en daar was my soektog tever
geefs. Wat ek wel gevind het 
was 'n klomp ou vervelige berig-

(Dit is jammer dat u artil(el 
vir plasing ongeskik was- dit was 
vir te min persone van aktuele 
aard, net die paar wat daarby 

gies, maar niks van aktuele aard betrokke was. u kan gerus wees, 
nie. ens voel nie seergemaak nie.-

(Vervolg in volgende kolom). Red.) 
I 

doende is, maar so 'n disposisie is 
nie net 'n uiting van selfvertroue 
nie-dit word inderdaad moeilik 
om die grens tussen selfverse
kerdheid en selfverheerliking te 
trek. Hierdle verklaring het die 
bokskaptein egter met huiwering 

Hierdie verklaring is uitgereik 
op grond van suiwere besorgd
heid oor die dames in die land, en 
is nie bedoel as blote advertensie 
vir die boksklub nie. 

Better Fruit 
and 
Vegetables 

Beter V rugte 
en 
Groente. 

Phone-118--Foon 

BULT GARAGE 
(Edms.) Bpk. 

Tomstraat 55, Potchefstroom. 
Foon 952. 

Fietse, Flitse, Onderdele, ens. 
verkrygbaar. M.a.w. 

'N FIETSAFDELING VIR 
STUDENTE. 

Reparasies van enige aard. 
VRY LUG-VOORSIENING. 

Ondersteun 'n Afrikaanse saak. 



Wits: ~uit Dalrytnple
beker. 

Naelskraap Oorwinning. 
Dit wa s die voorreg van Wits.-Universiteit om weer na 12 jaar 

die J.egeerde Dalrymple-beker hnistoe te bring, nadat bulle atlete 
kwaai moes spook om met 'n halwe punt te wen. 

In hierdie atletiek-botsing was leentheid, atletiek , onthale en 
die Universiteit van Kaapstad be- huisvesting van atl ete, was beson
slis ongelukkig om nie weer die der netjies en goed. Na verneem 
oorwinning te behaa1 nie, hoewel word, was die haakplekke beson
geen een van die spanne ooit der min, en ten spyte van die 
seker kon we·es van hulle saak donker voorspooksels wat deur 
nie. Die kompetisie was deur- sommiges gemaak sou gewees bet, 
gaans uitermate sterk, en die het alles glad verloop. 
finale uitslag is dan ook eers in 
ri ie Jaaste items beslis. 

Die 
BESTE ITEM. 
skitterendste prestasie 

.ULOl\DIE AANGEBIED. 

Dat die besoekende atlete die 
verblyf bier geniet bet, blyk 
duidelik daaruit dat aan die 

, DIE WAPAI}" 

J)~s bit Vaanbel. 
II. DIE SLAG BY P ABROEC. 

kaptem. Fier n,· rego'p en ewe 
dring n d . .H herken hom ook 
dadelik want in die vroeer dae 
was hulle groot maats toe bulle 
nog as kinders met 'n bal saam-
gespeel bet. Dit is niemand an

Die oranje-blanje-blou vaandel ons bulle uit. Ons moet sorg ders as die gevreesde ,Cockey 
van die Gathlandia hang slap aan dat ons voor bulle die hawe van Brander" nie. Sy hart krimp as 
sy mas want die wind het gaan Je Pabroec bereik, anders sny bulle hy dink dat hy sy ou vriend 
en, hoewel in volle seil beweeg onse van die land af, en ons wa-
dl·e sk

1
·p traag voort. M'aar dek- onder hierdie omstandighele weer tervoorraad is nie meer genoeg 

moet ontmoet, en nou merk hy dat 
offisier Wynand van Linde is in nie. Hou dus die skip in volle 

dit 'n wedloop tussen bulle word 
sy skik. Juis nou, as daar niks. seil. Hennegaan, jy en Vleisie 

om eerste die hawe van Pabroec 
te doen is nie, is dit vir hom Norspa moet die stuurman help te bereik. 
lekker om te werk. Hy bet toe Borrie Bil, hou jou medisyne reg 
maar die rnatrGsies beveel om die ingeval ons slaags raak met die 
dek te skrop, en met 'n bree rowers! Pietser kry dadelik die 
glimlag hou hy toesig oor die matrosies reg vir die stryd!" 
gemors. Kort-kort blaas hy skel Nog 'n paar bevele en die hele 
op sy fiuitjie .en geniet dit gewel- bemanning is weer kalm. Elkeen 
dig as die arme drakelinge met reg vir sy taak. 

Met 'n verkyker neem Plat
bosius nou weer die hele situasie 
in oenskou. Sy hande bewe ef. 
fens , maar verder lyk hy kalm. 

,.Meneer," boor hy, en voel 
ieman d aan sy ellemboog raak. 
,.K a n ek nie asseb!ief meneer se 
waat~evolle kajuit gaan oppas 
nie ?" Maar hy ignoreer die ge
leerde passasier want hy sien dat 
die ,.Shangania" pogings aanwend 
om 'n boodskap aan bulle te sein. 

<Vervolg op bladsy 6). 

'n ruk tot aandag kom. Dan 
steek hy bulle met 'n luide bevel 
maar weer in die werk. 'n Net
jiese man hierdie dekoffisier met 
~'Y donker-blou uniform, goedver
s.orgde snor en vet wangetjies. 

Algou kan hy die naam van die ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Daar kom plotseling 'n donker 
skaduwee op sy ander vrolike 
gesig as hy luister na die lied 

rowers kip ondE!i"skei: .,Shanga
nia," en hoog teen die mas wap
per die onheilspellende .,skedel 
en doodsbeendere." 

TOETS JOU 0 £ 

was die oorwinning van Don 
Clark in die 440 tree. Terself
dertyd was hierdie item ook 'n 
hoogtepunt op die byeenkoms, 
•n feit wat weerspieel word in 'n 
vergelyking tussen die wentyd 
(48.6 sek.) en die tyd van die 
vierde man (49.1 sek.~ Dit ge
tuig dat al die deelnemers bulle 
uiterste gelewer bet. 

Huismoeder van de Klerkhuis en van die matrosies. Heimwee oor
die Matrone van Heimat, deur rompel sy hart. Op die boeg merk hy bulle 

by 

M. SINGER 

PUIK ORGANISASIE. 

die Maties elk 'n ruiker blom-
me aangebied is. · 

Hierdie gebaar van goeie · gee~ 
is beslis bevorderlik vir inter
universitere verhoudinge, en 
spree]{ nie net van die gevoele 
van die Ste!lenboschers nie, maar 
is verteenwoordigend van 'n a!-

Die organisasie van die hele ge- gemene tevrede gevoel. 

. RANDFONTEIN 
VENTERSDORP 

VIA MUISKRAAL 

Met Gathlandia op die se;; 
joh6, joh6, joho, 
voer ons groot skatte mee 
joh6, joh6, joho, 
Die noientjies moes ons tuis 

laat staan 
met mooi beloftes agter laat; 
want kom ons in 'n hawe aan
beloftes bly ons beste maat! 
Met Gathlandia op die see 
joh6 joh6 joho. 

Maar Lukas Galea, aan die roer , 
is baie bekommerd. Die ou is te 
stil. Die son bak wei geweldig op 
sy witkoppie, maar hy ken a! 
hierdie soort weer. Dis net so 
veranderlik soos die humeur van 
'n N'Kuluaanse vrou. Nou so ver
spot en lugqartig soos die twaalf
jarige• Ja.htiese meisies, dan skie
lik so woedend soos die dertien-

ONS PLAASLIKE KORRESPONDENT BET OP 'N ONLANGSE jariges. Dit maak sy maag suur 
W£RELDTOER OOK DIE WEST E LIKE DEEL VAN TRANSVAAL ashy hieraan dink, en by besluit 
BESOEK-DAAR WAAR DIE W E:R ELD SO P L AT I S D AT 'N om onmiddellik die kaptein te 
!\lENS OORMoRE SE SON KAN SI EN OPKOM, EN EERGISTER gaan sien. 
S'N KAN SIEN ON D ERGAAN. DIT IS DUS UIT 'N BETROU- Die kaptein . se ogies trek op 
BARE BRON DAT ONS DIE VOLGENDE VAN H OM VERNEEl\1 klein skrefies en hy kyk skeef op 
HET: • as Lukas hom vra om te beveel 

Randfontein. 
ferensie, en ons korrespondent bet dat die seile neergehaal moet 

die verwikkelinge aldaar vanuit 'n word. 
, Dis dan so 'n stil dag en ons 

In hierdie fontein is 'n ver- mik in 'n hoe turksvyboom waa r
skeidenheid karakters ingesleeP.,. geneem. 
ofte w ei 'n vers keidenheid slepers 
ingekarakter. 'n Karakterskets? 
As dit die geagte le~e- enige 
denkbeeld kan verskaf van die 

Wild is nog volop in hierdie ge

weste .. . daarvan getuig die t a l
ryke bytplekke op Julius se dor-

tipe mense wat hier aangetref sale en Tok se abdominale vlak
word, is dit vir ons 'n genoee om k~. Maar waar is dan ook 'n 
u sodanige karakterskets op te kraal waar nie wild is nie! 
dis: 

P.d.T. is blykbaar 'n voorbeeld 
van a l die inwoners oor die alge
m een: 'n Muisie met haasore wat 
aan T .B. ly (Tobacco en Booze) . 

Fanie (Don Juan): Aha, ons 
gaan weer sleep vanaand Later 
in die aand: As jy nie die liefde 
in my oe kan sien nie, sal jy nooit 
liefde sien nie. 

Aart: Haal die toekoms uit die 
verlede en bou die klassieke daar
op. 

Bob: 0, you 'll never get rid of 
him, 

No matter what you do. 
Voorwaar 'n funksie sonder 

doe!! 

Muiskraal. 
Hier was vanj~ar weer 'n ge

weldige saamtrek van pedagogiese 
kragte. Daagliks stroom navrae 
aangaande die resultate van die 

ekspedisie na hierdie oases tussen 
sonop en sononder, die inligtings-

buro binne. Die mensdom is die 

ene ore! Julius, Boep, Karel en 

Tok het die beskawing verteen 
woordig op hierdie onlangse kon- . 

Die ekspedisie het 'n aanva n g 
geneem per boot op in die Mooi
l"!VIer , en na veertig da e (of naa s
tenby soveel ) is die ,.oog" be
reik. Hier moes die , Albatros" 
egter vaa rwel gese word aange
sien stuurman Ka r el protes aan
geteken h et teen die oog . wat t el
k ens geknip bet, en die geselskap 
nie verdere passaat wou verleen 
nie Met behulp van Safari's is 
die bestemming teen sonop bereik. 
'n Heerlike ontbyt van bokmelk, 
likkewaaneiers en padda-afval het 
die innerlike mens versterk, en 
kon die soektog begin na die 
Muiskraalse pedagogiese Sentrum 
vir M. en M. (Muskadel en Mar
sala) . 

Vervoer vanaf die hotel na die 
opleidingsentrum het aanvanklik 
geskied op die volgende wyse: 
Plaas die een voet voor die an
der en herhaal die beweging. 
Daarna het vervoer geskied deur 
middel van 'n luukse buldiens. 
Twee minute voor agt wag die 
vervoermiddel op passasiers en al 
~'norkende en blasende sorg hy dat 
die passasiers hulle litte virlnig 
genoeg roer om billie bestemming 
betyds bereik. 

(Vervolg op bls. 4, koi. 2) . 

moet voorwaarts. Volgens die 
kaart is die eiland Pabroec binne 
'n halfdag van ons af." 

Lukas ]{ry egter nie kans om sy 
saak t e stel nie, want hulle boor 
twee krete kort namekaar. 

,.Land in sig!" 
, Rowers! Rowers!" 
Dit is Lammie Vervelen se 

s t em van die uitkyktoring af. ~Y 

nekare swel en hy word eintlik 
rooi in die gesig as hy die krete 
so uitstoot. 

'n Verwarring ontstaan. Alma! 
storm dek toe. Matrosies voor en 
offis iere weemoedig agt erna. 
Arme Espe Lombardi, die kom
paswagter, word skoon verdring. 
Met 'n seer hart sukkel hy agter
na en sweer hoog en laag dat 
hierdie vermetelheid van die ma
trosies bulle nog sal ontgelde. 

Dit word 'n h ele warboel op die 
dek en Wyntand blaas nou tever
geefs op sy fluitjie. Vies kyk hy 
hoe die skoon dek betrap word. 

Spoela Bokstra staan maar 
so 'n entjie weg, gaan sit op sy 
hurke en kyk die besigheid hoof
skuddend aan. 

Dit is maa r weer kaptein Plat
bosius wat uiteindelik die orde 
herstel. Pel Pietser staan agter 
hom met opgehewe mes: ,. laat 'n 
rot net aan die kapteintjie raak!" 

,.Manne," se die kaptein, en al
ma! luister met aandag. 

,.Beesblasies" en alma! stoot 
hulle borsies uit. ,.Moenie panie
kerig word nie. Dis nie die ' eers
te rowers wat ons mee te doen 
•, ry nie. As · julie net kophou, roei 

F .S.M.C., F.B.D.A. (Londen) 

GILFILLAN EN 
STROH 

POTCHEFSTROOM. 

OOGARTS 

by die 

FIETSE EN 

FIETSREP ARASIES 

MOOIRIVIER APTEEK 
KERKSTRAAT 155, 

Foon 380 POTCHEFSTROOM. 

-__.. · .. 

• 
~-~· 

.. 

.... 

/~. ~ -die~ 

Said-Afrika~ase sigarel 

• 



BLADSY SES 

Hys die V aandel. 
(Vervolg van bladsy 5). 

Fabbie Tbatotb is al op sy pos. kettings rondle; en die skatte oor
,.Kaptein, bulle se ons moet on- gedra is na die Gatlandia word 
middellik anker gooi en ons skat- Cockey aan die mas vasgebind om 
kis per boot na bulle oorstuur. soos die Vliegende Hollander op 
Hulle wil ook die Hoogland-dia- die see rond te swerf. 
mant he." Seevierend vaar die ,Gatblan-

,Sein terug: ons beveel julie om dia" nou die bawe van Pabroec 
anker te gooi en oor te gee, of binne. Haastig en opgewonde 
ons vernietig ju!le skip en !ewer jaag Wyntand van Linde die ma
julle oor aan die Puaanse senaat." trosies aan om die dek skoon te 

,Hulle se bulle aanvaar die kry-geen spelery nou meer nie! 

ultimatum." Die hawe word ook net betyds 
'n Sterk wind bet nou opgelwm bereik want die skip is skaars 

en dit is duidelik dat die twee vasgemeer en die seile )1ouliks 
skepe gelyk by die hawe sal aan- neergebaal of die storm bars los. 
kom. Met gelaaide spanning seil Soos 'n wyse uit Israel· stap Lukas 
bulle voort en aan albei kante na die kaptein, en by sou seker
staan die manne gereed. Bokstra lik die laaste woord gehad bet as 
se senuwees begin hom pia en sy bulle gesprek nie weer deur 'n 
maag maak sulke draaie in hom. gil onderbreek is nie. Bo van die 

Op 'n gegewe moment hef die mas bet die passasier om hulp 
Shangane 'n bloedstollende kreet geroep. Hy bet die mas so getrou 
aan, gooi die skeepsbake oor die bewaak tydens die geveg en nou 
kante van die ,Gathlandia" en kan hy vanwee die storm nie daar 
trek die twee vaartuie teenme- afkom nie. 
kaar. 

Was daar altyd eensgesindheid 
Die eerste botsing is wreed en op die Gathlandia? Was die 

byna noodlottig vir die Gatlandia. matrosies tevrede met bulle offi
Swaarde blink. Messe blink, en siere? Lees die ,Wapad" a.~. 
llelde stort terneer. 

Borrie Bil kyk die besigbeid 
net een slag aan en dien bomself 
'n dosis ~hloroform toe om buite 
gevaar te bly. 

Stadig word ons helde na binne 

week!! 

ANHISTORIKUS. 

gedryf en die grootste geveg vind J. HEJDt:'llll A 
nou op die trappe na die boonste J:.IY~ 

dek plaas. Hier kan bulle suk-
sesvol van waterbomme en wat Kerkstraat 30, Potchefstroom 
dies meer sy gebruik maak. Ooral 
stroom die water wat met taaie (teenoor Oeref. Kerk). 
bloed vermeng raak. Buite op 
die dek le arme Flaffie Humanos 

tydelik buite aksie. 'n Rowertjie FIETSE (aile soorte). 
wat sy kop wou afslaat bet sy 
wind uitgeslaan. MOTORFIETSE (Ztindapp, 

.,Komaan Sbangane!" skreeu 
Cockey en storm weereens die 
trappe. Onder die gille wat daar
op volg word die trompetstem van 
Hans Donkerman duidelik uitge
ken: .,Ruk bulle uit! Ruk bulle 
uit!" en reuse soos Lieb Hatendal 
en Toon Langbaard maak die 
wereld vir ons belde bale moeilik. 

Rowers Merino Mollotoff en 
Swartjie Toetall was nog besig 
om 'n duiwelse set -te beplan, toe 
kom daar 'n ontsettende verras
!!ing. Loutjie van Dam bet die 
Gatblandia gered. 'n Mens se 
hart word nou nog week as jy 
daaraan dink! ,Ag Loutjie, Lou
tjie, hoe bet jy dit reggekry, 
Moeder se liefiing?" I 

Soos 'n waansinnige gryp by I 
Pietser se mes en ·storm soos 'n 
ridder tussen die rowers in. Links 
en regs fel by bulle neer en dryf 
bulle so van die trappe af. Agter 
hom storm ou Frans Stasie aan 
met ontblote tande en dit is te 
vee! vir die rowers. Hulle neem 
die loop. Paniek gryp bulle aan, 
en die Gatblandiers maak onmid-
delik gebruik van hierdie skielike 
wending. Een vir een vang bulle 
die oorblufte rowers, dra bulle na 
die Joopplank, en gooi bulle daar 
af in die gaatjie-in-die-middel-
van-die-see. So verdwyn die wit
kop van Toorts Opsit; die ma
trashare van Sass Mara; ook ou 
Seef Heining; W. G. Wielie; Hen 
Vraatveld; Bing Girl e.a. Uitein
delik word die see pikswart as 
Hans Donkerman en Swartjie 
Toetall daarin verdwyn. 

Nog net twee bly oor. Lieb 
Hatendal en Cockey Brander. 
Maar Lieb ontmoet sy einde toe 
hy ou Flaffie met sy swaard wou 
deurboor. Soos 'n wilde haas bet 
F!affie opgesprlng en sy ou dik 
kaal groottoon in Lieb se mond 

I 

Matchless) . 

NAAIMASJIENE (Oritzner). 

TIKMASJIENE (Olivetti). 

J. HEIDEMA. 

9.00 vm. 

9.00 vm. 

10.00 vm. 

11.00 vm. 

11.00 vm. 

11.00 vm. 

1.30 nm. 

2.45 nm. 

4.00 n,m. 

" 
DIE WAPAD" 11 MEl, 1951. 

PRO.GRAM VAN 
INTERV ARSITY 

Die volgende · Program is 
die S.S.B. Vrygestel. 

deur. 

u.o.v.s. versus 

VRYDAG 11 MEl 
ALLE TENNIS-WEDSTRYDE. 

Mans-enkel en -duhbel. Dames-enkel en -dubbel. 

U.O.V.S 

P.U. 

SA TERDAG 12 MEl 
8 vm.: JUKSKEI, DAMESHOKKIE II. 

U.O.V.S 

P.U. • 

Voetbal III U.O.V.S.--- P.U.----

Dameshokkie I U.O.V.S.--- P.U.----

Manshokkie I U.O.V.S.--- P.U. 

Manshokkie II u.o.v.s. --- P.U.----

Korfbal I U.O.V.S.--- P.U. 

Korfbal II u.o.v.s. --- P.U. 

Voetbal 0-19A U.O.V.S.--- P.U.----

Voetbal II u.o.v.s. --- P.U. 

Voetbal I U.O.V.S.--- P.U.----

ingeprop. Die arme Lieb bet ~====::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::== 
beswyk voordat by beswyk bet. = 

Nadat die ,Sbangania" verwoes 
is en daar net klapperbaar en 

/ 

Gedruk deur Die Weetelike Stem drukkery, Kerkstraat 110, Potcbefstroom. 




