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DIE ALABAMA VEROWER RHODESIE 

Gewaagde Onderneming 

T oerleier Hou Nabetraging 
Dit is nogal ietwat moeilik om so 'n bietjie nabetragtlng te hou 

oor die Alabama-toer na Rhodesie omdat daar soveel oor te se Is , 
en mens wonder onwillekeurlg waar om te begi n en waar om te 
eindig. 

'n Toer wat maandelange voor- en moes tevrede wees met 'n dag 
bereiding geverg het en wat die se besoek daaraan. Fort Victoria 
verantwoordelike persone slape- bet ons gladnie te sleg behandel 
Jose nagte besorg het by die ge- nie, en vera! die massa-slaap in 
dagte aan 'n moontlike finansiiHe die booden-saal 'n paar myl buite 
mislukking, in die ware sin van die dorp by die gasvrye oom van 
die woord. Gedagtes aan groot Helsdingen is iets om te onthou, 
uitgawes, groot inkomste, groot want deesdae ry ons saam, slaap 
winste, gt oot afstande en bale saam, eet saam, speel saam en is 
ontberings. Nogtans was dit 'n saam bly oor die een vol saal na 
toer wat die Universiteit van Pot-~die ander. 

Hierna is ons op pad 

VERLOWINGS 
afgelee dorpie Chipinga, 
Jigte, sonder kleedkamers en am

I per sonder 'n verhoog, maar wat 

\111 

Ons hartlike gelukwense 
gaan aan 1\lnr. Schwetnu s 
wat hom aan l\lej. van der 
:\lerwe \"1\n Bol• burg, en 
mnr. S. 1\Iurray wat hom aan 
mej. C. Coetzee verloof het. 
Ons hoop die volgende stap 
volg spoedig. 

I 
kan mens meer verwag as die 
ongekende gasvryheid van die I 
tipiese klomp boere daat· op die 
Oostelike grens van Rbodesie 
wat ons oorlaai het m t biltong, 
aartjies en bulle gasvryheid. 

('mtall met sy pragtige na
tuursl(oon, Rusape met sy mil
joeners, en boere wat tn dub
belverdiPpings woon, terw~·l 

sommige lede van die 
moontlike skoonfamilie daar 
raakgeloop het, sal baie daarto 

Groot Sukses 

UITSPAN !! 

' STUDENTEBlAD 
van die 

P .U. vtr C.H.O. 

No. 7. 

Veel geluk. 
Hiermee ons hartelike ge

lukwense aan professor A. P. 
Goosens met sy benoeming as 
Bestuurder van die gekombi
neerde N oordelie-Unh·ersiteite
rugbyspan wat teen Oxford
Cambridge sal optree. 

Ook aan Piet Viljoen, wat 
plek gekry het in die span, 
veelsgeluk! Aan die bale an
der Theos-manne wat ook ver
dien het om ingesluit te word, 
dJe P ukke voel saam met hulle 
spyt. 

cbefstroom se naam oor die lengte 
en breedte van Suid- en Noord
Rhodesie tot .Oiep in die Belgiese 
Kongo op 'n cervolle en waardige 
wyse uitgedra het. CVervolg op bladsy 3, kolom 3). Die hele geselskap van die Alabama-toer, afgenecm onderw ·I die bus 'n bietjie ,blaas." 

Die Alabama het ook vanjaar 
weer die waarheid van die 
spreekwoord ondervind dat goed 
goed begin half gewin is, want 
om op 'n plattelandse dorp soos 
Potgietersrust 'n hele £180 in te 

A.S.B. Stel Hooding 
Organisasies 

t.o.v. Party-Politieke 
amel is 'n pTestasie wat net 

Oom Rabbo en die wa!dter 
groep oud-stud nte van die 
P. . kan behaal. 

Ja-nee Noord-Transvaal het ons 
goed behandel, en behalwe die 
klavier wat op Louis-T r ichardt 
op Ferdi geval bet, steek ons die 
grens oor sonder enige noemens
waardige ongeval. 

Na die soete het die sure ook 

A.S.B. het 'n fu nk ie wat nie deur partypolit ieke organisasie 
ven 'UI kan word nle. Uit hoofde van sy kultuurgrondslag beskou 
dJe A .. B. dit noodwendig as sy plig om hom te beywer 
Afrikaans-nasionale beh oefte van sy lede te voors ien. 

Dit was die eenparige besluit 
van die A.S.B.-kongres t.o.v. 
party-politieke organisasies. 

,Die Kongres is van mening 
dat die A.S.B. 'n fun ksie het wat 

d it nogtans uit hoofde van 
kultuurgrond lag noodwendig 

nie op hom laat wag nie want 
nadat ons oor die grens was maak 

nie deur party-politieke organisa
ons toe kennis met die twee sies vervul kan word nie: 
teerstrepe wat die breedgeskouer-

as y plig om hom te beywer 
om in d ie Alrikaans-nasionale 
behoeftes van y lede te voor-

sien. 

de Oom Lotter al sy dae agter die 1) Omdat die A.S.B. op Afri- As deel van sy bree kulturele 
wiel van die Greyhound besorg, kaanse kultuurgrondslae gebaseer taak beskou die A.S.B. dit as sy 
terwyl 'n oneindige boswereld is terwyl genoemde organisasies plig om hom in Staatkundige 
horn aan weerskante van die op partypolitieke grondslag geba- aangeleenthede te orienteer en 
pad uitstrek. Eindelik bereik seer is en dus nie noodwendig horn oor Staatkundige vraagstuk
ons Lundi waar ons bietjie kon 

verteenwoordigend van aile Afri- ke uit te spreek. 
kennis maak met Rhodesiese kof-

fie en bier. 

Net jammer dat ons besoek aan 
die Zimbabwe-rulnes en die 

Morgenster sendingstasie so skie
lik was, maar ons het hom toe 

kaanse studente met 'n Afrikaan-
2) Orndat die A.S.B. uitsluitlik 

se kultuuragtergrond is nie. 
'n organisasie vir studente is en 

Alhoewel die A.S.B. n ie op dus meer bevoegd is om in die 

partypolitiek e grondslag geba- pral{tiese behoeftes van studente 

seer is nie, beskou die A.S.B. te voorsien. 

Derhalwe besluit die Kongres 
dat indi~n enige partypolitieke 
organisasie die A.S.B. se same
werking verlang op sekere gebie
de van die Afrikaans-nasionale 
belang, die A.S.B. dit sal oor
weeg, om sy samewerking met 
betrekking tot 'n bepaalde saak 
/sake te gee." 

Onder steun 'D Oud-P.U.Kaner 

J.P. V.D. WALT, 
L.F.V. 
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A.S.B. Besluit Oor Kontak Met ~ie Wapad. 
17 AUGUSTUS 1951. 

Nie-Blanke Studente 
met nie'w-blanke studente wens- · 0 lfisiele Studentekoerant van die P .U. VLT C .H .0. 
lik is anneer 'n beboefte 
daaraan bestaan. 

B. Dat daar 'n mate van 
Omvattende Memorandum In Sig . 

Die beginsel van apartheid is gehandbaaf in die beleidsuiteen
setting van verlede jaar se Kongres, sowel as deur die besl.uit van 
die A.S.B.-Hoofbestuur vroeer vanjaar t.o.v. A.S.B. se verbouding 
m.b.t. nie-blanke studente, maar oor die wyse van kontak beers 

moningsverskil bestaan oor die 
wyse waarop sodanige kontak 
moet geskied. 

Die Kongres bet toe besluit om 

REDAK.SIE. 
Hoofredakteur: J. P. COETZEE. 

hom op die stadium nie oor die Adm. Voorsitter: F. BOTHMA. 
praktiese uitvoering van sy be-daar 'n mate van meningsverskil. 

Hierdie feite is op die derde 
kongres van die Afrikaanse Stu
dentebond, wat van 25---29 Junie 
in Pretoria plaasgevind bet, ge
openbaar. Afgevaardigdes van die 
Universiteite Pretoria, die Wit
watersrand, die Oranje Vrystaat, 
Potchefstroom en Stellenbosch en 
die Onderwyserskolleges 
Pretoria en Potchefstroom 
die kongres bygewoon. 

van 
het 

Na bespreking deur die Kon
gres oar die beleid van die A.S.B. 
t.o.v. nie-blanke studente en na
dat prinsipiele advies oor die 
apartbeidsbeginsel deur 'n kom
missie van die Kongres by die 
Eerste Minister ingewin is, het 
dit vir die Kongres duidelik ge
word: 

. Dat al~ehele eenstemm.lgheid 
van die Kongres 
volgende: 

1. Dat die 

heers oor die 

beginsel van 

Van S.R.-Wee 

lntervarsities. 
Dit is vir die S.R. aangenaam 

om langs hierdie weg ons hart
like dank en gelukwense oar te 
bring aan diegen e wat ge
help bet om van die pasafge
lope drie intervar s ities 'n sukses 
te maak. Aan die spann e wat op 

S~ATIEBETUIG~GS 

Langs hierdie weg wil die 
Studenteraad en Studente 

bulle Innige deelneming betuig 
aan mnr. Wessels met die af
sterwe van sy m oeder; en mnr. 
1\lossie E n gelbrecht wat 'n 
suster verloor bet gedurende 
die afgelope vakansle. Mag Hy 
wat geneem bet, u ook ryklik 
vertroos deur die Heilige Gees. 

apartheid gehandhaaf is in leid i.s. nie-blanke studente uit te Sub-Redakteurs: 
die beleidsuiteensetting van ver- spreek nie, bangende 'n omvat
lede jaar se Kongres, sowel as tende memorandum wat deur die 
deur die besluit van die A.S.B. A.S.B.-Hoofbestuur in samewer
se verhouding m.b.t. nie-blanke king met die geaffilieerde stu
studente. denterade uitgewerk sal word en 

Nuus: C. J. MALAN. 
Kuns en Wetenskap: J. H, BOOYENS . 
Sosiale Aangeleenthtde: MEJ. B. KRUGER. 
Sport: D. v.d. SPUY en MEJ. A. PRETORIUS. 

op die volgende Kongres vir 
2. Dat kontak van die A.S.B . goedkeuring voorgele sal word. 

Varia: W. J. J. VAN VUUREN. 
Fotografie: F. BOTHA. 

Ds. en mev. Spoelstra wat as reis-ouers opgetree bet tydens die 
pas-afgelope Alabama-toer·. 

Korrespondensie 

Tegnles: J. HERSELMAN en J. v. ROOY. 

KYK SO 'N SLAGGIE ROND! 
Ons is nou alreeds taamlik ver 

op pad in die tweede helfte van 
die jaar. Dit is wei waar dat die 
skof wat nog voorlil in maande 

met die Normaalkollege, waaruit 
ons Studenteraad met vasberaden
beid die eer van die Universiteit 
verdedig het, met sukses. Ons 

minder is as die eerste wat ver- grawe nie au koeie uit die sloot 
by is, maar of dit in belangrikbeid nie, ons is mos nou .besig om ons 
nie oortref nie, moet nog uitge- optrede totsover na te gaan. 
maak word, en die itslag is by 
voorpaat al aan ons almal be
kend. Ons is dus nou in 'n tyd 
wat vir ons van groot' belang is, 
v!ltl belang, nie net omdat die 
jaar end se kant toe staan nie, 
maar oak omdat daar nou oak 'n 
tydperk verby is waarin ons 'n 
sekere plek in die samelewing in-

Op die gebied van sport bet ons 
vanjaar teen gedugte teenstan
ders die stryd moes voer. Soms 
met skltterende welslae en soms 
nie. Ons kompetisie met ander 
universiteite kan ons as redelik 
geslaag beskou. Ons kompetlsie 
in klub-sport insgelyks, behalwe 
waar daar hier en daar misluk-

geneem bet, waaruit volg dat ons kings voorgekom bet. 
sekere inlrukke deur ons optrede Ons besit 'n toneelvereniging, en 
nagelaat bet, en dit is op bierdie 
indrukke wat ons getakseer word 'n studente-orkes, en nog ver-
deur die buitewereld. skeie ander kulturele en akade-

te dl
.nk miese verenigings, wat alma! ak

Sonder om eers diep 
dat Ons 

tief opgetree bet en nog optree, en 

H h t 0 
word d it gou duidelik oekom nou so snaaks? e . ns weet ook alma! dat ons daarmee ook 'sukses behaal. 

op Pretoria geleer het hoe om "Vernaamste skrif teenmekaar in 
1 verband staan met die studente- So wil dit nou regtig begin lyk 

hare van n aspirant-ontvoerder 
af 

!ewe, in ons eie kring sowel as asof ons vanjaar 'n ongekende 
t e skeer. Het ons manne dan in die breere universitere kring. voorspoedige jaar beleef, selfs as-

nie verledl! jaar oak kaalkop van Aan die begin van die J·aar hat of die P.U.K. vanjaar niks ver-
U.P. af teruggelteer nie, en nie-

Potchefstroom, 
8 Augustus, 1951. 

ons plek ingeneem saam met die keerd of swak kon doen nie. En 
mand bier bet 'n bobaai daaroor 

D
·t · · b d t d" · · t ander univers iteite, op baie ge- dit is nou juis vir so 'n uitkyk op 
1 IS m ver an me 1e m er- gemaak nie. 

varsity teen Pretoria dat ek nou Nou moet ons, of liewer, laat biede, en dit is seker nie onvan- sake dat ons voor moet oppas. As 

Geagte Redakteur , 

Skryf. Ek bedoel dl
·e afgelope pas om nou eers 'n biet]'ie rand mens sake rooskleurig wil voor-

my se ,ek," nou bet ek verneern 
intervarsity. en om presies te dat daar Tukkies is, ek weet nie te kyk wat ons uitgerig het op stel, kan dit maklik ontaard in 
wees, eintlik in verband met die boeveel nie, wat baie seer voel die inter-universitere terrein nie. selfverheerliking. Die verkeerd

Daar is die A.S.B. In bierdie heid van so 'n oor-optimistiese be
oar die behandeling wat ons aan gebeure v66r die intervarsity, wat 

nou mi. die okasie nog altyd na
draaie bet. 

vereniging het die afgelope tyd skouing val juis in die oog wan-
die invallers uitgemeet bet. Dit 
is dan maar net wat hulle groot beroeringe plaasgevind. neer mens n die herinnerinng 

By bierdie saak is gevoelens 
Pretoria gewen het-ons bartlike betrokke, en dis seker daarom dat 
gelukwensc. Die mooi gees waar- dit nie tot rus kan kom nie, en 
in daar verbete gespeel 1. , word dit wit my voorkom of die ge
veral hoog geroem en ons wen- . voelens nie bier by on$ gaande is 
die S.S.B. geluk met. bulle rei' lings. nie, maar daar in Pretoria loop 

ons Met 'n P.U.K. student aan die bring die berhaalde oproepe op 
manne oak aangedoen bet! Ek stuur van die uniale A.S.B., was regte perspektief in ons nouer 
vra nou, hoekom nou so snaaks? ons daarmee nou betrokke. Die studentelewe; die beroepe op ons 

Met agting, d ie uwe, oorwinning van die A.S.B. is daar- samewerking waar dit party van 
.. KANNIE-VERSTAAN.'' om oak vir ons 'n triomf. Saam ons studente-aktiwiteite geraak 

met die A.S.B. kan ons nou weer, bet. Dit word dan duidelik dat 
opnuut oortuig van ons regte op-· daar nog baie .ruimte vir ver
trede, voortgaan. betering bestaan, en dat die beOns wil vera! hier die inter

varsitie teen Oxford-Cambridge 
uitsonder en die Theos gelukwens 
met hulle oorwinning. Dit is 
voorwaar 'n unieke prestasie wat 
deur die lengte en breedte van 
ons land weerklink het-soos ie
mand dit uitgedruk het: die 
jong te Universiteit bet die ge
kombineerde span van die twee 
oudste Universitelte in die Britse 
Ryk geklop! 

Toneel en Alabama. 
Voorlopig reeds wil ons langs 

bierdie weg die Toneelvereniging 
gelukwens met bulle tweede plek 
in die inter-universitere en A.S.B. 
toneelkompetisie in Pretoria. 

Die Alabama word gelukgewens 
met hulle geslaagde en baan
breker-toer deur die Rhodesi.es. 
Mag hulle in hul doe! slaag om 
£1000 skoonprofyt vanjaar tot ,die 
fondse van die Alma-mater by 
te dra. 

B. SPOELSTRA. 

dinge nie mooi nie. 
Ons ken alma! die omstandig

bede van die mislukte paging om 
ons dirigent te ontvoer. Ons weet 
oak wat met die Pretorianers wat 
in ons hande geval het, gebeur 

PRESIDENT 
KAFEE 
Kerkstraat 70. 

• • • 

vir die Beste 

LIGTE ETES 

en 

VERVERSINGS. 

. . .. 
Oak ons Studenteraad bet die treklike sukses wat ons op som

,STlJDENT AAN U.P.''-Regte P .U.K. as Universiteit m et wei- mige gebiede bebaal het, nie moet 
naam en adres is nie verstrek 
nie.- Red. 

TX 
Ons Uitstaande Winterreeks 

kom nou aan! 

Kostuums, J a sse en 

Gebreide Stukke 

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

,Lottie' en Paryse H oede 

Gedruk deur Die Westelike Stem, 
Posbus 156, Potchefstroom. 

I 

slae verdedig teen aanslae van lei tot passiwiteit nie, maar as 
buite, ons dink nou aan die geskil aansporing tot nog grater aksie. 

PARKER & co. J. N. J. Kritzinger 
(Pty. ) Ltd. 

GENERAL HARDWARE 

l\IERCHANTS 

FOTOGRAAF 
ROYAL HOTEL-GEBOU, 

Phone so, Potchefstroom. Box 245. Kerkstraat 84, Telefoon 455, 
Potchefstroom. 

Irrigation Machinery and Plants AS U 'N FOTO WIL SKENK 
Supplied and Erected. 

Workmanship Guaranteed! 

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

Kitchen Utensils, etc., etc. 

kyk dan 

BERS NA ONS FOTO'S 

(in ons Ateljee, of by 

tevrede P.U.Kaners). 
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TAAL-PIONIER GEHULDIG genoeg om enige mens in 'n 
goeie s t emming te bring 
Sondagmore word 'n k ort diens 

Nuwe Grafskif vir wyle Prof. Jan Lion Cachet 
deur Afrikaanse Skrywerskring 

op die walle van die Zambesie ge
hou deu r die reisvader. Darem 
ja mmer dat ons so gou moet ver
t rek , want in d ie half-donker trek 
ons van Livingstone af weg. Nie 
ver nie of ons maak kennis met 
iets wat na 'n brug vir voetgan
gers lyk. Aangesien dit die 
enigste brug in die omgewing is 
van 'n paar honderd myl sal ons 
seker met bus en a! daaroor. 
Voetjie vir voetjie gaan dit. Dit 
krap en raas soos die bus se 
kante en wiele teen die effense 
sifdraad-traliewerk skuur. As jy 
by die venster uitkyk sien jy net 
water en niks van die brug nie,
afklim, eikona, daar is niks. 
Maar Oom Lotter hou kop en ein
delik is ons oor. 

Op Saterdag ll Augustus is 'n nuwe grafskril op die graf van 
wyle professor Jan Lion Cachet deur die Afrikaanse Skrywerskring 
onthul. As hoofspreker het opgetree professor C. M. van der Reever, 
die bekende Afrikaanse skrywer. 'n Boodskap van Totius Is deur 
prof. S. du Toit voorgelees, terwyl mev. prof. Joon van Rooy, 'n 
dogter vai1 prof. Cachet, die grafskrif amptelik onthul het. 

Wyle professor Cachet is gebore 
in Amsterdam op 29 November 
1838 en oorlede op 21 September 
1912 te Potchefstroom. Die doe! 
van die vriendekring niet die 
grafskrif was om aan die oor
ledene se nagedagtenis bulde te 
bring vir sy pionierswerk op die 
gebied van die Afrikaanse taal
stryd. 

Godsdiens van 'n volk te skei. 
Spreker bet verwys na die 
groot bewondering wat wyle 
Prof. Cachet vir die Nederlandse 
didaktiese digter Isaac da Costa 
gehad het, iets wat in sy Afri
kaanse werke weerspieiH is. 

Die Afrikaanse fynproewer sal, 
aldus prof. van den Heever, wei 
nie bevredig word deur die kuns 

Die verrigtinge is geopen deur 
ds. J . V. Coetzee met Skrifiesing, 

van Jan Lion Cachet nie, maar 
vir die Afrikaanse Taalstryd is 

waarna professor van den Reever by van onskatbare waarde. Ook 
aan die woord gekom bet met toon die fyn waarnemingsver
die huldigingsrede. moe van Professor Cachet dat by 

Huldigingsrede. 
In sy huldigmgsrede het prof. 

van den Heever daarop wegys dat 
ons volk we! deeglik sy groot 
staatsmanne en veldhere eer en 
huldig, maar dat daar tot op di~ 
huidige nog weinig gedoen is om 
aan die nagedagtenis van die 
kunstenaars van ons volg reg te 
laat geskied. Dit is nou die doe! 
van die Afrikaanse Skrywers
kring om 'n begin te maak met 
die oprigting van gedenktekens 
vir ontslape Afrikaanse skrywers. 
Spreker bet verwys na gedenk
tekens wat reeds vir Jan Celliers, 
Gustav Preller, Eugene Marais 

op die regte pad was, soos ook 
deur die Jatere realiste, van 
Bruggen en van Melle, se werke 'n 
bevestig was. 

Massa- laap gedurende die 
Alabama-toer. 

Totius se Boodskap. 
Onthulling. 

Die boodskap van die gevierde 
Volksdigter is voorgelees deur sy 
seun professor dr. S. du Toit. In 
die boodskau bet Totius o.a. ver
klaar dat wat hom die meeste 
getref bet in die !ewe van sy 
ontslape hoogleraar, sy lewens
wysheid en genialiteit was; dat 
hy in weerwil .van sy skerp blik 
tog die goedheid self was. Vol-

e.a. opgerig is. gens Totius is die enigste manier 
om werklik hulde aan die ontsla-

Ware kultuurbewustheid is pene te bring, die publikasie van 
die enigste vrugbare bodem vir die belankrikste geskrilte oor en 
'n bloeiende kultuurlewe by 'n deur hom. 
volk. Voorts het prof. van den 
Beever na Totius verwys as 

· 'n Godsgawe aan P otchef
stroom, die volk en die Kerk, 
wat wei sy hoogleraar, prof. 
~chet as kunstenaar oortref 
het, maar inspirasie kon put 

Nadat Totius se boodskap af
gelewer is, bet die amptelike out
hulling plaasgevind deur mev. 
prof. Joon van Rooy, 'n dogter 
van wyle professor. Cachet. Die 
grafskrif soos aangebring lui: ,In 

uit die werk van die pionier, die begin was die woord." 

waar laasgenoemde reeds In- 'n Bedanking namens die 
gesien het dat dlt onmoontlik l Cachetfamilie . is daarna gedoen 
is om die Nasionale idee van deur mnr. Frans Cachet, seun 
die Taalstrewe sowel as die van prof. Cachet. 

DIE GROOT STROOPTOG 
l\Iet eg-vroulke kennis van 'n man ~e swakpunt (sy broek) 

het 'n avontuurlustige groepie inwoners van die Berg van Skoonheid 
op die aand van .4 Augustus 1951 hul suksesvoUe strooptog op die 
manlike ve tings geloods. Die oes was groot. Hulle het vinnig en 
hard geslaan en die manne van al hul ~er en glorle ontroof. (Hulle 
het hul slaapbroeke gesteel!) 

Min bet die Muskitiers egter nuttig gebruik om die ou sakie 
geweet dat daar nog vele avon- 'n aangenamer geur te gee. 

tuurlike toneeltjie hom sou af- Volkome in hul eer herstel bet 
speel voordat rus en vrede her- die manne genoeg moed byme
stel is. Blykbaar bale jammer kaargeskraap om die magtige 
oor die groot skending van die Bergvesting in te vaar en groot 
manne se eergevoel, het bulle toe verwoesting te saai. Daar bet 
maar self weer die buit terug- sommige gesien hoe min bulle van 
besorg, nog betyds om was toe die ou Jewe weet. Hier is mos 
te gaan, en as vergoeding bet lets te sien! 
hulle etlike botteltjies reukwater 

(Vervolg van bladsy 1, kolom 2) 
bydra dat die Alabama miskien 
'n tweede lnval in Rhodesie sal 
waag. 

Van Salisbury af bet ons iet
wat swaar gelewe want sewe op
voerings in ses dae is nie spele
tjies nie-veral a!f Que-Que so 
getrou is aan sy naam dat ons net 
£45 daar maak, terwyl ons moes 
opsnork sonder 'n klavier. E lke 

• Bedanking. 

Graag wil ek al die· Alaba
ma-lede bale hartlik bedank 
vir u pligsgetroue samewerking 
en hulp gedurende die pas 
afgelope toer. 'n Spesiale 
woo1·d van da nk aan Oom 
Spoelie en gade sowel as ann 
Plet Venter, Wollie, Dawid en 
Charlotte. Ook ann die be
stuur, wat gedurende die ,or
ganisasie-tydperk" hul heel
hartige steun aan my verleen 
bet my opregte dank. 

J. H. BOOYENS, 
Voors.) 

donker wolk bet gelukkig 'n goue 
rand want Sinoia met sy onoor
trefi ike gasvryheid, onthale en 
pragtige grotte het die toer weer 
die moeite werd gemaak. 

Voorlopig was ons nou klaar 
met Suid-Rhodesie en nadat ons 
die Greyhound met 'n groot ge
sukkel oor die Chirundu-berge 
gestoot bet, land ons in die hoof
stad van Noord-Rhodesie. Tot 
sover nog altyd stampvol sale en 
geesdriftige gehore maar wat sou 
ons toe op Ndola aantref. 

Dis 'n san!, dis die Alabama, 
dis ag-uur in die aand. Dis al. 
Ja-nee, bier gaan nou rerig niks 
ann nie. Nouja, as alma! dan wil 
mallemeule toe gaan, gaan ons 
ook, en vir die eerste keer in die 
geskiedenis van die Alabama vind 

As aandenking bet bulle toe 
maar 'n klompie fietse saamge
bring, nie wetende dat dit blyk
baar die vroulike swakpunt is 
nie. Die een deputaat na die 
ander bet bier aangeland om die 'n opvoerlng toe nie plaas nie by 
manlike harte met trane en gebrek aan die nodige gehoor! 
smeekbedes te probeer oorrompel Ons was nou in die koperstreek 
maar sonder sukses. Alles bet met sy ietwat losse lewenshou
skipbreuk gely, sommige trotse ding, soos oop kroee op Sondag, 
vaarders op die heining. voetbalwedstryde Sondagmiddag, 

(Vervolg op bladsy 4, kolom 4). daarna 'n ,.sundowner" en ten 

Altyd eerste met die Jongste. 

Foon 62. 

Kerkstraat 146, 
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slotte bietjie fiiek op Sondag-
aand. 

Met sonsopgang steek ons die 
Kongo se grens oor op die 17de 
Julie en nou moet oom Lotter sy 
kop bymekaarhou want die Grey
hound wil net al aan di'e linker
kant van die pad gaan loop. Ons 
word toe verwelkom deur 'n ys
like leermag begelei deur 'n blaas
orkes. Maar ongelukkig was dit 
toe ter ere van die nuwe koning 
en ons kyk Elizabethville hierna 
rustig deur, waarna Oom Lotter 
vir die eerste keer in weke die 
Greyhound se neus suidwaarts 
draai, en ons begin nou sommer 
terugverlang Unie-toe. 

Van Bulawayo kon ons baie 
min te sien kry want direk na die 
opvoering is ons die nag daar 
weg op pad na Messina. Wat 'n 
gesig toe ons op Beitbrug die 
volgende oggend aanland. Som
mige nog in bulle volle orkes-
mondering, deurmekaarhare, dow
we rooi oe en oor die algemeen 
in 'n taamlik betreurenswaardige 
toestand. Om ons lydensbeker te 
laat oorloop kom 'n bullebak van 
'n vent daar in en wil net met 
aile geweld ons rys konfiskeer, 
en ek boor nou nog ou Swannie 

Na 'n vierdae lange reis van
af die Kongo bereik ons die 
Victoria-valle op Vrydagaand. 
Bulle wat bietjie roman t ies aan
gele is het seker nogal van die 

in 'n fyn huilstemmetjie: ,Maar 
toneeltjie daar gehou. Die on-

bet oom Spoelie dan nie ons rys 
heilspellend donderende water- verklaar nie ?" 
massa, d ie volmaan wat 'n 
pragtige nagtelike reenboog oor Hier was die Rhodesil!se toer 
die valle tower en •n trein toe iets van die verlede, maar die 
wat stadig met sy verligte herinneringe sal nog lank in ons 
waens oor die brug gaan, was geheue voortlewe. 

Rilla/' M ~ mag wees 

-d•e -~ 
Said-Afrikaanse sigarel 



BLADSY VIER. . ,Die WAPAD." 

JONGSTE ·· UNIVERSIIEIT IN DIE 
WERELD VERSLAAN 

DIE OUDSTE 
Pukke kraai koning oor 

Oxford-Cambridge 
Groot vreugde beers in Phlddeland! Die eer bet die eerste 

voetbalspan van die Potehefstroomse Universiteit, die jongste univer

sitelt in die wereld, te beurt geval om die gekombineerde span van 

die Universiteite van Oxford en Cambridge, die twee oudste univer-

iteite in die wereld, op oortuigende wyse te klop. 

Aanvanklik bet dit gelyk asof die veld was, volg vinnig op en 
die Brite die Pukke skoon oor is, teken 'n puik drie aan, wat nie 
maar langsamerhand bet die vervyf is nie (3-0). 

Theosspelers bulle reggeruk, die Die Pukke dryf die Engelse nou 
skrums en lynstane begin be- tot op bulle doellyn terug. Hier
meester om op die ou en.d .. met llf vandaan beweeg bulle agterlyn 
punte ('n doel , en 2 dnee) teen I en Cannell breek weer deur om 
9 (2 driee en 'n str.afskop) te maar net deur Hasie onder stof 
wen. 

Die wedstryd is deurgaans ge
kenmerk deur b'hrde en genade
lose spel met dodelike verdedi
ging aan albei kante. Tog bet 
die Engelse duidelik bewys dat 
bulle daarop uit is om oop en 
aantreklike voetbal te speel. Hulle 
agterlyn bet keer op keer vinnig 
beweeg en bulle twee interna
sionale senters Cannell en Boobyer 
vir Piet en Brinkie soms lelik laat 
rondtas. Brinkie bet egter ver
goed met 'n pragtige drie, terwyl 
Piet ook 'n paar maal by sy man 
verby is en een maal 'n gevaar
like grondskoppie gelos bet. 

geloop te word. Toe 'n strafskop 
aan die Engelse, voor PUK se 
pale, toegeken word, het Hofmeyr 
geen moeite ondervind om die 
telling met rustyd op 6-0 in die 
guns van Oxford-Cambridge te 
staan te bring nie. 

Platbos se drie. 
Na rustyd was die spel dooierig 

en lusteloos. 

Platbos druk egter 'n onver
wagte drie tussen die Engelse 
voorspelers se voete en skop 
die vervyfskop ongelukklg rnis. 
Die bal slaan teen die regop
paal vas ( 6-3)). 

Die Engelse is nou nie te keer 
nie. Hasie red soos gewoonlik 
toe bulle deurbreek, maar uit die 
volgende skrum, vlieg Hofmeyr 

IN DIE MODE. 

Dis seker die eerste keer dat 
ongekysdes en teenoorgestelde
geslag-baters so reg in die mode, 
en op die voorpunt van die tye 
staan as juis nou. Dit is werklik 
moeilik te bedink dat so 'n toe-
stand moontl ik kan wees op 'n 
universiteit, waar daar 'n bele 
aantal mans, jongmans <party
keer baie jonk) en jongdames 
Cpartykeer nog jonger) so by
mekaar is. Veral as mens ontbou 
dat bierdie bele aantal jongmans 
en jongdames tudente is! En dit 
se baie, want 'n student vry mos 
graag. Dit weet ons, alma] se 
so, ons lees dit, en sing dit, veral 
as ons aan die baie vertaalde stu
denteliedjies dink, heel onskuldig 

'n :\lens kan ook nie help om 
Haste se naa.m te noem nie. 
PUK '!e spelers was goed, maar 
hy was uitstaande. Sy posisio
nele spel was foutloos en sy 
verdediging ondeurdri ngbaa.r. 
Cannell en Boobye1· kon eenvou
dig geen indruk op hom maak 
as bulle deurbreek en voor 
hom begin rondtrippel nie. By 
het manmoedlg ingestorm en 
bulle met bal en al onder stof 
geloop. By bet deurgaans ka.lm 
gespeel onder groot druk, en 
seker vier driee so gekeer. By 
was in een woord die Pukke 
(en ook die amler toeskouers) 
e TIER. 

om die steelkant en 'n onvervyfde ln die oorspronklike taal, maar 
drie volg (9-3).) letterlik in die praktyk toegepas 

Die Britte bet afgeskop en van 
die begin af bet bulle gevaarlik 
voorgekom. Vroeg-vroeg bet 
Alwyn die Pukke op die aanval 
geplaas met 'n lang strafskop. 
Cannell breek egter deur en 'n 
seker drie gaan verlore toe 
Boobyer op die balflyn aanslaan. 
Die Britte kry nou 'n strafskop 
binne trefafstand maar Hofmeyr 
skop mis. 

Eerste Punte. 
Uit "die volgende beweging kry 

Gloag, die Engelse link.ervleuel, 
die bal en los volmaakte dwars
skop. Small, wat altyd orals op 

I. GLASER 
Kerk8traat 83. 

Die beste vir 

01\IEGA - BORLOSIES! 
EN VERLOOFRINGE 

Diens en Waarde is ons Leuse. 

Foon 218. Bus 248. 

POTCHEFSTROOM. 

Die Pukke word nou mal. 
na aanleiding van die vertaling. 
Die tradisie se 'n student vry 
graag. Wie dus nie vry nie, is 'n 
swak student. <Vry klink bana
ler as spyker, maar ontbou, die 
ou-mense bou meer van die 
woord). 

Hulle boer op die Britte se 
doellyn. 'n Skrurn volg, PUK 
hal(, uit na Schwellnus, wat die 
agterl~·n trel{ en toe uitgee na 
Brink wat soos seep deur 'n 
gaping seil, 'n paar verdedi
gers afskud en Jangs die pale Maar nou is die tradisie geslwk. 
druk. P latbos vervyf (9-8). Geen student wil meer vry nie. 
Die Britte kan die Pukke nou Alma! breek kyse, en word so in 

nie van bulle doellyn af wegkry 
nie. Eers los Scbwellnus 'n 
steekskoppie en toe weer Piet 'n 
grondskoppie wat albei byna op 
driee uitloop. 

Toe daar 'n skrum naby die 
Brite se doellyn is en die Pukke 
bak, kom Schwellnus vinnig om 
die steelkant en met byna a1 di 
Engelse op sy rug, val hy oor die 
doellyn. Toe Platbos die vervyf
skop waarneem en die bal slaan 
weer teen die regoppaal vas, blaas 
die eindfiuitjie (9-11). 

Tbeos bet Saterdag die eerste 
rondte vir die Blaine gewen, toe 
bulle Proefplaas met 14-11 ge
klop bet. 

ELKE DAG V ARS! 

TURKSTRASE 
BAKKERY 

BROOD en aile KOEKSOORTE 

Raadpleeg ons vir 

BRUIDSKOEKE 

die mode-Aikona, die tradisie 

bly reg, (wie kon dit ooit betwy

fel ?> Die fout Ie by die manier 
van vry. Vroeer bet die studente 

nie gekys nie, bulle bet rond en 

bont gevry, en daardeur nooit vir 

mekaar moeg geword nie. 'n Kys 
is daarom teen die tradisic, so 

gaan die vertelling, en daarom 
natuurlik uit die bose. 

TOETS JOU 0£ 

by 

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

OOGARTS 

by die 

MOOIRIVIER APTEEK 

KERKSTRAAT 155, 

Foon 380 POTCHEFSTR00;\1. 

JUKSKEI. 
Die .mansjukskei b~t die afge

lope tyd geen wedstryde gespeel 
nie. Die twee Hasies en Pottie I is egter gekies om Potcb. Dorp 
teen Klerksdorp te verteenwoor
dig. Hierdie wedstryd sal dien as 
'n proefwedstryd met die oog op 
die kies van 'n Wes-Transvaal
span. 

• 

17 AUGUSTUS 1951 • 

GILFilLAN EN 
· STROH I 

POTCHEFSTROOM. 

FIETSE EN 
FIETSREP ARASIES 

NATUURLIK
GOLWENDE 

HARE 
Op die rneegaa.nde foto gee u natuurlike skoonbeid! 

kan gesien word hoe 'n l\IEJ. R GLAESER 
Alabama - lede • 

noodgedwonge die bus 

· teen 'n stylte uithelp. 

• 

Dames Skoonheidsalon 

Kerkstraat 157. Foon 366. 

Kerkstraat 127 

Man -Volle Uitruster 
<Vervolg van bladsy 3, kolom 2) .. 

Ons waardeer u besoeke aan ons. 
Paniek bet egter ontstaan toe Ons bestudeer u benodigdhede. 

die inter-koshuis kampioen van 
boks en stoei, die bekende 
Monica Venter, met gebalde vuiste 
die vesting inbars. Onder die er
vare Ieiding van Dominee Theron 
is bierdie gevaar gelukkig gou
gou gestil en moes die gevreesde 
kampioen maar saam met baar 

Ons spesialiseer aileen in .deeg
llke goedere wat bevrediging 

waarborg! 
Ons is spsialiteite aileen in die 

BESTE GEHALTE MANSDRAG. 

gesellin soos 'n martelaar van 
ouds aan die vlagpaal vasgeket- Potchefstroom 
ting staan, terwyl noog bo bulle se mees moderne 
die wit vlag van oorgawe <ook 'n Dames-Klerewinkel 
pajamabroek, en nie 'n man s'n . . . 
nie) gewapper bet. D1e JOngste versamehng van 

. . Dames-rokke, -Baadjies, ,Jeeps," 
Die vyand se slaankrag was die Skirts Bloese Onderklere 

nek ingeslaan en na 'n laaste Blo~e, Naai~erkbenodigdbede, 
paa.r stuiptrekkings van hul kant, ens. 
bet bulle die sagmoedige mans 
deur bul vroulike onbebolpenbeid 
tot volslae oorgawe gedwing. 

KOl\1 SIEN ONS--

vir u 

F otografie e- en 

Aptekersbenodigdhede 

GEEN & VEL LEMAN' 
KING EDW ARDSTRAAT, 

POTCHEFSTROOM. 

W. J. SPAVINS 
EN SEUN 

VIR ALLE 

Elektriese Benodigdhede 

Draadlose, Koelkaste. 

Kerkstraat 65, 
POTCHEFSTROOM. 

BY 

LA VOGUE 
(J. l\L TAYLOR) 

Posbus 221. Foon 440. 

Drink en Geniet 

S&S 
Super Dilla 

en 
Super Orange 

Sherr & Shakinovsky 
AUTO LAAN 

Foon 16 
(Vervolg van vorige kolom). 
<Vervolg van bls. 1, kol. 5). 

DIE NUUTSTE ONTWERPE. 
MODE SE BOOGSTE PUN 

ENKEL·LISSIE 
DAMESSKOENE 

vanaf 29/ 6 

ED WORKS 
(1936) Beperk. 

Kerkstraat, Potchefstroom 
DURENDE GEMAK. 

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. 


