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AFGELOPE A.S.B.-I(ONGRES 
HOOGTEPUNT IN SY BESTAAN 
STUDENTE~GELEDERE FINA AL GEKONSOLIDEER 

1- Beleid Kerngesond en Positief 

.U nr. Johannes C. 
Potgieter, 

wat op die onlangse A.S.B.
kongres te Stellenbosch, geldes 
is as A.S.B.-President vir 1953. 

Gebore te Otjiwarongo \S.,V.A.) 
op 3 Januarie 1932. 

Matrikuleer in 1949 aan die Dia
mantveld-Hoerskool, Kimberley. 

Begin 1. -o sl>ryf hy vir die B.A.
graad aan di~ P.U. as voorberei
dende Teologiese student in. 

In 1950 neem hy dee! au·1 diE 
F.A.T.S.A.-feeste; 1951 dien hy op 
die bestuur van die plaaslike 
N.J.B.-tak ; 1951 sekretaris van 
die plaaslike Toneelvereniging · 
1952 F.A.T.S.A.-verteenwoordiger; 
in Mei 1952 gekoopteer as sekre
taris van die A.S.B.-hoofbestuur; 
op kongres (1952) gekies as se
kretaris en Direkteur van Publi
kasies; voorsitter van plaaslike 
Toneelvereniging asook lid van 
die A.B.K.K. vir 1953; en be
stuurslid van plaaslike A.S.B.
tak vir 1953. 

EN DIE ODE. 

Dr. J. A. THERON, 
A.S.B.-President, 1953. 

Die A.S.B. het finaal sy voete gevind. Sy beleid is nou direk ge/ormu· 
leer en sy doelstellings helder omlyn. Van nou af is die A.S.B. aangewys 
op funksienering. A.S.B. het geword wat ons as A/rikaanse Studente eint
lik in hom wou sien. Die Afrikaanse Studentebond het gekom om te bly! I 

Op die J:ongres u·at verlede tceek op 'n ideale noot ge-eindig het, het 
die onderskeie a/vaardigings van, die Universiteite en Kolleges van Suid
Afriha die be1zoe/te ·van die studente met 'n ongehende geesdrif voorgedra. 

nl. 'n behoe/te om soos een man saam te staan, saamgesnoer 
waarin lmlle Afrikaner-belange op die hart gedra word. 

m 'n bond 

NUWE A.S.B.
HOOFBESTUUR 

VIR 1953. 

TOTALE APARTHEID. A.S.B. bly Afrikaans, maar waar 
nodig sal 6ok van Engels ge· 

As oplossings vir die nie-blan- bruik maak. 
ke probleem is onder andere al 
genoem, blanke emigrasie en ras ADVIESRAAD. 

Op die onlangse kongres van kleurvraagstuk m die Ume IS hom ge-affilieer is, fundamenteel 

severmenging, maar ,,ons voel In die bepaling van sy beleid 
heilig oortuig dat totule apart· moet die A.S.B. sorg dra dat die 
heid die enigste ?plos.sing v~n ~~~~ verskillende Studentei~de wat by 

die Afrikaanse Studentebo• d wat aldus Dr. Theron, die afgetrede met hom saamstem. Elke S.R. 

I 
\·anaf ' tot 9 Mei in Stellen president. Hierdie · besluit is een- plus die uitvoerende bestuur van 

DANK(£ JACK. bosch <>'Chou is. is die volgend parig aangeneem. Voorts bet die die Hoofbestuur vorm die beleids
uitvoerende bestuur vir 1953 kongres weereens beslis sy mis- raad wat advies insake beleid-

My opregte dank aan Mnr. ge.Kies: noe te kenne gegee met die nog sali:e aan die kongres verskaf. 
Jackie Strydom wat as Hoof. Voorsitter: Mnr. J. C. Potgieter !Jestaande gemengde universiteite. Hierdie stap verseker die nouste 
redakteur van .. Die \Vapad" <P.U.); Onder-voorsitter.: Mnr. R Om hierdie belangrike besluite te kontak en eenstemmigheid tus-
ageer het tydens my afwesig- Andrag (U.S.); Sekretans: Mnr. I. aksentueer en om sy erns insake sen die A.S.B. en die S.R. 
heid. Ek vertrou en glo dat 1\f. Bakkes <U.P. >; direkteur van die kleurYraagstuk spesifiek in I 
julie die verandering van spys betrekkinge met buitelandse stu~ I Studentekringe te benadruk is die KONGRESWEEK. 
bale sal geniet, Pukke!! dente: Mnr. J. S. Barnard CU.P.)' nuwe direkteurspos van rasse- Die kongres vergader in die 

HOOFRED. direkteur van Oorsese Toe re: aangeleenthede g~skep. Hierdie toekoms elke Aprilvakansie. Op 
'-========-===~==J 1 Mnr. P. Lombard <U.S.); direk· pos sal in die toekoms deur die uitriodiging van S.U. word die 
Tonder <U.O.V.S. 1 ; L. s. v.d teur van kulturele sake: Mnr. J onder-president behartig word. 1954 kongres-saamtrek in Pot-

1 C. Lotter (U.P.); direkteur van Aile studenterade is aaribeveel chefstroom gehou. v er (p u) direkteur van pu-
yw · · bl' · studie en navorsing: Mnr. S. van om by S.A.B.R.A. (Suid-Afrikaan-

blikasies, propaganda en pu lSI- TUKKIES PRESTEER 
(Vervolg vorige kolom). se Buro vir Rasse-aangeleenthe- · 

teit. rle) te affilieer. Hierdie Buro be- Opvallende was die groot 
ywer hom vir aparte ontwikke- louere wat die U.P.-groep ingeoes 

VERTEENWOORDIG NIE INT£RNASIQNALE ling van die verskeie bevolkings- bet met die kulturele kompetisies. 
groepe en die behartiging van Hierdie groep het uit 61 studente " E Nl£ " -------------- die belange van hierdie groepe bestaan. Hulle het sowel die tro-STUD£NT£-QPINI • tigde houding en dat die I.U.S. S.A.B.R.A. staan in diens van die fee vir die beste toneelopvoering 

f Stu 1 t bet hom slegs sal bepaal by studente- hele bevolking en buite die par spelersbeker verower, asook die 
Die vergadering van die International Union o~ < ~n. 5 

1 th d 
andermaal getoon dat by nie tred bon met die sg. w~reld-oplrue v~n aange een e e. 1 typolitiek. skaak, redenaars- en beeldende-

die Studente ru·e. Sy doel was J'uis om Studente-ume wat nog me Soortgelyke kritiek en voorstel- ~ D' amptelike taal van die kunstekompetisies verower. 
le is o.m. ingedien deur Canada. Ie 

I.u.s.-lede is nie 'n kans te hied om bulle sta.ndpunte t'e stel en Vir P.U. het Jakkals du Plessis 
N Chilie en Filand. Herhaaldelike 

sodoende samewerking te vind. Die vergadermg was n u as- die Skaakbeker met U.P. gedeel 
tt 'd t van Nusas versoeke dat die !.U.S. 'n sim-

voorstel verteenwoordig deur Patricia Arne , pres1 en 
tud patieke oor vir die besware moet 

en ~·vee Suid-Afrikaanse studente wat tans oorsee s eer. ., he is verwerp ,op grond daarYan 
Nusaspres. dat die kritiekpunte nie die opi

nie van die kongreslede verteen
woordig nie. 

Tydens die eerste sitting is ongeoorloofde partypolitieke ori
Nusas gevra om te motiveer dat entasie van die ! .U.S. Byv., 
die Internasionale Unie nie sy Nusas protesteer teen die stand
oorspr onklike doel na kom nie, punt van die !.U.S. inneem teenoor 

d d. Nusas-verklarin0«. maar blylcbaar a.g.v. 'n oulike sulke aangeleenthe e soos Ie 
taktiese set kon Nusas nooit sy Koreaanse oorlog en die siening Hierop het Nusas hom nou as 

griewe behoorlik lug nie en is van lewensomstandighede ens. in volg uitgespreek: 
1. Geeneen van die kritiek

Nusas keer op keer gefnuik. bepaalde Iande, vanuit 'n politieke punte is uitgepluis nie. 

GEL UK, ,W AP AD" • 

,.Ek moet u gelukwens met u 
oulike Intervarsitie-uitgawe 
van die ,\Vapad", skryf mnr. 
D . Heitmann, hoofredakteur 
van die IRWA, die studente
koerant van die U.O.V.S., 
aan ons redaksie. , D it bet 
myns insiens sy doel gedien", 
se by. 

vir die beste individuele skaak
speler en Jannie Potgieter se een 
foto het 2e plek ingeoes. 

SAAMTREK SONDER WEERGA 

In die annale van die A.S.B. sal 
hierdie saamtrek bekend staan' as 
een van die skitterendste. In elke 
opsig troon hierdie akademiese 
samekoms uit bod die voriges. 

Die Afrikaanse Studente in 
Suid-Afrika het mekaar gevind 

en bulle geledere gekonsolideer. 

Na buite vertoon bulle 'n hegte 
Nusas besware was: hoek. 2. Verskeie sake, insluitende 

1. Die skorsing van die Joe- 3. I.U.S.-publikasies toon die- respek vir die konstitusie (sien 

I 
beswaar no. 1) is nie aangeraak L h. d. l N f eenheid om alle liberalistiese stel-

goeslawiese studente organisasie selfde houding. Dit gee nie ak- nie eer ~er le es, USaS • sels in studentegeledere die nek 

in 1950 sonder konstitusionele on- kuraat die studente-opinie weer 3. Aile konstruktiewe voorstelle Nusas is nou in die rug gesteek in te slaan. Die Afrikaanse Stu-

dersoek en sonder om die betrok- nie en doen dikwels nydige aan- deur Nusas gedoen is deur die deur sy eie mense. Dis 'n bele- dentebond het alle pessimiste 

dl·e stoel geweier vir bespreking en d' . , d · ke organisasie 'n geleentheid te valle op persoonlikhede wat Igmg en n verne enng, meer laat bloos, die A.S.B. verdedig nie 
minderheids-notulering is ge-

gee om homself te verdedig. 

2. Die totaal onwettige 

I !.U.S. kritiseer. 

en Nusas pleit om 'n meer gema-

weier. nog, ook m morele n ekonstitusio- meer nie, die Afrikaanse Studen-

(Vervolg in volgende kolom). 1 nele nederlaag. [ tebond is positief ge-orienteerd. 
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QQRD£NKJNG aardse middele nie die hoofsaak keursteen is die belofte vir al 
• was nie, maar wat gesoek het die die wat oorwin. As u dit deel-

Teks: Openb. 2: 17. voedsel wat bly tot in ewigheid. I agtig wil word, moet u dus oor-
,Aan hom wat oorwn, sal Ek Nie net sal hulle gevoed word winnaar wees. Om oorwinnaar te 

gee om te eet van die verborge I nie maar hulle sal volkome ge- wil wees, moet u dus ook Stryder 
manna, en Ek sal hom gee 'n wit regverdig word en algehelc vry- wees want daar is geen oorwin
keursteen en op die steen 'n I spraak ontvang, omdat aan hulle ning sonder stryd nie.. U stryd 
nuwe naam geskrywe wat rue- sal gegee word 'n wit keursteen. moet wees teen uself. Daar 

Offisiele Studentekoerant van die P. U. VLr C .H .0. ' mand ken nie, behalwe hy wat I Dit is nie die steen self nie, maar moet dus selfverloening wees. u 
dit ontvang". die betekenis daarvan wat di» stryd moet wees teen die wereld 

REDAKSIE. 
Hoofredaktetur: D. F. Erasmus. 
Sub-Redakteurs: D. v.d. Spuy (Sport); M. J. Strydom (Alg. Nuus); 

I. C. J. Minnaar (Varia); G. v.d. Berg (Kuns); Mej. L. 
Grobler (Algemeen. 

Fotograaf: L. J. Potgieter. 
Spotprenttekenaar: L. Haarhoff. 
Tegn. Advokaat : A. J. R.' Vermeulen. 
A(lministrasie: W. J. Sevenster (Voors.); J. Buys; R. Meyer; 

I. van Vuuren. 

In hierdie vers sien ons die be- waarde uitmaak. Die betekenis / rondom u en teen die bose geeste 
moediging aan die gemeente van kom uit in twee dinge: Die steen in die lug. Self kan u die stryd 
Pergamus, nadat daar ook bestraf- is wit en daarop is 'n naam ge- nie voer nie. U moet stryder 
fend teenoor bulle opgetree is. skrywe. Die wit duie daarop dat wees in Christus.. Dan sal u ook 

Vir hulle wat volhard tot die die ontvanger daarvan skoon sal oorwinnaar in Christus wees want 
einde is die saligheid weggele. wees want hy sal gewas wees in Hy is reeds oorwinnaar. Toe Hy 
Hoewel dit oenskynlik mag lyk die bloed van die Lam. aan die kruis gesterf het, het Hy 
of hulle in hierdie !ewe alles ver- Die naam wat op die steen ge- oorwinnaar oor Satan geword. 
loor, deurdat hulle aan Christus skrywe is, sal die naam van die Die verborge manna en die wit 
getrou gebly het-Eenmaal sal ontvanger wees. Nie die naam keursteen is 'n belofte vir hier
dit blyk dat hulle juis daarin oor- wat hy of sy op aarde gehad het namaals, nie nou nie, maar dan 
winnaars is. nie, maar die naam wat God aan eers. Neem dan aan die belaf 

Hulle wat weier om die afgods- hom of haar sal gee. Is u oor tes van Sy wederkoms. Hy kom 
offers van die wereld te eet, aan winnaar in Christus Jesus, sai l sekerlik om die loon van Sy ar-s tuden te.f hulle sal gegee word die verborge dit u naam wees? U naam vir beid te ontvang. Dit is die beer-
manna. Die Here self sal hulle ewig in die heme!?? like verwagting van die gelowiges Perels voor. 

Die hesoek van Prof. dr . J. H. Bavinck, ver
honde aan die Vrye Universiteit van Amsterdam in 
die Teologiese skool te Kampen, aan ons inrigtings, 
is 'n besondere eer en voorreg wat ons as studente te 
heurt val. Die lesings wat hy hier lewer, getuiiY 
daarvan dat hy nie aileen 'n outoritere wetenskap
like op verskeie teologiese gehiede is nie, maar ook 
dat hy 'n orator van naam is wat sy hoorders heide 
met sy unieke voordrag en beeldend ilustrasies 
uit die skatte van sy ervaringe kan hoei. 

Inderdaad 'n hesondere voorreg wat ons aange
hied word om deur sy lesings ons lewe te kan ver
ryk. Maar die grootste meerderheid van die stu
dente beskou hulleself klaarhlyklik al so ver 
gevorderd op die weg na kennis en wetenskap dat 
hulle dit nie nodig ag om hulle nog met 'n geloofs
leerklas of 'n publieke lesing oor sending te vermoei 
n1e. 

As gedink word. hoeveel deur privaat persone 
opgeoffer is om sy koms hierheen moor~tlik te maak 
en hoeveel opofferings by homself getroos het om 
hierheen te kom, dan is dit 'n skande vir ons studen
tegemeenskap dat sy algemene lesings so swak by
gewoon word .. 

Dit is maar weer die alombekende simptoom 
van 'n volksiekte wat ook hier binne die grense 
van ons inrigting openbaar word: alles wat ver
maaklik, oppervlakkig en plesierig is word ywerig 
nagestrewe, maar sodra die geringste inspanning 
verwag word, word onmiddelik teruggedeins of 
weggekrimp. W ees dan maar gewaarsku: dit mag 
die gerieflikste weg wees om te hewandel, maar dit 
is 'n gevaarlike afdraande wat eindig op 'n afgrond! 

Tenslotte beteken hierdie een of twee klasse 
wat ons perweek ekstra bywoon tog net wins vir 
ons. Laat ons dan nou nie gaan onder ,die kas· 
tyding van die roede" nie, maar probeer om te 
verbeter! 

Brojure 
V andag word daar weer gesweet en geswoeg in 

die eksamenkamer waar die belangrikste eksamen 
van die jaar afgele word: Brosjure-eksamen! 

Die eerstejaars kan maar net ,Sterkte" toege
roep word, want die pak wat hulle moet dra is 
swaar en niemand kan hulle 'n helpende hand 
verleen nie. 

On thou maar net: daar moet baie voorregte 
ontheer word as die eksamen nie geslaag word of nie 

d N . . . . want bulle sal in sy vreugde dee!. 
voe . ou is dit nog verborge D1t 1s d1e bemoed1gende belofte D' b 1 t d 

1 D ·t t 1e e as er es en veragtes sa manna. 1 moe nog in die ge· aan hom wat oorwin. Daarom, 
loof aanvaar word. Daar kom wie 'n oor het, sal gehoorsaam soos priesters en konings blink in 
egter 'n tyd dat bulle die ver· die koninkryk van hulleVader 

wees, nie aan die verleiding van D' b l'k h I' 
borge manna deelagtig sal word. 1e on egryp 1 e eer 1kheid sal 

D I die wereld nie maar aan die 'n ruim beloning wees v1·r d1'e an sa aan die hele wereld ge-
openbaar word dat hulle die oor- woord van God. l eeue van getuienis en stryd. 
winnaars is, bulle, vir wie die Die verborge manna en die wit J. LIGTHELM. 

ARCADIA 
( oor Landbank) 

HAARKAPPER
SALON 
Kerl{straat 53, 

POTCHEFSTROOl\L 

Van der Hoff-gebou( regoor 
Landbank). 

Dames- en Here
Haarkapper. 

Vir u volgende permanente 
golwing besoek ons. 

Foon 1269 
SKOONHEID EN NETHEID 

GEWAARBORG. 

STUDENTE WELKOM. 

J. HEIDEMA 

vir 

FIETSE 

EN 

OLIVETTI 

TIKMASJIENE 

J. HEIDEMA 
Kerkstraat 30, 

(teenoor Geref. Kerk) 

POTCHEFSTROOl\1. 

S.A.N .I.A.M. 
j. L. M. VENTER, 

Spesiale Verteenwoordiger 

Noordbrugweg 3, Telefoon 1247, 

Potchefstroom. 

Bestel u :MIELIEMEEL van 
en 

Verkoop u :MIELIES aan: 

RENDEZVOUS 
ROLLER MEULE 

VILJOENSKROON. 
Posbus 21. Foon 100, 

afgele word nie. Menige ouheer en oudame sal uit =========== 
dure ondervinding u dan ook aanraai om die in-
houd van die brosjure goed in te stamp, want dan is 
'n groot mylpaal agter die rug en het u 'n groot 
stap geneem in die rigting van volwaardige burger-
kap in die land van die Potchefstroomse Universi

teit. 
P.J.W.L. 

ONDERSTEUN ONS 

ADVERTEERDERS. 

Filter, Kurk en Ongekurk · 
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,DIE VERW AANDHEID 
VAN MANLIKE SPECIES" 

Die Redakteur, 
,Die Wapad", 

P.U. 
Waarde Heer, 

,Kulu", 
10 Mei, 1953. 

aande gretiglik op 'n liefdesbe
tuiging sit en wag. Hulle gaan 
selfs so ver om in bulle eetsaal 
te laat afkondig dat die dames 'n 
behoefte het aan 'n massa-sleep 
terwyl dit bulle was wat dit ge-

Die bedenklme optrede van 
P.U.-mans dwing my om na 
pen te gryp. 

llie reel bet. Na een vaal ou slepie 
llie verkondig bulle aan alma! wat 

bereid is om te luister, dat bulle 
Ten eerste. Die verregaamle 

verwaandheid van som1nige man
like species van b ierdie inrigting 
laat my hare rys. Waar kom buJ-

lanka! met haar kon ge-,case" bet 
as bulle net wou! 

Denlens. Die mans loop die 
dames uit bulle klere uit sonder 

le daaraan om te dink en te ver- om bulle te verwerdig om haar 
wag dat alle dames in 'n tou by bestaan te erken (????.-Red.). 
die foonbokkie sit en wag inge- As bulle haar ken sal hul miskien 

,DIE WAPAD" 

E 
~NP 
130.l. p.~w 

~V .. '-!!:!~ 

--

BLA.DSY DRDII 

,ONS SE, ,DANKIE, 
PUKKE' ." 

Graag wil ek langs hierdie weg 
alma! wat meegehelp het om ons 
konsert, gehou op 29 April, so 
mooi en glad te laat verloop, baie 
hartlik bedank. Geen opoffering 
en moeite was vir u te groot nie 
en dit saam met u ywer om iets 
by te dra vir u studentesaal, het 
so 'n groot sukses van die aand 
gemaak. Nogmaals my hartlikste 
dan){ aan alle organiseerders
<sters), afrigters, deelnemers en 
alma! wat 'n hand of meer bygesit 
het om te help--en les bes, aan 
aile ondersteuners! 

MARIETJIE COETSEE. 

val bulle miskien 'n skiet kry, en dit die moeite werd ag om haar -------------------------------
dit van een van hierdie ,belang- groet te beantwoord met 'n hoog- Postmahuis, 

En. L. OOMS, 

rike" oubere? Om te dink dat moedige knikkie van die vakuool P .U. vir C.H.O., 
hulle Saterdagaande bier aange- tussen die oore. Meer waarskyn- 11 Mei, 1953. 
wals ]{Om om balfagt (ek verkies lik plaas bulle haar op die trollie 
• tr t ) Die Redakteur, 
n vas ap, maar oemaar en net na Tarentaal. Die wat bulle nie 
eenvoudig verwag dat ell{e be- ken nie, is natuurlik outomaties Dit is met 'n gevoel van skaam-
skikbare dame gereed moet staan daar. te dat ons die pen opneem om 
om in hulle arms te vlieg! teen die dames te velde te trek, 

Tweedens. Meeste van die mans Mcneer die redakteur, as bier- want ons het tot nogtoe 'n baie 
hier ly aan amoreuse hallusina- die brief geplaas word, dank ek u hoe dunk van die ou-dames ge
sies (Nuwe Alrilmanse Woorde- daarvoor want my emosies het had, maar gebeurtenisse van die 
boel•, bl. 3; voetnoot J) . Hulle met die skrywe hiervan adekwate afgelope tyd-en hier dink ons 

(nie 'n mooi woord.-Red.) bane 
dink elke dame kan net dood 

gevind. 
oor bulle. As 'n dame net wys 
dat sy Ipana (klorefiel) gebruik, 
dink bulle dat sy die komende 

Die uwe, 
'N FEMINIS. 

HOE RYM MENS HIERDIE 
OPTREDE? 

vera! aan die diskriminasie teen 
die eerstejaars-het ons tot an
der insigte laat kom. 

Verlede Saterdag het ons die 
geval gehad dat eerstejaardames 
wat Theos vanaf die pawiljoen 
gaan ondersteun het, gehek is. 

Die algemene gevoel is dat die 

hokkiebewuste ou-dames (tweede
jaars ingesluit) te ver gegaan het. 
Dit wil nou egter vir ons lyk as
of Theos Saterdag-oggende moet 
speel sodat die eerstejaars in die 
middag die uithalerspel, (dink 
maar aan die 13-0 teen ons op 
die hokkieweek!) kan gaan be· 
sigtlg. 

Wat is die oorsaak van die ou
dames se houding? Is dit uit ja
loesie en leedvermaak, of is dit 
omdat die eerstejaars so baie af
trek van die mansstudente kry? 

Dankie, 
HERNOBm. 

N.S.T.O., N.V.V.O. (Ned.) 

OOGKUNDIGE 

BRILSPESIALITEIT 
O:tt-TOETS OP WETENSKAP

LIKE GRONDSLAG. 

KERKSTRAAT 129 
(Naslonale Bank-gebou) 

Foon 980. 

EIE OPTIESE SLYPERY. 
Depot: Carlzeiss-Jena. 

ONDERSTEUN ONS ADVERTEERDERS 

Geagte Redakteur, 

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

6 Mei 1953. 

· Ek dink ons sien alma! uit na d ie aanbou van 'n nuwe Studente
saal. Een van die organisasies' op ons Universiteit wat in die ver
lede al baie bygedra bet by die ,insamelinng van fondse vir die 
Studentesaal en dit vanjaar weer gnan doen, is die Alabama. Hierdie ' 
persone wat seker alma! ook maar baie werk bet, sit nie Donder
aande vir buJle plesier in die Studentesaal en oefen nie. Dit is vir 
bulle 'n opoffering! 

,, 'Rembt'andt-.......-=~~~~~--~ 
Die saak waarby ek eintlik wil 

kom is die klip-gooier euwel wat 
weer sy kop uitgesteek bet. Dit 
was natuurlik weer 'n paar twee
dejaars en de rdejaars wat nie 
van bulle tweedejaarkompleks 
ontslae kon raak nie wat vir 
verlede Donderdagaahd se gooi
ery verantwoordelik was. Ek het 
ook verlede Donderdagaand stu· 
deer en die Alabama het my wei 
'n bietjie gehinder, maar die erg
ste van alles was dat hierdie 
klipgooie rs mi. die orkes opgehou 
oefen het. so te kere gegaan h et 
in die omgewing van die foon
hokkie dat 'n mens toe werklik 
nie jou aandag by jou werk kon 
bepaal nie! 

Na wat ek kon vasstel oefen 
die Alabama net een aand in die 
week-Donderdagaand- van 7 uur 
tot 9.3J. Studietyd begin 7.30 en 
dan is daar nog •n· ,raas"-tyd, as 
die tee kom, van 8.30 tot 9 uur. 
In werklikheid ,raas" die Alaba
ma dan slegs 'n uur en 'n half 
wanneer die ander mense studeer. 
Is 'n anderhalfuur per week te 
veel gevra van 'n student om op 
te offer om te help 'n nuwe Stu
dentesaal op te rig? 

Ek dank u vir plasing. 

IEMAND WAT GRAAG 'N 
NUWE STUDENTESAAL 
WIL SIEN. 

J. TOD SUTTlE 
KOMPLETE 

Mans-uitrusters 
vir al u 

KLERASIE EN ANDER 
BENODIGDHEDE. 

127 Kerkstraat, 
Posbus 219 Foon 1 

POTCHEFSTROOM 

SOET IS DIE WRAAK I 
Geagte Redakteur, 

Ek wil hiermee net 'n 
waarskuwende woorde rig 
paar van ons dames wat in die 
jongste verlede 'n stap gedoen 
het wat bulle seker nog baie sal 
berou. Wat bulle presies gepla 
het weet ek nie, wat bulle motief 
was, kan ek ook nie se nie-
miskien was dit daardie eeue-oue 
drang in die vrou om aandag tf' 
trek wat bulle gedryf bet om tot 
so 'n stap oor te gaan. 

Nietemin, a! wat ek weet, is 
dat die ou , skooltjie" nie meer 
is. wat hy was vandat die kon
serwatorium met sy gevolg sy 
intrek daar geneem bet nie. Dat 
mans nog daar kan kom klasloop. 
kan nog geduld word, maar daar
die klomp waskinders is 'n do
ring in my vlees. Afgesien daar
van dat net bulle teenwoordig
heid 'n paar van my vriende wat 
allergies aangele is t.o.v. alles wat 
vroulik is, ongemaklik laat voel 
het, het bulle spoedig die onguns 
van a! die ander ook ,gewen" 
Die toppunt van bulle uittarting 
is 'n paar dae gelede bereik toe 

bulle sonder uitsondering a! die 

ouhere se fietse atgeblaas bet. 

Menige ou ringkop se gesig bet 

vertrek van verontwaardiging by 

die aanskou van genoemde ver

woestingswerk. Sonder woord bet 

bulle mekaar veelbetekenend 

aangekyk ... 'n vaste besluit is 

klaar geneem: Daardie dag . . 

daardie vreeslike dag sal aan

breek . . . die dag van soete 

wraak. 

Wees gewaarsku, 

X. 

I 

K:opiere,. 

is easy on my 
th ttoat '' 

BESTUDEER HIERDIE FILTERKAART 

Rembrandt se Golden Throat-filter met 
lagies watte tussen kreukelpapier. 
die filter oop en kyk self. 

Breek 

Sonder die watte tussen die lagies kreukel
papier, sou die rook reguit deur die papierlae 
getrek word, sodat strale warm rook die 
tong tref. 

Die Golden Throat-filter wat eksklusief deur 
Rembrandt gebruik word, gee koel, verspreide 
rook- geen teken van tongbrand nie ! 

Net 1<embrandt het die ,Golden Throat"- filter 
STANDAARD GROOTTE 1/5 VIR 20, 3/6 VIR SO. VAN RYN-GROOTTE l/9 VIR 20 

RFA.6ll 



BLADSY VIER 

PRO REGE-PERS 
BOEKHANDEL 

en 

ANTIKWARIAAT 

vir al · u 

WETENSKAPLIKE BOEKE 

EN SKRYFBEHOEFTES. 

Telefoon 1164, 

KERKSTRAAT 59. 

W. J. GROBBELAAR, 

Mans- en Dames
Haarkapper 

Kerkstraat 97. Foon sso. 

Probeer ons beroemde 
JAMAL MASJIENLOOS PERM 

Bekwame Mans-afdeling. 
Slgarette en Fantasie Goedere. 

VIR-

VIS, ERTAPPELS, 

VERVERSINGS, ENS. 

WELKOM K.AFEE, 
Von Wielligbstraat 13, 

POTCHEFSTROOM. 

Dis u kafee, Studente! 

Ondel'llteun 'o Oud-P.U.Kaner 

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

KERKSTRAAT 111 
(Langs Ackermans) 

Foon 929, 

POTCHEFSTROOM. 

Ek voorsien ALLES wat van 'n 
Apteek verlang word. 

C. VAN DER MER WE, 
Kerkstraat 93, 

POTCHEFSTROOM. 

Waarom sal jy loop as jy kan ry? 
('n Vraag van Frikkie Fietsryer 

aan Fanie Voetganger). 

BESP AAR TYD, KRAGTE EN 

SKOENE 

deur 

'n Fiets aan te skaf. 
KOM SIEN ONS--

vir u 

Fotografiese- en 

Aptekersbenodigdhede 

GEEN & VELLEMAN, 

KING EDWARDSTRAAT, 
POTCHEFSTROOM. 

BLITZ DROOG
SKOONMAKERS 

Die Afrikaanse saak vir 
Afrikaanse Studente. 

Vir u gerief bestaan daar 
Ontvangs- en Afleweririgsgeriewe 

in al u kosbuise. 

,,BLITZ"--die woord vir 

DROOGSKOONMAAK. 
Nywerbeidsgebied, 

Telefoon 789, Potchefstroom. 

,DIE WAPAD" 

NOODSAAKLIKHEID 
VAN REGSFAKUL TEIT ~ 

PROF. SW ANEPOEL LEWER 
SKI1TERENDE REDE. 

Alhoewel baie Universiteite ontstaan het uit regsskole, het die 
jon~~te Universiteit in die wereld vandag nie 'n regsfalmlteit nie", 
het prof. dr. H. L. Swanepoel, hoogleraar in die regte aan die P.U., 
Yerlede week tydens 'n ledevergadering van die Korps Vritas Vincet 
gese toe hy met 'n lesing oor die beoogde regsfalmlteit aan ons 
Universiteit opgetree bet. 

Alvorens die spreker die verga- Swanepoel, die minister van die 
clering op die karakter en grond- noodsaaklikheid van 'n regsfakul
slag van ' n rcgsfakultcit gewys teit oortuig. 
het, het hy ve rduidelik hoe so 'n Vervolgens het diP sprelier op 
fakulteit verkry moet word. Dit die noodsaaklil,heid van 'n 
moet nl. geskied met die toe- regsfakulteit aan ons inrigting 
stemming van die Minister van gewys. Ons hele Universiteit is 
Onderwys, Kuns- en Wetenskap. Christelii,-Calvinisties geonen
Alhoewel ons dus selfstandig is, teerd en die regsfal<ulteit 
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Op die Voorgrond. • 

het ons nogtans die stoestemming ooli so wees. AI die ander G l k W ·zz Elb · 
d . · d . '"etensk,·lppe word CalvJ'ni ties e U --, ~ em en le. D van die regering no 1g v1r 1e .. 'n Duitse damesstudent, r. 

stigting van so 'n fakulteit. Die hier uitgedra en, alhoewel ons Ons hartlike gelukwensinge Katesa Schlosser, het 'n beurs 
minister moet oortuig wees dat nie sii dat die regsfakulteite van gaan aan mej. Elbie Kruger en van die Unieregering ontvang 
so 'n fakulteit homself regverdig ander Universiteite nie-Christe- ds. Willem de Klerk wat onlangs vir verdere studie, en besluit 
aan ons Universiteit. Hy sal op Jil< georienteer is nie, sal ons in Potchefstroom in die huwelik om gevorderde werk in Volke-
die werk wat gedoen word, en egter sorg dat <lie Christelike bevestig is. Die egband is gelii kunde onder Prof. Lehmann 
vera! op die nagraadse studie, element by uitstek benadruk deur Prof. W. J. Snyman. aan ons Universiteit te doen. 
d.w.s. vir die LL.B.-studente en word. Prof. Swanepoel het ge- Sowel Elbie as Willem is oud- * * * 
die aantal studente wat onder die sii <lat ons regsgeleerdes die Pul<ke. In 1951 was ds. de Klerk Langs hierdie weg wil die re-
regsfakultel·t sal ressorteer. wereld wil instuur wat in 'n S.R.-voorsitter asook President 

daksie van ,Die Wapad" mnr. S. As alles goed gaan' Was die Calvinistiese gees opgelei is om van die A.S.B.-hoofbestuur. 't d. · t t 
du To1 , 1e regis ra eur, van 

mening van die spreker, dan be- die huidige probleme in die * * ,. harte geluk wens met sy verjaar-
hoort daar volgende jaar onge- gee!i op te los. dag wat hy op die 6e Mei gevier 
veer ses studente te wees vir die Ten slotte bet die spreker aan- Met die sitting van die Kura- het. 
eerste LL.B.-ja:X. en twee vir die getoon wat 'n regsfakulteit vir torium van die Gereformeerde • • • 
tweede jaar. Dan kom nog die- onsself hier in die studentelewe Kerk op 7 Mei, is Prof. S. du Toit Prof. J. Chris. Coetzee het 'n 
gene wat met die B.A.- en sal beteken. Die vierde-jaar en aangewys as Rektor van die Teo- kleiner operasie in die Pretoriase 
B.Comm.-graad besig is-tans on- ouer studente is hoofsaaklik die logiese Skool in die plek van hospitaal ondergaan. Na ons ver· 
geveer 90. Die groot totaal stu- studente wat die Ieiding in die wyle Prof. dr. B. J. de Klerk. neem, bet dit baie goed afgeloop. 
dente wat onder die regsfakulteit studentelewe neem. Op die oom- Tydens die siekte en na die dood Mev. (Prof.) Coetzee het egter 'n 
sal ressorteer, sal volgens Prof. blik is dit vera! diegene wat die van Prof. de Klerk, het Prof. baie ernstige operasie ondergaan, 

opvoedkunde en teologie bestu- Jooste geageer as Rektor. wat goed afgeloop bet alhoewel 
deer. Met LL.B.-studente wat in die herstel lank sal duur. 
die vierde- en vyfdejaar is, sal • • • • • • KENNISGEWING 
hier 'n beter ewewig in die stu- Prof. P. J. S. cle Klerk, van die Prof. J. C. van Rooy en mnr. Hiermee word namens die d 1 d 1 

ente ewe tot stan kom, en sa Teologiese Skool, wat in die S. du Toit, rektor en Tegistrateur Besembosredaksie aan aile studen-
ons studente van meer rigtings Pretoriase Hospitaal verkeer het onderskeidelik, het op 8 Mei na te kennis gegce dat aile bydraes k t I ·d· k 

ry wa e1 mg an gee en me- waar by drie operasies ondergaan Potgietersrust en Tzaneen ver
vir ons jaarblad voor of op Maan- kaar sodoende kan aanvul. het, maak goeie vordering en is, trek · waar bulle besig is om 
dag, 22 Junie, by een van die B.J.P. na verneem word, weer in ons fondse in te same! vir die Uit-
redaksielede ingehandig moet mi.dde terug. Ek I b . l. f d d. U . . 

, voe sommcr re1~ 1ng:; on s van 1e n1v rsl-WOI d Die redaksielede is die I · FLITSBERIG perdfris, en kan al bokant my teit. Hulle sal vir ongeveer twee 
volgende: kop skop", se hy. weke afwesig wees. 

Sekretaris: Mnr. Jannie van der 
Walt. So pas is berig ontvang van 

'n groot ramp wat Stellenbost.lt 
Kuns en Lettere: Mej. L. van getref het. Dertig van diP. mooi 
den Berg. ste dametjies verkeer naamlik in 
Gesltiedenis en regswetenskap- 'n kritieke posisie in <lie Stellenb 
pe: Mnr. Jackie Strydom. osche hospitaal as gevolg van ge- l 
Natuurwetenskappe: Mnr. Chris broke harte en 'n verdere twintig 

Besembos skep nuwe 
moontlikhede 

Lessing. is reeds as ,buite hoop" verklaar ,Die redaksie van vanjaar sal inderdaad hulleself moet ken om dio 
Opvoedkunde: Mnr. Tony Lorn- eri ontslaan. steeds stygende standaard van ons jaarblad nog 'n trappie boer te 

bard. Die rede? Die skielike versky- laat klim", het die hoofredakteur van Die Besembos, mnr Pierre 
Teologie: Mnr. L. S. van der ning van Mencer Driebeen Lood- Louw, onlangs op die openingsvergadering van die redaksie gese. 

Vyver. gieter-S.R.-lid; S.S.B.-voorsitter; ,Om hierdie ideaal te verwesen- om 'n plek in ons blad te verkry" 
Handelswetenskappe: 1\lnr. Fa- jukskeikaptein; vermaerde bok- lik sal daar vera! getrag word om het die hoofredakteur voortge-

nie Lombard. ser; baasdanscr; krieket-, skaak- meer geleentheid as in die ver- gaan. 
tennis- en banjospeler van on- lede aan die studente te bied om \Vysbegeerte: Mnr. P. G. W. du . d. 
em 1ge groot roem; befaamde publisiteit aan bulle prestasies te 
spykeraar; begaafde Honneurs- verleen. So sal daar selfs viz 
student; en 'n ,handsome" Don knap fotograwe, beeldhouers, skii
Juan sonder weerga-op die ders, digters en kortverhaalskry-

PleSsis. BEKER. 

Sosiale \Vetenskappe: 1\fej. C. 
Bosman. 

Varia: Mnr. Gert van den Berg. 
Onthou asseblief dat behalwe 

wetenskaplikc artikels, ander by· 
draes ook welkom is. So bv. kort
verhale op die gebied van Kuns 
en Letterc, en oorspronklike spot
prente op die gebied van varia. 
Lewer enige iets denkbaar wat 
gepubliseer kan word en ons sal 
dit baiie hoog op prys stel. 

DIE .A,FRONDING VAN U 
INKOPIES 

en 
,WINDOW -SHOPPING" 

is 'n besoek aan 

ANNEI.I.AS 
KAFEE 

oor 'n heerlike koppie 
STOMENDE KOFFIE. 

Probeer bierdie keer ons 

VIS EN ARTAPPEL
SKYFIES. 

Eienaar : 
D. M. VAN BILJON. 

...... ,Of die Besembosbel{er vir al 
hierdie verskillende prestasies 
uitgeloof sal word, is twyfelagtig" 

A.S.B.-kongres aldaar. wers 'n geleentheid gegee word is in 'n persoonlike onderhoud 

aan ons verteenwoordiger gese, 

MOSIE VAN WANTROUE?? 
,maar nogtans bly die toeken
ning van hierdie beker een van 
die grootste aanmoedigings vir 
ons SKRYWERS om bulle beste 
te lewer, aangesien dit slegs aan 
die oorspronklikste bydraer toe
geken word terwyl daar ook op 
die aktualiteit van die onderwerp 
en die interessantbeid van die in-

'n ,Nie-amptelike mosie 

EXCELSIOR 
MEUBELS 
KERKSTRAAT 132. 

Foon 743. 

KOM BESOEK ONS 

EN OORTUIG USELF 

VAN ONS 

KWALITEIT 

en 

van 

VERSKEIDENHEID 

MEUBELS. 

wantroue" is by monde van 'n 
,onbel,ende" damestudent in ,Die 
Wapad',-redaksie gestel tydens 
'n telefoongesprek verlede Maan· 
dagaand. 

Die beskuldiging is in besonder 
houd soos gewoonlik gelet sal 

gerig teen die waarnemende word". 
hoofredakteur van ,Die Wapad" 
op grond van neglegentia i.v.m. 
'n brief wat elders in hierdie uit· Die redaksie van ,Die Wapad" 
gawe verskyn. het verneem dat die suiwerings-

Volgens die dame bet by ver- apparaat by die swembad nou 
suim om, terwyl by bes'ig was om feitlik klaar gelnstalleer is. Die 
die brief persklaar te maak, dit Pukke sal dus nou nie meer no
vanaf sy skryftafel te verwyder , dig he om tussen die slyk rond te 
toe by 'n foonoproep ontvang het. swem nie. 

Die gevolg hiervan was dat ander 1--------------
persone die brief in sy afwesig 
heid gelees het, asook die skrif Hiermee wens ek alle verant-
herken het. woordelikheid te aanvaar i.v.m. 

bogenoemde saak en dus alle an
(Opmerking,-Waarn. Hoofred.:- der redaksielede van blaam te ont-
(Vervolg op volgende kolom"). hef). 
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DIE TOP PUNT VAN 
TELEURSTELLING 

Dit is die swakste skepping op 
hierdie paradys van Adam. 

die flick haas moet uitkom, geluk 
dit jou om ook 'n aandeel in die 
dradebedryf te kry. Met reik
halsende verlange wag jy. Jy 
word begenadig om te se met 
wie jy vereer wil wees om te mag 
praat. En dan wag jy weer, tot
dat voetstappe vertel dat jou 

doelwit in sig is. Jy maak vir 

oulaas keel skoon en berei jou 

regterhand voor om lekker te be
duie aas jy praat . 

,Jammer, meneer. Sy is uit". 

L.G. 

'n Nuwe ,Rooi Gevaar" het sy 

kop uitgesteek-en dit op die 

P.U.: Botha du Preez sleep dees-

,DIE WAPAD" 

Sarel se Brief. 

M6re-m6re! 

Potchefstroom, 
10 Mei 1953. 
I 

Is ons nog alma! wat ons was? 

MENSE EN 
LIEDJIES. 

ELSIE OOSTHUIZEN : ,Let me 
call wou sweetheart (again)". 

STIENIE DE KLERK: ,Ma says, 

BLADSY VYF 

MET DIE BEGIN VAN 
DIE WINTER WORD 

DIE VOLGENDE 
FLIEKS AANGEBIED: Ek bedoel perty van ons het nol! 

nie dalk Sweedse spesialiteite of 
wat bulle ook al is aan ons laat 

KOBA JORDAAN: ,Too young 
Pa says -· · ·" to k1'ss". 

TOKKELOK VANDER WALT: STOFFEL DE BEER·. Every peuter nie? Of hoe se ek? Ek , -
,Maiden, my maiden · · ·" thing I have is yours". 

is anyhow bly ek is nog 'n man. KOEKA FOURIE: ,Ek is rit- SALo·..-,., ERASMUS.· ,,My 
Net neef Cafe bet a! iets uit ··~ fool-

mies". ish heart.,. 
die buiteland gehad. Hy's mos MATTIE VAN TONDER: ,My 

so mooi. Nou sll hy smorens as dolla is 'n loskop". WPILJ·eMAst daEyNs o~IEyo~~ ll~e~'~ hap-
by ontwaak en by kyk in die 

NANDIE O'GRADIE: ,Net maar WIMKE VISSER It's a great spieiH: ,More oulik! More jou : , 
·n skuimpie". feel1·ng". mooi ding!" Dis nie ek wat so RWE 

ADRIE VAN DER ME : SPOTTIE MINNAAR: ,,The man se nie, dis Salome. Maar sy se 
,Mars van die bliksoldaatjie". 

mos ok sommer enige ding. Nou JAN DE WET: ,Love wherever I 
die-dag toe se sy mooi: ,Soe, di~> roam". 
darem Jekker om met Styger ge ANNAMARIE VANDER WALT: 
kys te wees !" ,Don't be cross dear". 

in the white suit". 
DANIE ERASMUS: ,Lights out" 
BET BOTHA: ,Unknown man". 
BLACKIE KRUGER: ,That mid-

Rina speel mos ok skaak en FRANSIE LESSING: .,In 
nou die aand toe is Pattie ok daar 

night kiss". 
the LINDA DU TOIT: ,Dancing in 

mood". 

Nou Toe Nou! 

the dark ". 
JAN COETZEE (sesdejaar?: ,The 

great lover". 

Jy draai die slinger dat die 
besigheid skreeu soos 'n koffie
meul. En dan? Nee niks. Niks 
boegenaamd gebeur nie. AI ver
gaan die wereld ook, dan gebeur 
daar nog niks nie. Ja, tog. Jy 
wag. Nouja, terwyl jy so wag, 
wag jy maar. As dit nou is dat 
die gewag afgesaag raak, draaaai 
jy weer. En dan wag jy met die 
een oor en luister met die ander 
Dit sal die eerste keer wees 
wat jy haar skiet. Daar is 
dus nie sprake van senuwees 
nie. Nademaal jy jou malle ver
stand afgemaal het, val dit die 
omie in die sentrale by dat by 
iets gehoor het. Jy vertel hom 
dat 0044 of 0013 nou eintlik jou 
behoefte is: ,Besig, jammer". Ek 
sweer hy lieg. Nie dat die nom-

en toe se by vir haar by kan sien 
sy ken van skaak, dis net jam 
mer sy ken nie die mannetjies 
uitmelmar nie. Ka-ka-ka, lag die 

dae baie kwaai-met ge,case"de ouens toe, want hy't probeer 'n Salome Erasmus: 
SPEKKIE: ,Jungle princess". 
SUSAN SNYMAN: .,Great expec

tations". mer nie besig is nie, maar wei dames. Pukke, bou julle meisies 

dat by jammer i~. gedurigdeur in die oog, en-pasop 

Netnou waag jy dit weer. ,Jam- vi r ,Rooi Gevaar"-du Preez. 

gra:;> maak. 
My rna se dit bet nou klaar 

gereent daar by ons en nou 
kom die Miaau-Miaau soos hare 

mer, besig met hooflyne". (Hy kort eintlik 'n pak slae, of op 'n bond se rug op daar oor 

En so gaan die tyd verby. As hoe?-Red.). dit so nat is. 

,Her feet are tender, for she 
steps, 

Not on the ground, but on tne 
heads of men". 

<Of is dit maar sommer net in 
die lug?). 

• • • 
Japie Labuschagne ly aan 'n anti

sleepkompleks. Weet jy nie, 

BILLY DUVENAGE: ,Two 
weeks with love". 

SELMA VAN SCHOUWEN-
BURG: ,A woman of distinc
tion". 

ANSIE BUYS: ,Wedding Bells" . 
L. J. POTGIETER: ,Riding 

High". 
MATTIE VAN TONDER: ,When 

Daar by ons in db bosveld is 'n 
rivier. Hy is baie breet en lank 
maar by is nie hoog nie want by 
bet nie walle nie. Hulle het weg
gespoel die jaar toe dit so baie 
gereent bet. Sy naam is Nyl, 
maar dis nie die witte nie. Nou 
die dag net agter die rer/ t, toe 
loop ek daar en toe steek iets 
my in my voet. Toe ek buk toe 
kry ek 'n boring in my voet wat 
my gesteek het. Hoe J{yk ek 
mooi en toe kry ek nog borings 
en nog mecr en ribbes en . : 
en ... ens.! En toe sien el{ daar 

Jaap: 
"It gives peace on earth and worlds collide". 

FRANCIS STEYN : ,Three loves 
calms the stormy deep, has Mary". 

And still the \vinds and bids ELSA VAN DER WALT: 

is veerticn pare borings en toe 
sien ek clis regtagwaar 14 va:'l 

the s~1fferer sleep". 

* * * 
Jeanette Snyman het verhoogde 

status e;ekry, nl. met vyf jaar, 
maar sy gee nie om solank dit 
maar· by Jigte hare bly nie . . 
Paul d. B. bet egter goed gesorg 
"ir 'r nuwe hokkiestok. 

••• 
Farao se koeie wat so lanka! weg \Vest van de1· Huysen se mtisie 
is. En '10g •n cling: ek het nooit het beslis 'n baie goeie invloed 
nie geweet nie !at Farao-hulle op l om: hy werk nou baie hard, 

eers in eli~ bosvelcl ~ebly het nie. lrom nie meer laat vir ete nie, 

Koeka of F: Non-roker, non

Maar 't is ok so, 'n mens kan 
hoe slim y;ces, hy ,. eet ok nooit 

Salome op K: Grasweduwee uit 
alles nie. 

sko)! nie meer lilippe nie-cn kam 
sy hare . . . op 'n manier! 

* .. * 
drinker. Soek stil ingetoe maat. goeie farnilie. Wil graag korres
Percleby-voorkoms. Stel baie be- pondeer met mansvriend 55-60. 
lang in die vliegkuns en polisie- Moet eie besittings he. Motor en 
manne. Besit diploma vir volk- slaapkamerstel 'n vereiste, maar 
spele en Geloofsleer. Stokperd- hou in besonder van ,taxi"-ke
jies: Korfbal, ,beautylcontests" rels. Is 5 voet 2 duim lank, ver
polo en grootwildjag. Vorige on- bleikte gras voorkoms-veral 
dervinding van aspirant-predi· hare. Stokperdjie is sterretel. 
kantsvrou. Motorfiets sal in kor- Kiekie van motor asseblief. 
respondent se guns tel. 

Nou hoor ek 'n ander ding. 'n 
Goeie ou vrind van my, Jannie, 
het nou 'n president geword. Nou 
weet ek nie hoekom moet ons 'n 
president ok he nie want ons het 
mos 'n koningin (dis nie Nandie 
nie!) 

Anyhow, by's nou president en 
nou wag hy net tot volgende Mei
dag en dan gaan hy en sy volge
linge glo 'n straatsgreep waag op 
Shaba-jah en Kulu, naby Pan-

Uit baie betroubare bron "'""W''rd 
verneem dat Kulu se eerstejaar
clames uit radelooseheid maar be
sluit bet om babasitters te word 
-wanneer bulle nie telefoon en 
voordeur moet antwoord nie!! 
Foei!! 

NJAR!! . 
Ek is 'n bond en buiten dat 

moenjom. my oupa in 'n stroois grootgeword 

,The 
merry widow". 

ALWYN MALAN: ,The time, 
the place and the girl". 

QA THLANDIA : ,Bicycle thieves" 

Stddente! ! ! 

Vir al u 
HAND BOEKE, 
SKRYFBENODIGDHEDE, 
LEERTASSE, 
GESKENKE, ENS. 

besoek ons en wees vers~ker 
van goeie diens. 

UNIE
BOEKHANDEL 

(Edms.) Bpk. 

KERKSTRAAT 90. 
Foon 497. 

Elsie op 't Oost Huis: 'n Stem 
soos 'n 1927-gremmiefoun met een 
plaat. Soek maat wat harder kan 
raas as syself. Baie goeie stem
bande. Beskeie van geaardheid 
en op haar plek. Nie opdringe
rig. Ongelukkig ge,case". Het 
,Oscar" gewen vir haar vertol
king in ,Qome back little Louw
tjie". Stokperdjies: Klassieke 
musiek en spotprente. 

Rea op Botha: Saggeaarde on
gelukkige (ou)jongdame. Wil 
graag korrespondeer met onge
lukkige oujongkerel of vrygesel 
met oog o~ kort ,case". Kon al 
getroud gewees het maar kan 
maar net nie lief kry nie. 

Nou moet ek stilbly anclers los het, beroem ek my as 'n ras-egte 
ek net nou 'n staatsgeheim of Foksterrier. Die vere maak die voel, 
twee en qis darem nie goed nie. Ek het niet drie bene: twee 

Linda op Du Toitskloofpas: 
Eensame femina van Witgatwor 
telfontein, met bleek voorkoms en 
Mau Mau-geaardheid soos 'n 
Roman warrior. Spesialiteit op 
die gebied: ,So maak 'n mens" 
Ander karaktertrekke: Siende
blind, kleurblind en horende doof 
Voorstander van S.A.S.O.L. (Suid
Afrikaanse Studente Organisasie 
vir Laatsleep). Soek vriendelike, 
beleefde, onderdanige man-in aile 
opsigte 'n ,gentleman". Kompo
niste van ,Do not forsake me. 
Oh my darling", (sien ,High 
Noon", bl. 0013, voetnoot 0044). 
Liefhebber van 'n geselsie oor 'n 
koppie tee. Stokperdjie: Anali
sering van manlike species. 

<Gedruk deur Die 
Stem, Potchefstroom). 

Westelike 

Kobie, uitgawe B.R.A.A.K., der
de druk: Mannekyn. Slanke jong 
dingetjie. ,Poached egg"-voor
koms. Ret toormiddels gebruik 
vir verslankingskursus. Besonde
re voorliefde vir Consults en Jae
veldboere. Ret al water op knie 
van babasit gehad, daarom lief 
vir kinders. Maat hoef nie ryk te 
wees nie. Stokperdjies: ,Hitch
hike" en ballet. 

lUarietjie op GlimJag : Beproef
de ,vamper". Hou besonder baie 
van dans en aile vorms van ver
maak. Vorige ondervinding van 
sirkuslewe. Agent vir mottegif 
en matslaners. Versamel juwele, 
meubels en mans. Hart hardloop 
met kop weg. Beskeie, lag selde. 
Bottelblondine. Gebruik gepar
mufeerde blouseep vir gladde en 
mooi vel. 

P. W. BUYS 
U verteenwoordiger van 

REMBRANDT. 

Groete van Sarie en alliE' voor en een agter Ek bet clu~ 
kjinners. nooit een of ander been wat in 

Lekker spyker! 
SAREL. 

P.S.-Onthou die perevel vir die 
winter! Ek boor Tjaart ,bet 'n 
kassie en 'n slot met 'n perevel 
daarin en dan sluit by die kassie 
in die derde boom se tweecle mik 
vas. Elke aand! ! 

s. 

Wiese en Spekkie en Schlesin
ger bet 'n gesonde belangstelling 
vir aile fyn naaldwerk, daarom 
trap bulle liewer voetpaaie om 

die pad is nie. 
Ek het 'n kommen naam. Rier 

is een op die Puk wat dieselfdf' 
naam bet as ek. Ry beet na my. 
(As my stamboek-pa dit hoor 
slaat hy my seker dood!) 

Ek kuier nooit by ander brak
ke nie want bulle wil nie glo ek 
het net drie bene nie en dan 
kom kyk bulle en bulle neuse is 
altyd koud of natterig. 

Ek blaf nie want die grates se 
ek kef. Nou hou ek tog my ge
voelens vir myself. Njar! 

die naaldwerkklas om die kantjies ~============== 
te sien as om slate tussen bulle 
boe~rak en studeertafels te loop. 

ELKE DAG VARS! 

TURKSTRASE 
BAKKERY 

BROOD en alle KOEKSOORTE 

Raadpleeg ons vir 

BRUIDSKOEKE 

Drink en Geniet 

S&S 
Super Dilla 

en 
Super Orange 

Sherr & Shakinovsky 
AUTO LAAN 

Foon 16 

STAVAST 

SE KLERE 

maak die man. 

Van der Hoff-gebou, 

Kerkstraat, 

POTCHEFSTROOM. 

INGRi\M SE 
B01TELSTOOR 

INGEVOERDE 
en 

KOLONIALE 
WYNSOORTE 

en 
SPIRITUALIEE 



• 

BLADSY SES 

SPORTPRAA TJIES 

-~~~, .: 

e
. ~~; 

. . 
~ ~ 
- --- ~ 

Ons kan hierdie slag gerus 'n bietjie gesels oor ons eerste 
voetbalspan. Die kerels het die jaar goed begin toe bulle al bulle 
wedstryde op die toer (met die uitsondering van Tukkies) gewen 
bet. Mooi voetbal was aan die orde van die dag en 'n mens het die 
jong spannetjie bewonder vir sy deursettingsvermoii. 

Saterdag se wedstryd teen Dorp bet 'n mens egter laat wonder of 
daar nie erens 'n skroef of twee losgegaan het nie. . Hoewel J. C 
mooi gehak het en Org en Dick Putter hard gespoolr het, het dit 
gelyk asof die nodige samespel onder die voorspelers ontbreek. In 
die lynstane bet bulle toegelaat dat die Dorp-voorspelers deurpeul 
en Brinkie baie lastig val. Dit is jammer, want Brinkie is 'n man 
wat sy agterlyn soos blits wegstuur, oo die kerels behoort beslis 
aandag te gee aan hierdie ,toemaak" in die: lynstane. 

Onder die agterspelers speel ,Van" vanjaar baie mooi voetbal. 
Dit lyk ongelukkig egter of daar slaankrag by die senters ontbreek, 
alhoewel Jan de Wet na Saterdag waarskynliksy plek sal behou 
in Theos. Dit sal gaaf wees as ons eerste span 'n senterpaar het 
wat gapings kan maak want met ,so 'n gevaarlike en vasberade 
vleuel soos ,Stony" kan dit tot goeie resultate lei. 

Dit, sou ek dan se, is sonm1ige van die skroewe wat los is. 
Ma<-~· 'n skroef wat defh>ltief b' ie los is, is by die Puk~ondersteuners 
self te vind. Daar was verlede Saterdag slegl> 'n bandjievol I't!kk~ 
op die pawiljoen om bulle spa\1 tot groter dinge aan te spoor. Is 
dit nou 'n openbarinng van gesonde sportmangees om jou span t~ 
ondersteun net as hy wen? Laat ons, wat ondersteuning betref, 'n 
,tip" vat by die Pote en in die vervolg in groot getalle opruk as 
Theos die dag speel! 

Murrayfield vir 0/19. 
Die 0/19 span bet die toeskouers Saterdag 'n goeie indruk gegee 

van hoe dit die dag op Murrayfield moes gelyk het toe die Spring
bolt!'e ·ie Skotte so 'n kafferpa k gegee bet. • Tie aileen was die 
telling groot nie, maar die jong spannetjie bet ook skitterende spel 
gelewer. Hier kan die Theos-spelers 'n .,tip" kom vat hoe om saam 
te 1- ,_ h 'n losskmm. As die bal grondvat, is al agt by en pak bulle 
om die bal. Vier van bulle staan nie en wag dat die bal aan die 
ander kant uitkom sbdat die losskakel gery kan word nie. As al agt 
voorspelers saampak in 'n losskrum, maak bulle sodoende ook seker 
dat die bal in aile geval nie by die opponent-losskakel uitkom nie! 

Oxford-Cambridge toer. 
Dit lyk asof die Oxford-Ca,mbridge kriekettoer deur die mat 

geval het. Die Pukke is egter vasbeslote om bulle standaar-d vanjaar 
heelwat op te skuif. Onder die bekwame leidinng van Prof. Davies, 
wat volgende seisoen weer self gaan speel, is die manne reeds besig 
om Dinsdagmiddae die fynere kunsies van die spel baas te raak. 

ll'JTERVARSITY-UITSLAE 
VOETBAL: I Tweede span: P.U. 31, U.O.V.S. 5. 

Eerste span: U.O.V.S. 3, P.U. 0. 
6

. Jill(SKEI: 
TwPede span: P.U. 17, U.O.V.S. 
Derde span: P.U. 3, U.O.V.S. 0. Eerste span: P.U. wen. 

HOKKIE: Tweede span: U.O.V.S. wen. 

Eerste Mans: U.O.V.S. 1, P.U. 0. TENNIS: 
Tweede Mans: P.U. 1, U.O.V.S. 0. 
Ecrste Dames: U.O.V.S. 2, P.U. 1 . Mans: U.O.V.S. 14 stelle, P.U. 
Twcede Dames: U.O.V.S. 4, P.U. 1. stel. 

Dames: U.O.V.S. 13 stelle, P.U. 2 KORFBAL: 
stelle. 

Eerste span: P.U. 3, U.O.V.S. 2 I 

HOKKIEWEDSTRYDE 
16de Mei: Eerstespan teen Klerksdorp op Klerksdorp 

om 3.30 n.m. 
Tweedespan teen Lichtenburg op Lichtenburg 
om 3.30 n.m. 
Derdespan teen Viljoenskroon op P.U. om 3.30 n.m. 

20 Mei: Eerste span teen Normaal op Normaal om 
om 3.30 n.m. 
Tweedespan teen Witrand cp Witrand om 3.30 n.m. 

23 Mei: Eerstespan teen Western Reefs op P.U. om 
3.30 n.m. 
Tweedespan teen Dorp op die Park om 2.30 n.m. 

' 
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NORMAAL TWEEKEER OP. DIE 1 
Krieketspan het nie sleg . 

•• 
KNIEE GEDWING Gevaar . 

Alhoewel die eerste krieketspan 
nie aan ses ligawedstryde kon 
deelneem nie, het bulle nogtans Manshokkie ryg o01·winnings in. 

In die eerste vriend.Skaplike wedstryd teen Normaal, het die daarin geslaag om die vorige 
eerstespan Normaal met twee doele teen een verslaan. Alhoewel die krieketseisoen af te sluit met 'n 
Pukke "se geledere lnvaai uitgedun was as gevolg \'an die afwesig- ses~e plek op die li~a-leer. D~~r • 
heid van die twee knap heelatger-spelers, Johann Ligthelm en Wahl het e~f klubs aan_ die kompehsJe 
Meyer, was daar nie te keer aan die Puklce nie. Die verdediging I om die Tod SuttJe-beker deelge
was dodelil' maar aan die aanval bet daar iets geskort. Die Puklce neem. 
se voorlyn leon maar net nie altyd of dreef bly nie en bet soms Hauptfleisch en sy manne kan 
rnet ruldce en stote gevorder. Nietemin bet bulle daarin geslaag nogtans trots voel op hierdie pres
om die Swartetjies leaf te draf. Ferdie Botha en Piet van Wyl.: het tasie. 

gesorg \ir die doele. 1 ------~-------------------------------------------------------
0p 6 Mei was dit egter 'n 

heeltemal ander storie. Die 
Pukke was in 'n vernietigende 
bui en daar het niks gehaper f 
met sowel die voorlyn as die ska
kels en beelagters nie; alhoewel l 
die Pukke weereens met 'n ver
swakte span op die veld moes 
draf-hierdie keer sonder die 
waardevolle diens van B .ackie 
Kruger, die regtervleuel, en Piet 
Pretorius, die linkerskakel. Hulle 
plekke is egter terdeii volgestaan 
deur Piet van Wyk, in wie se 
plek Pienaar gespeel het, en Jan
tjie van den Bet·g. 

Reeds vanaf die eerste koggel 
het die Pukke tot die aanval 
oorgegaan en binne die eerste 
minuut het bulle 1-0 gelei. Nor
maal het egter geantwoord met 
twee doele kort na mekaar maar I 
'n paar minute voor rustyd het 
die Pukke hulle tweede doe! be
baa!. Die rustydtelling was dan 

ook 2-2. I 
WIT PLANK KLAP 

GEDURIGDEUR 
Na die pouse kon Normaal nie 

meer huis hou met die Puk-voor- 1 
lyn nie. Die bal het heen-en- J 
weer getrek en nog vier mnal 
teen die wit plank in die doe! 
geklap. Die dbele is aangeteken 
deur Jacl< Strydom (3) en Charle 
Schlesinger (2) terwyl een doe! 
behaal is na 'n deurmekaarkrap
pery in die Normaal-sirkel. P.U. 
wen dan oak hierdie \•·edstryd 
6-3. 

Dit sou onr gverdig wees om 
enige name te nocm. Elke Puk 
bet soos 'n Springbok gespeel. Die 
voorlyn was in 'n verwoestende 
bui, die drie skakels was altyd op 
bulle plekke en het mooi en se
kuur gespeel, die heelagters kon 
net geen fout maak nie en die 
doelwagter, wat nie altyd op sy 
stukke was nie, het nogtans 
mooi vertoon. 

Op 9 Mei slaag die eerstespan 
om Blyvoor 3-2 te klop. 

I.C.J.M. 

DAMESHOKKIE 
STEL TELEUR. 

In bulle ligawedstryd teen 

Org Rautenbach, kaptein van die eerste voetbalspan, wat 
in die Wes-Transvaalse span ingesluit is 

THEOS VERLOOR_ WEER 
Gebrek aan Samespel. 

Na hulle onlangse neerlaag met Intervarsity, bet Theos Saterdag 
weereens teleurge tel en 'n pak van U--8 teen Dorp op die lyf 
geloop. 

'n Gebrek aan samespel onder die Pulc-lcerels ,,·as bl,ykbaar diP 
oorsaak van hierdie neerlaag. Hulle bet b\'. toegelaat dat Dorp 
sonm1er deurbars vanaf 'n lynstaan in bulle eit> halfgebied en 'n drie 
aanteken. 

Alhoewel die Pukke nie ver-

dien het om te wen nie, was Petros de Stoker 
Putter en Van der Merwe onge- \Vell 
lukkig om nie die wenpunte met Hendikep. 
strafskoppe aan te teken nie. Die W''lh 1 T II p · . 1 e mus e ar1tz, Petros 
bal bet telkens naby d1e pale V !db d d St k M' · 
verby etrek. e ran e o er, Igilus 

g Charlotte Hot Taugo, was maar 
.Mooi individuele vertonings het l 'n paar van die uitstaande name 

d1kwels \'Oorgekom, maar daar wat op die program van die ,Uit
word nie genoeg ondersteuning span Maaisiekel Hendiekep" ver-
aan die man met die bal gebied skyn het. 

Dorp.B. bet P.U. A verlede Sater- nie. 
dag teleurgestel. Die twee heel- Uitgedos in bulle volle monde-
agters van P.U. net bulle plekke DIE PUNTE. rings bet agt van die mees be-
volgestaan, en saam met die ska· l Steenkamp bet op 'n eie hoatjie roemde fietsjaers in die wereld 
kels het bulle gesorg dat die• spel vir Puk 'n baie netjiese drie ge- 1 voor-verlede \Voensdag by Thaba 
meeste van die tyd in Dorp se druk nadat hy die bal naby die l Jah se hek byeengekom oni. aan 
kwartgebied gebly het. Die voor· halflyn in die hande gekry het. die ,bendikep" dee! te neem. Om 
spelers kon egter nie deurbreek Putter was verantwoordelik vir drie-uur het bulle weggespring en 
nie, en die wedstryd eindig 0-0-. P.U. se ander punte toe hy 'n drie, I agt minute oar drie het die eers-

DAMESHOKKIEKLUB TIEN wat vervyf is, naby die pale ge- te jaer die wenpaal verbygesteek 
J AAR OUD. druk het. ~-Petros Veldbrand de Stoker. 

Dorp se punte bet gekom van 'n Die bekers is oorhandig deur 
...... Op 8 Mei was die Dames H ok- doel, 'n drie en twee strafskoppe. Mev. Gutter, die burgemeesteres 
kieklub tien jaar oud, en hierdie ANDER SPANNE. van Tarentaal. 
verjaarsdag gaan gevier word op di't ge-
13 Mei (die eerste beskikbare ge-

In 'n wedstryd waarin • • • 
blyk het asof daar eintlik net 

lee~theid~ by wyse van 'n braai- een span op die veld is bet die ,Die Wapad': wi~ die hoo~ uit
vleis. D1t sal 'n guide geleent-

0 
d . ' . . spreek dat h1erd1e ,.hend1kep" 

h . b" .. . b n er-19-span van d1e Umvers1- t d' t . . d' k' d eu wees om IetJie mt te reek I . . , . wa 1e eers e IS m 1e ges 1e e-
. . . te1t met pragt1ge spel voor die / · d' p U , · · m h!erd1e tyd van toetse, maar _ ms van 1e . ., nou n Jaarl!kse . . . I dag aekom om Proefplaas met 50 . . aJges1en htervan sal dte spangees "' mstelhng gaan word. 
ook versterk word. punte teen nul te oorrompel. =============== 

8 
S D1e Navy het met 14-6 teen 

.v. · Dorp II verloor. Die Pukke se STUDENTE!!! 
------------ punte het gekom van 'n drie f B k N d W 1 

Vir een NET HAARSNIJ, deur Viljoen en 'n strafskop. I esoe mnr · · V • • . a t 
(Dames en Here) Die Fires bet naelskraap met! Vll' Skoenreparasies 
DIE BULT 6-3 teen Dorp m verloor, maar ! , Kerkstraat 51, 

HAARITAPPER•• die ~ekkies het weer vir 'n oor-
"- wmnmg gesorg. ( regoor Queen's Hotel). 


