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~TUDENTERAAD Brei BEHEER OOR FINANSIES UIT
Nuwe Penningmeester Skets Agtergron~
Selfaanspreeklikheid

Indien enige pennmgmce,.tcr ho•n
nie stren g bou aan d1c voorgeskrcwe
reels nie, sal hy self aanspreeklik gehou word vir die skulde wat dem
hom aangegaan is. Dit is dus duiddik
dat die Studenteraad voortaan nic

Studenteraad het op sy eerste vergadering van die jaar 'n
DIEvoorstel
aangeneem wat die wysiging van die stelsel van
beheer oor die finansies van die Studenteraad beoog. Weens die
onbevredigende boekhouding van die onderliggame van die Stu~
denteraad in die verlede, het dit noodsaaklik geword om hierdie
nuwe maatreels te tref. Die verslag van die vorige penningmee::ter van die Studenteraad, Mnr. J. H. van Niekerk, het aan die
lig gebring dat hierdie onbevredigende toestand veral te wyte is
aan nalatigheid. onkunde en onverantwoordelikheid van die
penningmeesters van die onderliggame.
Die voorstel wat deur die Studenteraad eenpraig aangeneem is, behels
onder meer dat alle uitbetalings voortaan alleen deur die penningmeester
•an die Studenteraad gedoen sal word.
It sal die behcer oor die finansies
'P 'n veiltger basiS plaas, aangesien
die hele stelsel dan omvorm word, tot
'n stehel van begrotmg. Elke klub of
onderhggaam begroot jaarbks vir 'n
sekere bedrag. Die penningmeester
van d1c Studenteraad sal 'n grootboek·
rekening vir elkc ondcrliggaam daarop nahou en m sy uitgawes sal elke
ondcrllggaam hom binne die perke
van hierd.e begroting moet hou.
Dtc pcnr.tngmct·stcr5 van dtc ondcrhggame sal nog vir die hcstelling un
goedere en v1r d1e gcwonc bockhou·
ding verantwoordelik wees. Voortaan
~al hullc cgter allecnlik skulde kan
aangaan by wyse van die voorgeskrc-

het hy aangevoe r dat die penning•
meesters van onderliggame dikwels onverantwoordelik en soms ook heeltemal onkundig tOmtrent boekhouding
is. Toe 'n vergadering, verlede jaar
vir penningmeesters bele is, was daar
net geen belangstelling vir die ver·
gadering nie. Gevolghk het baie penningmeesters in totale onkunde verkeer aangaande sekere sake soos die
gebruik van bcstelvorms. Nadat die
boekc noual reeds vyf maande gelede
ge-ouditeer IS. hct meeste pennmgmec>tcrs no& nie bulle boeke by die
Studcntcraadskantoor kom afhaa l me.
Twcedcns het Mnr. Van der Vyver gcse dat die

stc l ~el

wat in die

verlcdc gebruik is, nog altyd op goedertrou berus het. Aanvankltk

was

daar gccn rede om die studente te
wantr;1u nic, maar sckere voorvalle m

moet word .

die afgelope tyd het daarop gedui dat

Gcdurcndc tocrc sal die verteenwoordiger van die Studenteraad mag·
tJgir.g he om namens die S.R.-pen·

baic pcnmngmcesters, h o o f sa a k I i k

ningmeester op tc tree.

!Jke manier hanteer. Mnr. Van der

w~cn<

nalati!(held, die geld van

die

Studcnteraad op 'n onverantwoordeVyver het o.m. gese: , D1e tyd het

00

nou aangchrcck dat ons die saak fi-
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naal moct oplos. D1e Studenteraad mag
me

meer vcrtrou en

glo en toela-

van

tlngs maak nic, omdat ons te make

die Studcntcraad. Mnr. J. D. v.d. Vyver, hct twcc oorcakc genoern waar-

het met geld wat nie aan ons as in-

Die huid1ge

pcnningmce<tcr

Om die saak te vergemakhk, word
bepaalde tye vir hierdie wcrk afge·

om d1e stelsel van beheer oor die
finansies gewysig moes word. Eerstens

we bestelvorms, wat dcur die pcnmng·
meester van d1e Studcnteraad voltool

!I

meer tevrcde gaan wees met 1emand
se woord nie. Daar word nou 'n
streng jundiese prosedure gevolg rn
iemand wat hom skuldig maak aan
oortreding hiervan, sal maar selfaan·
spreeklikheid moet aanvaar.

dtwtdue bchoort nie."

MNR. J. D. v.d. VYVER. nuwe
Penningmeester van die Studenteraad.

PROSEDURE
'n Streng gedissiplineerde prosedure
sal in die vervolg toegepas word. AI·
le saldo's van onderliggame word nou
oorgeplaas op die rekening van die
Studenteraad. Wanneer 'n onderliggaam goedere wil aankoop, oorhandig die betrokke penningmeester
'n lys van die goedere aan die Studenteraadspennmgmeester, wat die nod.ge bestelvorm sal uitmaak in du•
plikaatvorm. Alleen met behulp biervan kan goede re dan bestel word . Die
mtbetalings sal daarna deur die Studenteraadspenningmeester
gedoen
word slegs nadat by die duplikaat van
die bestelvorm en die faktuur of nodige bewysstukke daarmee saam weer
tcrugontvang het. Dan kan die betrokkc penningmeester ook die nod1ge
mskrywings m sy boeke doen . Pen·
ningmecsters sal dus nog voortdurend
boekhou, maar nie meer self uitbetalings doen nie.
VIr Items soos secls en telefoononkoste sal daar voorsiening gemaak
word deur die opening van 'n kleinkasrekening wat deur d1e betrokke penmecster self beheer sal word. Daarvoor sal nogtans ook bewyse getoon
moct word.

sonder. Mnr. Van der Vyver sal elke
Dinsdagmiddag vanaf 2 tot 6 nm. in
die Studenteraadskantoor te vmde
wees om die bestclvorms te voltooi en
die ander sake te behartig. Mnr. Van
der Vyver meen dat dit die beste oplossing is om die finansies van d1e
Studenteraad op 'n bevredigendc maner te beheer en om 'n bevredigende
verslag aan die studente-massa en aan
die Senaat voor te le.

--·--

Professore W. P. Robbertse

en

A.

Postma, en Mnr. I. J. Joubert, 1s met
verlof vir die eerste semester.
Daar word verneem dat Mnr. J. de
Kock, wat verlede jaar D1erkunde ge·
doseer bet, homself op Stcllcnbo~ch
bevind, waar hy sy studtes wens v_oort
te sit.
Prof. Hattingh en Prof. Roode hct
'n oorsese toer en waarskynlik ook
'n stud1ereis net na die halfjaarlikse
vakansie in die oog. In prof Hat·
tingh se plek is Mej. Schortman a<

--·--

lektrise in Sielkunde aangestel.

Aile berigte in hicrdic UJtgawc \',111
die ,Wapad" is opgcstel dcur d1c lcde van die redaksie, nagesicn en van
opskrifte voo rsien deur die hoofreJ.tkteur, en gedruk deur Ensltn•, Potgte·
terstraat 17, Potchefstroom.

.. DIE W APAD"

BLADSY TWEE

WAAR OUD-PUKKE HUL BEVIND
MOOIRIVIERAPTEEK
Kerkstraat 155,
POTCH EF S T ROO M
Telefoon 380.

Die Apteek vir Diens!!

Mej. A. Viviers hou op Delport
skod, Mcj. Susan Steyn op Colesbe rg
en Mej. C. Meyer op Beth a!. Mnr.
Charles Schlessinger bevind hom op
die oomblik waarskynlik in Port Eli·
zabeth, maar na regte is sy werk in
Pretoria by die afdeling Ekonomie en
Marke. Ook Mcj. Ina van der Walt
werk in Pretoria by die Koringraad .
Mnr. Jan Senekal hou tans skool op
Standerton en Mnr. Piet Pretorius op
Van der Bijlpark. Mej. Bettie van
Eck is op die personeel van die Oran·

je Meisieskool, Bloemfontein en M ej.
Kita van Schalkwyk is op Parys. Mej.
Jeanette Snyman bevind haar op Vi!·
joenskroon, waar sy haar brood as mu •
siekonderwyseres verdien. Mej. H .
van der Walt loop glo in Bethulie met
'n pnopvol beurs rond waar sy skool·
hou, orrel· en klavierles gee en dan
nog in die kerk ook as orreliste op·
tree. Mejj. Corrie van der N est en
Rona D ip penaar is in die onderwys•
beroep op Danieelskuil en Vrede on·
derskeidelik.

Woensdag, 9 Maart 1955 •

WENNER VAN ONS
BLOKKIESRAAISEL
Mnr. P. Brand van Postmahuis 3,
is die wenner van ons Blokkiesraaisel·
wed tryd en kan in die loop van di~
volge;nde paar dae sy 10/ 6 by die re·
daksie kom opeis. Van die talle in·
skrywings wat die redaksie ontvang
het, wa dit die enigste korrekte ant·
woorde wat van mnr. Brand ontvang
is.
Die korrekte antwoorde is as volg:
DWARS: 1. Ontgroen; 7. Allah; 9.
Onaar; 10. Edict; 11. Ot; 12. Eks; 1 5.
Eno; 17. Ry; 18. Gelas; 19. Afmat;
20. Algar; 21. Antiroes.
REG AF: 2. Nooit; 3. Grawe; 4.
Oorsien; 5. Namens; 6. Chataway ; 8.
Luier; 11. Opgegaar ; 13. Koerant; 14
l nlig; 15. Ekstra ; 16. Immer; 1'7. Rot·
se.

--·--

PRYSVRAAG NO. 2
Gcagte Pukke, ons tweede kompeti·
sie bestaan uit 'n ree.ks algemene vrae.
Ons wil die hoop uitspreek dat bierdie kiom petisie net so vee! byval ·a!
vind as die een in ons vor:ge uit·
gawe. Ons wil u egter net weer aan
die reels van die kompetisie herinner
wat as volg is:
I. Alle imkrywings moet vergesel
wees van 'n trippens;

in die wereld
As u 'n sensitiewe roker is, sal u Rembrandt van Ryn Filter de Luxe
-die wereld se eerste lang sigaret met filtermondstuk bied nog groter genot -

3. Geeneen van die lede van d:e
Redaksie of die Administrasie mag aan
hierdie kompetisie deelneem me;
4. Indien daar meer as een kor·
rekte antwoord is, sal die prys tussen
die wenners gedeel word.

die room van die Tabakoes plus die

,Golden Tbroat"-filter
kreu kelpapier.

geniet. Dit

2. Die antwoorde, op die vrae nioet
ingevul word in die spasie wat daar
hieronder agter elke vraag daarvoor
gelaat word, daarna moet dit uitge·
knip word uit die ,Wapad" en voor
21 Maart aan die redaksie
gestuur
word ;

met dun

lagies watte

D it gee koel, verspreide

tussen

rook

Hier kom die vrae, Pukki~s :
I. In watter land is die berg Ararat?

......T.u,.. t::.....b..-~···~·········-··········

2. Waarvoor staan die letters U.S.S .
-

geen

teken

van

tongbrand

WATTE

nie.

Prys in Suid-Afrika: 1/9 vir 20
Ook in standaard grootte:
Rembrandt Filter de Luxe teen
5 vir 20, 3/6 vir 50

t P..l_ f.~· .tt· ~·~-4~f~R,S ~.-~~

.

3. W ie is die kompo~is van dif ope·
ra ,II Barbiere de Seviglia?

4. Wie is die skilder van die ,Vro·

like Drinker?" ...........•....•..........................

5. Wie het, na aanleiding van 'n
appel wat op sy kop geval het,

d;:le::;:~... J~. e::;;t.~_O._n~~.:.~~
5. Waar is die eerste twee atoom·
bomme in die afgelope wereldoor•

lpg gebruikJ ..
~ .~ S.~.kJ..
1-1 I !'"~ [, II
lJ
7. Is Barium" die naam van 'n (a)
persoon, (b) bergpiek, (c) che·

/{1&..

.

mi~se element?.....•C..h.~f-i~·!~
8. W1e t: et die kalender omvorm?
FILTER DE L UXE

............~.b-~.....Cc....~..~.&.~ .r..........
9. In watter ngtmg kyk 'n mens a

met d e
\>leree

,GOLD E N

THROAT"-filter

j~.~l...~-~~-·~J.~.:~.~. . ~ ~ ~·~· · · · · · · · ·
10. Wie was Samuel

Leibowit~?

..DIE WAPAD"
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Offisiele Stuckntekoerant van die P.U. vir C.H .O.

oan

REDAKSIE

EFESi eRS 3 : 19 (a) , .. . EN DIE LIEFDE VAN CHRISTUS TE KEN .. "
HOOFREDAKTEUR ...... ...... ...... ......
ASSISTENT-HOOFREDAKTEURS
NUUSREDAKTEURS ........................

KUNSREDAKTEURS ......
SPORTREDAKTEURS
V ARIAREDAKTEURS

SPOTPRENTEKENAAR
FOTOGRAAF ........... .

M. J. Strydom.
E. J. Smit.
A. J. Coetzet:.
Mcj. S. J. E. M. van Schouwenburg,
Mej. M. M. Malan,
J. T. C. Snyman.
Mcj. J. M. T. van der Merwe.
C. D. Roode.
Mcj. L. Grobbelaar.
G. N. van den Bergh.
Mcj. E. Duvenhage.
S. P. B. Buys.
W. van der Ahee.
J. M. Smith.
P. Thiel.

ADMINI STRASIE
VOORSITTER .................................... A. S. Hechter.
LEDE ......................................................
Mej. B. Smit, Mej. M. Stoker, Mej. L. Coetzee, H. Harmse, J. L. Steyn,
H . van der Walt, J. M. Bothma, H. van der Westhuizen, J, C. Coetzee,
H. J. S. Swanepoel.

,, Dra Mekaar se Laste''
O RA mekaar se laste". Dit is 'n Christcllke oproep wat tot ons kom. Die
ff
cen moet die andcr teun en ons moet nic wegkruip daarvoor nie. Ons
meet nie te vee! vir onsself !ewe nic, want dan sal ons nie weet wat die andcr
se lastc is wat ons moet help dra nie. Die Eie Ek moet maar nie te vee) op die
voorgrond kom nie, solank ons hom ook net nie verdring om plek te maak vir
'n altru;"stiese lewenshouding waarin die belange van die ander die een en al
is wat tel nie. 'n Ewewigte verhouding tussen eg,oi:sme en altrui:sme - dit i;
wat nage treef moet word.
,Dra mekaar se laste." Die saak het nog 'n ander kant ook - meer sub·
tiel en sensitief. Dit is die oop gesprek. Iemand kan aileen 'n ander se laste
help dra, as hy weet wat die laste i . En meestal is die laste wat die swaarste druk,
die wat die minste sigbaar is - die wat alleen deur die oop gesprek gek =n kan
word. En saam met die oop gesprek gaan intimiteit. Niemand gaan tog 'n O'>P
gesprek met 'n vreemde voer en die vreemde persoon belas met sy moeilike t'n
intieme problcme nie. Nee, hulle moct mekaar eer goed ken en verstaan.
Ons studentelewe bet in die af gel ope tientalle jare, en vera! die laaste paar
jaar, sodanig ontwikkel, dat ons byna vreemdes vir mekaar geword het. Groter
gebiedskeidtng, groter akademiese skeiding en, les bes, groter skeiding in ons
eie studentelewe, bet ingetree. Dit kan tog nie anders wees nie. Dit is die pn·
ses van ontwikkeling wat, menslik gesproke, onkeerbaar is. Maar daarby pc~ g
ons om 'n eenheid te bewaar, 'n eenheid van beginsel, van gees en r:gting.
En dit is onder hierdie omstandighede juis moeiliker. Die prose van ontwikk . ·
ling bring onbewustelik elkeen se indiwiduele belange en ook die belange van
groepe in ons studentelewe, sterke r na vore; die een wil dit en die ander wil dar:
die een wil dit so he en die ander weer anders - en dan kom die bot ing wat
pyn bring, wat krenk, waaroor ons liewer stilbly. Dit vorm 'n sweer wat alty ;
maar groei, want die ontwikkding gaan voort en dit kan vergiftiging brin g.
tensy - tensy die sweer oopgesteek word. En die openhartige gesprek bly di ~
beste middel. Op verrassende wyse ontdek ons dan dat daar nog geen ver£kil
van belange was nie. Ons jaag nog altyd die elfde na. Miskien was die Eie
Ek net te vee) vertroetel en bet ons ons blind gestaar teen ons eie vermeende
belang sonder om te kyk of ons die ander se laste kan help dra. Miskien het
die ander sy laste weggesteek en versuim om dit aan ons openbaar te maak
Maar so word die spanning tog gebreek en die vrede en eensgesindheid in die
!ewe herstel.
Laat ons daarom openhartig wecs teenoor mekaar en 'n onaangename span·
ning in ons studentelewe vermy. En laat ons hulpvaardig wees en mekaar se
Jaste help dra om die naam van ons Alma Mater hong te hou.

I N labo~atoriums sal .ons, o~ "izrd:ep i~ die kennis van baie dinge. _Met nougesethetd sal ons dte geherme van die natuur ontsyfer en blootle. F los:Jfics
sal ons trag om die heelal te deurdring. Boeke sal ons deurwerk in 'n ywerig.z
ve:sameling van kennis. En so mag ons aan die einde van ons Universitere Joopbnan daarin roem dat ons met onderskeiding waarlik ryk is aan kennis.
By die Efesiers het dit sc ker ook nie
onrl)reek aan kennis nie .Tog bid
Paulus; ,dat bulle instaat kan wces . .
om te ken." Daar ontbreek by hulle
icts, wat verantwoordelik daarvoor is
dat h ulle nie meer kan sien: die gebrek aan onderlinge liefde ;
die
wrywing en hoogmoed; weinig geduld;
Jigs:nnigheid in woord en wandel, ens.
nie.
Daarom bid Paulus dat die kenn:s
van die volheid van die liefde van
Chri tus hulle dee! moet word. Dat
die volheid van God ruimte in hul
harte mag bring. Dat Sy liefde hull e
liefdeloosheid sal breek. Kennis is oor·
gawe.
Want wie die liefde van Christ us
ken, kan nie meer onvriendelik, jaloers, opgeblase wees nie. Wie die
liefde van Christus ken, handel nie
,onwclvoeglik nie; sock nie sy eie be·
lang nie; is nie verbitterd nie; rek en
die kwaad nie toe nie is nie bly met
die ongeregtigheid nie".
On mag ryk aan kennis wees en
tog arm omdat ons nog niks gedoen
het om die liefde van Christus te ken
wat die kennis oortref nie.
Bid, dat ook ons by al die kennis
wat ons mag versamel nie onkundig al
bly met betrekking tot die liefde van
Christus nie liefde wat sig openbaar aan 'n kruis in sy lyde en dood.
Wat baat dit ons dat ons die wereid onder 'n mikro koop plaas maar
blind is vir die liefde van Christus.
Nou sal ons slegs ten dele ken ,
maar weet: Eendag ten volle!
L. S. v.d. VYVER.

S

tudente • • . ! !
Vir al u

Handboeke,
• Skryfbenodigdhede,
• Leertasse,
• Geskenke, ens.!
•
BESOEK ONS EN WEES VERSE·
KER VAN GOEIE DIENS.

POTCHEFSTROOM
BOEKHANDEL
Kerkstraat 90 -

TURKSTRA
BAKKERY
Raadpleeg ons vtr • • .

e
e

e

BRUIDSKOEKE,
BROOD
en
ALLE KOEKSOOR1E.

ELiffi DAG V ARS

SAAMWERKWINKEL.

PRESIDENT CAFE

Algemene Handelaars
-Von Wiellighstraat 13,-

FO R:

ALLE BENODIGDHEDE WORD
AANGEBIED.

• SWEET S,

e GRILLS

,Kom onder,s teun ons,

and
• COOLDRIN KS.

Telefoon 497

I

Pukke!"
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BLADSY VIER
Mnr. A. J. J. Sorgdrager begin op
April, 195'5, as senior navorsingsbe·
ampte aan die Ekonomiese en Sosia·
le navorsingsinstituut.

Twee

Sinhads

Kry Koers

AANGESIEN dit nou maar eenmaal volgens ons statistieke (19:>1-sensus) gebruiklik is dat 1.3 Suid-Afrikaners uit elke 3.2 of 'n doktorsgraad besit

Mnr. J. J. A. van der Walt, lektor
in Musiek, is onlangs op 'n studiereis
oorsee en wei na Keulen, Duitsland.

of Europa besoek het, het ons besluit dat die hele berekening omgecf nges sal
raak as ons nie ingelyks handel nie. En op 22 Des. 1954 is ons met die , Groote
Beer" uit Kaapstad weg. Dit klink doodgewoon om d:t so te stel, maar eintlik
skuil 'n hele tragedie in die woorde: om naamlik so oor die roelings te hang in

'n Ander lid van ons personeel,
mej. G. du Plessis, studeer tans aan
die Queens College, London, in die
dieetkunde.

'n seer onkonvensionele posisie, is iets om oor te sidder en d 'e oumens:! praat
net in fluisterstemme daarvan. Gelukkig raak die klas ding gou vcrgete - en
eintlik was dit net die Kaapse waters wat moles gemaak het. Selfs die Baai van
Biskaje het sy Sondagspaldcie aangehad. Die reis self moes belewe word om gc·

Tussenverkiesing:

waardeer te word.

ALABAMA STUDENTE ORKES:
Hier is verkies tot penningmeester
meneer R ennie Coetsee in die plek
van meneer ,Spekkie" van der Walt
wat bedank het. As addisionele lid in
die plek van meneer Hann es Viljoen
wat ewe·eens bedank het, is meneer
R ennie van der Walt verkies.

HAROLD'S
AUTOMOBILE SERVICE
STATION.
Kerkstraat 166

Telefoon 1293

Potchefstroom.

•

Vo,orradehouers van alle

Onderdele en bykomstighede
vir u Motor, Trekker, ens.
KOM SIEN ONSvir al u

W. I. DUVENHAGE
Mnr. B.lly Duvenhage is een van
die twee nuwe lede wat onlangs tot
die Studenteraad verkies is. Hy is ' n
man wat sportbelange op die hart dra
en sal as sulks ook baie vir die Sen·
trale Sportbestuur beteken. Mnr. D u·
venhage was in 1953 sekretaris van
die Atletiekklub, penningmeester van
die Stoeiklub en ook penningmeester
van die Ontspanningskomitee. In
1954 was hy penningmeester van die
A.S.B., sekretaris van die Krieketklub
en die Atletiekklub. Vanjaar dien
Mnr. Duvenhage weer eens op die
Krieketbestuur en is ook kaptein van
die Atletiekklub en sekretaris van die
S.S.B. M nr. Duvenhage is 'n LL.B.·
student.

INGRAM SE
BOTIELSTOOR

• Fotografiese
INGEVOERDE
en
en
• Aptekersbenodigdhede.

KOLONIALE

GEEN & VELLEMAN • Wynsoorte
Kerkstraat,

en
POTCHEFSTROOM.

• Spiritualiee

I. GLASER-Juwelier W. J. GROBBELAAR
NUWE ADRES:
h/v. KERKSTR. en AUTSLAAN,

vanaf 1 ApriL

MANS en DAMES~
HAARKAPPER.
Kerkstraat 9 7

U VERTEENWOORDIGER VAN

Telefoon 330.

Mens raak die bootreis net mooi
gewoond as Las Palmas een laat mid·
dag uit die see opstaan; stryk by agt·
uur die aand gaan ons aan wal, toe·
geswerm deur 'n swetterjoel verkopers
van allerlei bedenklike ware. Op ·n
stampende, knoffelgegeurde bus kry
mens koers na die stad - mits jy hul·
le geld telsel kan begryp. Verstaan jy
dit nie, ruil h ulle 1 5 Pesetas vir 10/(terwyl 1 peseta eintlik 2 pennies is)
en ken jy dit wei, ry vier mense die
ses my! stad toe vir 'n pennie!
Net 'n paar dae na die intermez~o
soek die liggies van Susemptin ( oos
die Hollanders se) paadjies deur die
, 'London fog". Die dag daarna is jy
in London self; vanaf Waterloo Bridge
staan Westminster Abbey en die to•
ring van Big Ben links uit die Theems
op en ver regs, verlore tussen
lug en water, dryf die koepel van St.
Pauls. Was daar maar kans om breed·
voeriger te wees! Tower of London met sy grys bekoring, Picadilly
C;rcus se neons, Stratford-on-Avon se
idillegees.
Na dese kry ons koers na die ou
stamland toe en in Amsterdam
bly ons 'n week lank soos vlermuise
op 'n solder in ge3elskap van 'n paar
dosyn van Gam se kreasies. In Hoi·
land en Belgie maak ons nie net ken·
nis met sneeu nie, maar ook met
jeugherberge: daar was drie van die
- elk 'n spesie van sy eie.
Van Brussel trek die pad 'n lang
streep deur die groen aarde na Parys.
Die bedrywige Metro (die ondergrond·
ste spoorweg) bring jou teen dieself·
de tarief net waar jy wil wees: sy
dit dan die wit droom van die Sacre
- Coeur op Montmartre, die Notre
- Dame, die Champs - Elysees en
die triomfboog, of die Opera. Op die
trein het elk 'n koerant en 'n brood
die koop mens per voet. D it is
minstens nog bekende kos: daar was
dae toe ons seekatarms met suiers e!l
al geeet het, of perdevleis of slakke
( dit was darem in die sop, maar in
Bru sel eet mens die slibberige, slob•
berige goed so lewendig!)
Dis in Parys dat ons busbe tuurder
so aand vir aand die an derding in ge·
raak het. Hy is 'n heer wat snags
o twee· drie•uur eers inkom en
dan is dit darem vee) gevra om vyf
verdiepings na 'n man se kamer te
klim: daar was nie 'n hysbak nie.
Staan mens nou bo dan hoor jy die
gebrom van onder af aangroei, by el·
ke verdieping met meer hartstog en
gevoel - en as hy dan eindelik bo

land, le die slcu:el onder! Daar was
een onvergeetlike aand toe hy weer
soos 'n bruiscnde Visuvius met al
mcer vuur en lawaai tot bo gekom
en oustryk weer afgedaal het; en toe
hy nou eindelik, eindel.k weer met
'r.. streep harde wcorde bo aanland,
toe het hy die verkeerde sleutel!
Vanaf Parys loop die pad oor die
Fran e Alpe met y blou vergesigte
en wit snecuvclde na Nice aan die
Asuurkus. Vandaar via die Casino
van Monte Garb is ons na ItaliP;
droomwoorde word waar: Santa Mar·
gherita, 'n plekkie so mooi as sy
naam, Florence, Venesie met sy gc.n·
dels . .
Maar net soos n ops!tkers kry die
toer ook end en op 'n dag vaa r die
gondels met ons hawe toe - die wit
,Europa" kry koers onder die ~peel
van ons volkslied. Die Ooskus was 'n
ander belewenis. Van Egipte af is dit
een warm, interessante, smerige affe·
re. Selfs by die piramides moet jy ure
aaneen luister na die gesanik van die
kameeldrywer wat voetbalkommentaar
!ewer oor sy sterwende vrou en vyf
kinders tuis! So tus en die gelol deur
pnobeer hy jou nog oortuig van die
kameel se vaardigheid deur die ding
aan die galop te kry: en dan tamp
jy darem deur soos 'n fiets in die dae
as eer tejaars skaars raak.
Na Egipte is daar nog 'n ry hawens:
Aden, Mogadicio, Mombasa, Dar•es·
Salaam, Beira en elk het iets
nuuts: in Mogadic:o op die mark bv.
word die tamaties heel onortodoks
koongemaak deur die verkoper as hy
hulle een vir een in sy mond steek
en skoon lek! En praat van. primitief:
daar raak die pad koon voor jou as
jy jou kamera Jig om af te neem!
En eindelik dan op 'n more, le die
groen hange van Durban teen die
kim. Dis om knop in die keel te kry:
want dit, ondanks alles is tuis.

...-

(ANDRe P. BRI K en
CHRISTIE ROODE).

FLEURETTE
BLOEMISTE
Kerkstraat 91

Potchefstroom.

SPESIALE AFSLAG AAN
STUDENTE!!
Plaas u bestellings vroeg in die
more.

, DIE W APAD"

Woensdag, 9 Maart 1955.

BLADSY VYF

Langs h ierdie weg wil ons graag
ons innige meegevoel aan Mej. Su·
san Jordaan betoon. Sy het onlangs
haar moeder deur die dood moes
afgee. Ons wil haar Gods rykste
genade en vertroosting toebid.

'N ADELAARSVLU G oor die eerste twee w.eke van ons jaar getuig van baie
besigheid:
ONTGROENING.

ARGIEF.

Die o nth effingsdince verlede Sater·
dagaand was dan die formele afslui·
ting van dit wat ons in die omgang
,ontgrocnmg" wou noem. D :e ou-damcs en -he re ontvang langs hierdie
weg die hartelike dank van die S.R.,
nogmaals, vir die intensiewe belangstelling wat hulle getoon het by die
opvoeding van die nuwelinge. Sondct
u hulp sou alles dan ook n' onlof!ike
mislukking gewees het. Aan a! die
pcrsone wat so mtldelik bygedra het
tot die sukses van die ontheffingsdinee, onder wie mnr. Johan van der
Vyver spesiaal vermeld word, gaan
ook 'n woord van hartlike dank. Die
eers~ejaars het baie hard gewerk .

Na wat verneem word is mnr. Vos
Venter en helpers hard besig om
die argief op te knap. Aile eksamenskrywers sal byvoorbeeld met dank·
baarhe.id kcnnis necm van die beter
katalogi ering van eksamenvraesteile.

S.R.. VER.KIESINGS.
In die baie besige tyd wat verby i&
het baie verkiesings half ongemerk en
sender die gewone belangstelling van
stapel geloop. Sender om hier op be·
sonderhede in te gaan kom ons dan
by twee nuwe S.R.-lede uit. Die eer·
ste is mnr. B:lly Duvenhage wat nou
ook die S.S.B. sal verteenwoordig.
Aan mnr. Duvenhage dan oo k ons
hartelikste gelukwensing weer eens.
Op die pasafgelope massavergadering
is mnr. Johan van der Vyver gekie
to: penningmeester van die S.R. Baie
hartlik geluk!

HULPSEKRET ARJS.
Die S.R. van van jaar het 'n nuwe
beleid gevolg m.b.t. sy ekretariaat.
Die hulpse krcta:·ic, r:111r . Pcct Smit
woon aile S.R.-vergaderings by om
die sekra:aris tot 'n groot ;1Ulp te
wees. Die S.R., alhoewel nie verg root
nie, maak tog baie prakt"es gebruik
van die kragte wat daar tot sy beskikking is . Die hulppenningmeester sal
ook vanjaar met die nuwe skema baie
meer tot h ul p kan wees as in die verlede. Aan Mnr. Lukas Swart wat mnr.
Van der Vyver behulpsaam gaan wees
in die administra ie van die finansies,
ook ons hartelike ge lukwensing, en
ook baie sterkte m'et die aanvaarding
van die groter verantwoordelikhe id.
BROSJURE-EKSAMEN.
Die S.R. het op sy laaste vergadering die he le saa k i. v. m . die genoem•
de ck amen verwys na die kommissie
wat hard besig is om die brosjureboek
te her ien. Mnr. Jackie Strydom sal
dan die invigilator wees vi r ons komende brosjuretyd.

S.R.-FINANSIES.
ALGEMEEN.
Omdat aan hierdie hoog gewigt·gc
saak ook op ancjer plekke in hierdte
uitgawe aandag bestee word, noem ons
dit hier slegs. Kort nadat mnr. Van
der Vyver deur die S.R. gekoiipteer
is om behulpsaam te wees met die
administrasie van die finansies, is daar
op 'n S.R.-vergadering 'n baie gewigtige besluit ten opsigte van ons finan·
sies geneem. Die besluit wat onlangs
op 'n mas a·vergadering bespreek en
toegelig is, i dee! van die ideaal van
die S.R. om voorsiening te maak vir
die groot verandering wat in die prak·
tyk van studentelewe besig is om in
te tree. Alles word by die dag grater, soos imbolies beliggaam in om
nuwe studentesaaL Elke volgende S.R.
sal dan ook sy dure plig hierin moet
nakom.
S.R.-KOMMISSIES.
Op die oomblik is daar me minder
as 7 kommi sies van die S.R. wat
hoogs belangrike navorsingswerk ver•
rig nie. Ons kan onder andere melding maak van die kommissie wat
besig is met ondersoek na die moont·
likhede van 'n assuransie vir sport·
manne aan die universiteit. 'n Ander
kommi sie werk ewe hard aan die hersieni ng van ons kleurekontrakte, ter·
wyl 'n ander samewerking verleen by
die beter administrasie van die ge·
loofsleerklas. So is ook andere besig
om elk op y eie terrein diens te lc·
wer in belang van ons alma mater.

Ons kan cp hierdie stadium slegs
melding maak van die baie ander sake wat die S.R. op hom wil neem
voor die einde van sy ampstermyn.
Hieronder sal D.V. val die verhande•
I ng van die onnodige klaviere wat
taamlik in die pad staan, die beredde·
ring van die wanbehandeling van uitrustin g deur spo rtklubs, die reglemente•
ring van die ir,!ywing van eerstejaars
op grond van ervaring van ,die eerste
week," ondersoek na die optrede van
studente wat nie onder die S.R.•kon
titusie val n ie (i.v.m. toerspanne). 'n
Ander gewigtige saak wat uitgewerk
sal moet word, is die ,verkiesingskon·
trole" of die onmoontlikheid daarvan.
Dit is duidclik dat daar oor die
algemeen 'n baie besige jaar wag in
aile opsigte.
Die S.R. sou s~dente daarop wou
wys dat aile aansoeke om gebruik van
die studente aal skriftelik moet ge·
skied. Vir die organiseer van aansoe·
ke ruim dit baie moeilikhede uit die
weg. Dit blyk dat daar steeds meer
en m~er aansoeke ko:n, ook van tnstansies buite d;e universiteit.

LOOCK

Kleremakers
Calderbanksgebou,
Kerkstraat 102

Telefoon 855

POTCHEFSTROOM.

Planne vir Gradedag.

VAN DIE REDAKSIE
Ons H uis 25,
P .U. vir C.H.O.
9 M aart 1955.
Geagte P.U .-studente,
Soos u sal opmerk, hied di e
redaks ie aan u hierdie week 'n splinternuwe ,Wapad", nuut in seker elke
moontlike op ig. In die eerste plek
vind u dat die grootte van die Wapad" verklein is. Ons het gevo:l dat
ind en o ns die , Wapad" tot hierdie
grootte ve rklein, dit beter hanteerbaar
sal wees en oo k op die oog af 'n
beter indruk sal skep.
In die tweede plek het ons ook
'n nuwe blok laat maak van die titel
van die blad. Ook dit, hoop ons, sal
by u byval vind en •ook meer kleur
aan ons koerantjie verleen.
Dit dan wat betref die verande ri ng
wat die Wapad ondergaan het. Graag
sou ons egter u opinie hieroor ook
wil aanhoor en die redaksie wag briewe van kritiek, byval, e.d.m. gretiglik
in. Laat ons van julie hoor •Pukke, en
moet nie nalaat .om die redaksie van
gesonde wenke te voorsien nie.

Gradedag vind plaas op die Oliin·
Sporttcrrein op 26 Maart, l955 . Dil'
verrigtinge sal om 10 vm. 'n aanvang
neem. By die geleentheid sal dr. Jan
Steyn, L.V. vir Potchefstroom 'n redevoering hou. Die kantoor 'wil die
Graduandi daarop wys dat toegang
voor 9·. 45 vm. op vertoon van hul uit·
nodigingskaart, verleen sal word.
Die Olen-Sportterrein is gekies om·
dat die Grandteater nie genoeg akkomodasie hied nie. A fgesien van be·
perkinge op besoekers, is gevoel dat
studente so 'n plegtigheid moet by·
woon vir oie atmosfeer en die ond er·
vinding. {'n Spesiale pawiljoen sal vi t
die doel ingerig word) .
D aar sal ongeveer 260 grade toege
ken word deur ons nuwe kanselier.
Dr. F. J. du Toit. 'n Ere•doktorsgraad
in die Opvoedkunde sal aan prof. dr.
J. Warink toegeken word. Hy is die
R ector Magnificus van die Vrye Universiteit, Amsterdam. Indien hy nie
self teenwoordig kan wees nie, sal sy
verteenwoordiger die graad
namens
hom ontvang.

UNIE BAKKERYE
Posbus 244 -

Foon 167 en 1086.

BROOD, KOEK en PASTEITJIES.
Bakkers en Banketbakkers

Verder wil die redaksie 'n besonde·
re woord van verwelkoming rig aan
Mnre. Peiser, Visser, R oode en Brink
wat so pas teruggekeer het van hulle
oorsese toere. In hierdie uitgawe ve~
skyn alreeds 'n artikel oor die indrukke van laasgenoemde twee persone en
in ons volgende uitgawe sal mnr. Piet
P Jser vir ons iets meer meed eel aa n·
~aande die toer wat hy en Mnr. Viw
onderneem het.

Kerkstraat 38, Potchefstroom.

Sterkte in al juile moeilike werk·aamhede, Pukkies.

Kontantwinkel

M. J. STR YDOM,
H oofredakteur.

vir alle geleenthede.
TROUE-, VERJAARDAG· en
DOOPKOEKE.

Spoorwegstraat, Klerksdorp

NOORDBRUG
(Eienaar: A G. Botha).
LANGS N.B.-POSK.ANTOOR
Vir Kruideniersware,

Skryfbehoeftes

lekkers, sigarette en Toiletware.

*

WES-TRANSVAAL
SPORTWINKEL
vir alle

SPORTUITRUSTING en
SPORTBENODIGDHEDE.

Groenpunt-Kafee
Von Wiellighstraat,
vir:

V ars, Smaaklike

VRUGTE en GROENTE.

DAVY ROBERTSON
ATEWEES
Vir die mooiste

PORTRETTE en RAME

.. DIE WAPAD"

BLADSY SES
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DRINK en GENIET

s

& s
Super Dilla
en
Super Orange

BROKKIES

•

•

Sherr & Shakinovsky

·I

AUTOLAAN,
POTCHEFSTROOM.
Telefoon 16.

KlO NSWeR
..
~D.
........

,.....__,

Vir bevredigende diens • . • • l
besoek

DIE LOKALE
HAARKAPPERS

l!i amtrmuz i£kkn n str t

W. F. STEENKAMP

KING'S HOTEL.-GEBOU,
Telefoon 902.

Kerkstraat 158

M nr. W. F. Steenkamp is op die
onlangse tussenverk.iesings verkies tot

POTCHEFS.TROOM.

voo rsitter van die A.S.B. hier plaaslik

Eienaar: P. W. Taljaard.

in die p lek van Mnr. D . F. Erasm us
wat bedank het. Voor sy ver kiesing
tot voorsitter van hierdie vereniging,

BLITZ!. ..

was mnr.

DROOGSKOONMAKERS.

•

Steenkamp addisionele lid

van die best uur en

het ook verder

die S.S.B. op die Studenteraad ver·
verteenwoordig. As gevolg van

sy

DIE konsert op Saterdagaand, 19 Febru:arie, het nie die verwagtings wat ge·
koester is, teleurgestel nie. Inteendeel, aile musiekliefhebbers h et die aan-:l
terdee geniet.
Die eerste klavierkwartet, nl. die van Beethoven, het al vir die luistera a~s
getoon dat d,e vormsoort heeltemal in hul smaak val. Die vier instrumentaliste,
Arthur Wegelin (viool) Anna Tichauer (altviool) , Eugenie Prem;yslav (tjello)
en Pieter d e Villiers (klavier) , het rnlekaar in die tweede bewe ging gevind, sodat hulle tegnies moeilike lop:es met gemak kon uitvoer. Die innemende klein
rondo het ons saam met hulle geniet.

verkiesing moes Mnr. Steenkamp be·

Stuur u klere na ons . . • ons
sal weet wat om daarmee te
doen!

dank as S.R.·verteenwoo rdiger vanaf
die

S.S.B. omdat hy outomaties

as

A.S .B.·voorsitter, sitting op die Stu·
denteraad het. Mnr. W. I. Duvenhage

is dan ook in sy plek as S.S.B.·ver·

K.arin ie van de r M erwe het hierna
Prof£. G. T. S. Eiselen en F. J. Labuschagne bereik albei vanjaar
hul
60·jarige o ud erdom. H ulle is egter
deur die R aad vir 'n verdere vyf jaar
benoem.

* * *

teenwoordiger verkies.

DIE BULT
SKAATSBAAN

Mnr. Steenkamp het

In

die afgelo·

pe paar jaar op die volgende bcsture
gedien: 1953: Organi eerder van die

, Pukke, ondersteun ons vir aangena·

A.S.B . te Potchefstroom;

me ontspanning!"

kretaris, A.S.B., lid van die Vreug·
dedagbestuur, Onderkaptein
Bofbal·

Open van 4 tot 5.30 nm. en
vanaf 8 uur in die aand.

klub, addisionele lid Atletiekklub, se·

1954: Se·

kretaris Studenteraad; 19 55: Voorsit·
ter A.S.B., Leier Vreugdedag, onder•
voorsitter S.S.B., kaptein Bofbalklub.

OOSTHUIZEN
Kole-agentskap.
Kerkstraat 70 - Telefoon 312
POTCHEFSTROOM.

voord rag.

Vera! die Aria van H aydn het sy met
' n frishei d en fyn aanv,oelin g voo rge·
dra.
Die klavierkwartet van Mo~ar t h et
gevolg. D ie grasieuse tweede bewe_ging
h et 'n pragtige kontras met die laas·
te vinnige bewegin·g gevo r m . Vera! in
laasgenoemde het die vier spelers weer
mekaar goed aangevoel, en saam die
klimaks bereik .
VYF SANGJUWEELTJIES

PRO REGE-PE!RS
Boekhandel
en
Antikwariaat.
vir a[ u

Vyf sangjuweeltj ies h et gevolg waar·
in die begaafd e jo ng san geressie vyi
stem mingsoomblikke uitgebeeld h et.
Die fyn smaak en sensitiwiteit wat sy
in h aar voordrag geopenbaa r het, het
haar suiwer, soet toonkwalit.e.i t ten
beste ve rtoon.

Ou Sky het sy Hud son verkoop. Om·
_dat hy

nou 'n , Stoker" het, gaan

hy vir hom 'n steenkoolwa aanskaf.

~~~~~~~~~~~~~~~xwr•

EXCELSIOR MEUBELS
Kerkstraat 132 -

Op 18 M aart !ewer prof. dr. S. P.
van der Walt sy intreerede as profes·
sor in Apologetiek en Etiek, in die
Gereformee rde kerkgebou, Pl()tchef·
srroom-N oord.

bekoor deur h aar smwer

Potchefstroom -

Telefoon 743

,Ons nooi Pukke, Oud•Pukke en Vriende
om 10ns Vertoonlokale te kom besigtig!"
Ons roem daarop dat ons diens o ngeewe·
naard is in die meubelbedryf.

ONS REeL AFBETALINGS WAT BY NUWE
BEGINNERS SE INKOMSTE PAS.

I
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~

~
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~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W etenskaplike Boeke
en Skryfbehoeftes.
Kerkstraat 59

T elefoon 1164

Vir ..
VIS, ERTAPPELS,
VERVERSINGS, ens • ••

WELKOM KAFEE.
Von Wiellighstraat 13,
POTCHEFSTROOM.

Dis u kafee, Studente!

I n die moeilike slotwerk van die
Brahmskwa rtet het die vie r lede van
die kwartet getoon waartoe h ull e in
staat is. H ier kon ons oo k beter sien
wat die vermoe van die bekwame
tj elliste is. Die strykers het soms ge·
kom bineer om 'n st ryktrio te vorm.
R itmies moeilike dele h et hulle mees·
terlik uitgevoer. M nr . de Villiers aan
die klavier het weer getoo n met wat·
ter besonde r fyn afwerking hy voor•
d ra.
P otchefstroom was bevoorreg om ;o
'n hoogstaande groep kunsten aars Lf
kon aanhoo r in 'n we rklik puik pro·
gram, en sien uit na 'n ,herversky·
ning .,

,DIE WAPAD"

Woensdag, 9 Maart 1955.

dVuwE ~twkntEfiEdjiE1-

Nuwe Kanselier Lewer lntreerede
QP

BLADSY SEWE

Vrydagaand, 18 Februarie, is die offisiele opening van die Univcrs:teit

~

waargeneem deur die nuwe kanselier van die P.U. vir C.H.O. By h'errue
geleentheid het Dr. Frans du Toit ook sy intreerede gehou. Die plegtigheid is

MY HART IS IN
PUKLAND

deur ' n besonder groot aantal belangstellendes bygewoon. Onder meer is mcv.

&.1 Toit, eggenote van rue Kanselier, ook opgemerk.
Nadat die prosessie van profes ore
en do ente die saal binnegekom het,
is die verrigtinge geopen deur skriflesing en gebed wat waargeneem is
deur die voorsitter van die Raad. D s.
H. J. R. du Plessis. Hierna bet die
Vise-kanselier en Rektor, Prof. J. Chr.
Coetz;ee, die nuwe Kanselier aan die
aanwesige voorgestel. In 'n kart le·
wensskets het iProf. Coetz;ee daarop ge•
wys dat Dr. du Toit hom op ekono·
miese gebied in die buiteland sowel
as in Suid-Afri.ka, besonder onderskei
bet. Verlede jaar is dan ook die Dok·
torsgraad in Ekonomie, Honoris Causa, van hierdie U niversiteit aan Dr.
du Toit toegeken. Hierna is Dr. du
Toit as Kanselier ingestel. Die registrateur, Mnr. S. du Toit, broer
van die Kanselier, het sy toga vir hom
omgehang.
,AG HOMSELF NIE WAARDIG"
H ·ern a het die Kanselier sy rede
gelewer. Hy het begin deur te verwys
na die vorige twee Kanseliers van die
Universiteit, nl. Dr. J. D. du Toit
(T•otius) en Prof. J. van Rooy, en vervolgens verklaar dat hy homself nie
waardig ag om hulle op te volg nie.
In die res van sy toespraak het hy
op die noodsaaklikheid van die be·
hoorlike opleiding en toerusti ng van
toekomstige sakemanne van die toe·
koms gewys. Hy het ook verklaar dat
dit aileen nie voldoende is nie, maar

dat karaktervorming noodsaaklik is,
en dat die P.U. vir C.H.O. in die
vcrband 'n heel bcsondere taak het.
Ook die Teologiese Skoal moet hier·
by aansluit.
Die Rektor het da~rtoe oorgegaan
om enkele aankond :gings te doen
i.v.m . nuwe personeellede, pcrsoneel·
lede wat met verlof is, ens. Hy het
die skatting gedoen dat die studente·
tal vanjaar op 1,300 sal staan. Daar
is vanjaar 360 eerstejaarstudente. Ten
laastc hct Prof. Coet~ee y waardering
teenoor die Universiteit Witwatersrand
uitgesprcek wat altyd so welwillend
belangstel in die Universiteit, en wat
by h:erdie geleentheid Pro f. C. M.
van den Heever as verteenwoordiger
gestuur het om hulle goeie wense oor
te dra.
Ten slotte bet Prof. S. du Toit
namens die rektor van die Teologie e
skoal, Prof. Jooste wat nie aanwesig
kon wees nie, aankondigings gedoen
i.v.m. die Teologie e Skoal, en die
vcrngtmge met gebed afgesluit. Hier·
na is die gaste gesellig onthaal voor
die hoofgebou.

--·--

Studente !!!

VIR KWALITEIT
DROOGSKOONMAAK
STUUR NA

WESTVAAL

I

JUKSKEI:
Mnr. P. J. Steyn, voorheen sekretaris-penningmccster van die bet~c kke
klub, is in die plek van mnr. Botha
OJ:vier tot kaptein verkies. Die pos
sekretaris-penningmeester word tans
deur mnr. A. J. (Proppie) Coetsee gevul. As addisionele lid in die plek van
mnr. Proppie Coetsee, IS verkies mnr.
Blignaut.

Het jul gehoor van die Voethalspan
wat vandag die louere gaan wegdra?
Dit is die span wat sal wys hul ka•1
die naam hoog hou van die P.U .K.
Luister hoe ons hul naam vereer,
Hul lofsing, dit is Theos.
Kom kyk na hulle as jul iets wil leer
van hoe voetbal reg gespeel word.

* * *

* * *

ou

HIER OP OU P.U.

POTCHEFSTROOM
Ou Potchefstroom, jou mooie, jou
dorp aan ere ryk
Aan M ooirivier se walle, geen an'dre
jou gelyk .
Met vrol ike studente, aan wysheid
swaar geleer.
Maar druk die akad.emie,
Nog blink blou ogies teer ( 2).
En as die son saans ondergaan, die
dag se lig verkwyn,
Dan sleep ons net 'n noointjie fyn,
En aile sorg verdwyn.
Wil sy jou nie ' n· 3oen gee, daar onder
d6e maanskyn,
Dan drink ons net 'n glasie wyn
Tog blink blou ogies rein (2).

* * *

T ussen verkiesing:
ATLETIEK:
Van hierd:e klub is mnr. Billie Du•
vcnhage verkies tot kaptein
in die
plek van mnr. Cristo Steyn. Hy is
ook S.S .B.-sekretaris in die plek van
mnr. Ferdi Botha e nverder verteen·
woordiger van die S.S.B. op die S.R.

WESTVAAL

My hart is in Pukland,
My hart is steeds daar.
My hart is in Pu.kland,
waar ek ook al vaar
Daar soen ek die nooientjies
Daar on der die maan.
My hart is in Pukland
Waar. ek ookal gaan.

HET JUL GEHOOR

PUK-STUDENTE
Puk-stuJente laat on weer stap
Deur die strate en die landskap.
Klink ons strydkreet as ons saamstap,
Voorwaarts, alma! nou!
Laat ons Alma-mater luid klink.
Laat on vlag se gaud en wit blink.
Voor die son se strale wegsink,
Voorwaarts, alma! nou!
Luister hoe ons lied vry
oor die vlaktes weggly;
Skemerlug tuur eggo 's t'rug,
Wat deur die aandwind deursny.
Puk-studente laat ons weer stap
Deur die trate en die land skap
Kl'nk ons strydkrcet as ons saamstap,
Voorwaarts, alma! nou!

(The echo told me a Lie).
Ons dink, ons drink, rinkink
bier op ou P.U.
P.U .
Ons ly, ons vry, ons bly
hier op ou P.U.
P .U.
Ons is studente, werk vir ons rente ,
maar in die lente
gaan dit nie swaar,
want dan's die nooientjies
steeds op ons toontjies
dee! van ons loontjies
en dis nie so naar.

• • •
OPDRAANDE PAD
Puk gee die Oukies opdraande pad
met groat gemak.
Daar gaan die Pukke alweer
En julie is te sleg om te keer
sleg om te keer, o, ja!
Ons is jul bobaas, jul goootbaas
en sommer net jul baas, (3)
Ons is jul bobaas, jul grootbaas
en somme r net jul baas,
net jut baas.
Puk gee d ;e Oukies opdraande pad
Puk gee die Oukies opdrande pad
met groat gemak.
Daar gaan die Pukke alweer
En julie is te sleg om te keer
sleg om te keer
0 , ja!!!
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'n Oorsig oor die lnlywing van
die Eerstejaars
VIR drie weke lank het

~e

eerstejaars van ons Universiteit 'n deeglike pro·

gram van kennismaking met die Universiteit, die studentelewe en die studente deurgemaak. Oat sommige dinge da.arvan by hulle darem sal inslaan, sal
die kroon op die werk en onvermoeide ywer van die Studenteraad en vral die
Dagbestuur wees, wat vir drie weke lank hulle onverdeelde aandag gewy het
aan die , opvoeding" van die nuwelinge.

Een van die dae is dit weer Vreugdedag. Op bostaande foto verskyn een van
die vlotte van 1953-Vreugdedag. Pukke, julie moet nou hard beg:n planne
beraam vir die groot dag en alreedS dink aan idees vir die bou van vlotte.

SONSKYN KAFEE

J. P. van der WALT
APTEEK

Tomstraat

Potchefstroom.

Kerkstraat 111

Potchefstroom,
vir u

Sigarette • Lekkers
Koeldranke

, ONDERSTEUN 'N OUDP.U.-KANER!''

en ander verversings, asook

Ek voorsien ALLES wat van
'n APTEEK verlang word.

SNOOKER.
Uitstekende diens!

EIE OPTIESE SL YPERY.
Depot: CARLZEIS~ JENA.

Die ,hoogtepunte" van bierdie
tydperk was vernaamlik die vrugtefees,
die konsert en die ontbeffingsge ellig·
beid. Die vrugtefees was tot 'n mate
'n sukses behalwe v:r die vrugte.
Dit was egtcr 'n goeie geleentbeid vir
die ou·dames en ·ou-bere om vir die
eerste keer na die vakansie weer ge·
sellig bymekaar te kom. Daarna bet
die Strate weergalm van die vrolike
gesing van die studente.
SIMPATIEKE GEHOOR?
Die eerstejaarskonsert was minder
suksesvol. Slegs hier en daar kon
daar iets van 'n nuwe talent ge•
s'en word, alboewel alma! bulle bes
probeer het om die aandag te trek.
Die reaksie van die simpatieke gehoor
het duidelik die gehalte van die items
weerspieel.
ONTHEFFINGSGESELLIGHEID
Die ontbeffingsgeselligheid was son·
der twyfel 'n groot sukses en aile lot
kom die geselligheidskomitee toe vir
hulle harde werk. Die heildronk op
die eerstejaars is ingestel deur Prof.
J. Chris Coetzee, wat dit nie 'n eer
geag het nie. Andries Eyssel het na·
mens die eerstejaars paslik hierop ge·
antwoord. Dit was daarna vir Mnr. S.
du Toit 'n besondere voorreg om die
heildronk op die ou·dames en ou·here
in te stel, waarop Mnr. Flippie Sny•
man geantwoord bet. Drie items van
uitstaande gehalte is gelewer, nl. 'n
viool-solo deur Mej. Erica Oberen·
dorfer, 'n voordrag deur Mnr. Julius
du Toit en 'n sangsolo deur Mej .
Magriet Deyssel. Mnr. Joha n v.d. Vy-

DIE BULT
Algemene Handelaar
Von Wiellighstraat 20,
VIR ALLE

w.

A. VENTER
HORLOSIEMAKER
JUWELIER.
•

KRUIDENIERSWARE,
HARDEWARE,
SIGARETTE, ens.

KERKSTRAAT 152, POTCHEFSTROOM.

J. HEIDEMA

•

Vir

VERLOOFRINGE

•
MAKLIKE TERME

FIETSE
en

GEEN DEPOSITO.

MOTORFIETSE

J. HEIDEMA
Kerkstraat 30,
(teenoor Geref. Kerk.)
POTCHEFSTROOM.

ver het as se remoniemeester op bekwa·
me wyse gesorg dat alles glad verloop
en dat daar 'n gesellige atmosfcer
beers.
M et vrymoedigbeid kan gese word
dat vanjaar se eerstejaars die beste inlywingsprogram tot dusver deurloop
bet. D aar was vanjaar besondere ge·
leenthede daartoe, wat deur die Stu·
denteraad op die beste manier gebruik
is. M i s k i e n was daar ook• van
jaar 'n besondere Studenteraad wat
so 'n intensiewe program kon volhou,
waarvoor bulle die lof en dank van die
studentemassa verdien. Ons hoop egter
dat hierdie eerstejaars bulle voorregte
sal waardeer en ook met volle ywer
hulle dienste aan die studentelewe sal
I ewer.

--·--

PUKKE
,BACK HOME"
Sommer 'n hele paar van die Pukke
was die afgelope vakansie oorsee. Ons
wil Mnre. Jan Visser en Piet Pel er
bartlik terug verwelkom bier in om
studentegeledere. Ook aan Mnr. Chris·
ti Roode en Andre Brink 'n woord
van bartlike verwelkoming. Ons hoop
bulle het alma! bulle toere terdee ge·
niet.

--·--

NUWE S.R.PENNINGMEESITER
Die onlangse verkiesing van Mnr.
Joban van der Vyver tot penning·
meester van die Studenteraad, bet ge·
kom as 'n welverdiende bevordering.
Na die bedanking van Mnr. J. H . van
Niekerk, is Mnr .Van der Vyver deur
die Studenteraad as penningmeester
gekoopteer en bet reeds tydens die
week wat by as sulks g•ageer bet, ge·
toon waartoe by in staat is. Dit is
ook grotendeels aan sy invloed te
danke dat die nuwe finansiele reelings
van die Studenteraad aangeneem is.
(Sien die hoofberig in verband bier·
mee). Mnr. Van der Vyver het in
die afgelope paar jaar op talle besture gedien waarvan die volgende die
belangrikste is: In 195'3 was hy voor·
sitter van die Werkvoorsieningsburo,
in 1954 penningmeester van die Ge•
selligbeid komitee, voorsitter van die
Eloonomiese vereniging, P.U.-afgevaardigde na die A.S.B.·kongres; vanjaar
is hy Voorsitter van die Geselligbeids·
komitee, penningmeester van die A .
B.K.K. en nou ook penningmeester
van die Studenteraad. Mnr. Van der
Vyver het verlede jaar die B.A.·graad
in die regte behaal en is tans in sy
eerste LL.B .·studiejaar.

Woensdag, 9 Maart 1955.

Knock Knock
eo

Knock-knock
Who's there ?
Jan.
Jan whQ?
Ja-nee, hy's toe terug.

* * *
Knock-knock
Who's there?
Marieta.
Marieta who?
Ma read-tha !etta.

* * *
Knock-knock
Who's there?
Hades.
Hades who?
Ha, des mos nou begrawe ne!

.. DIE W APAD"

"Die Wapad"
se Fliekprogram vir Eerste
Kwartaal
Koos du Pl. -

Tokkel~k Jur:e V. -

,African Queen."

Campbell -

* * *

* * *

* * *
Knock-knock
Who's there?
Bella.
Bella who?
Bel ha', man!

--·--

Is daar 'n V erskil 7
Wat is die verskil tussen .. .
. . . 'n olifant en 'n teepot.
Geen verskil nie een kan spring
nie.
. . . chemie en grieks.
Geen verskil albei is grieks.
seepsoda en verwaandheid.
Geen verskil - albei word swaar ge·
sluk.
n ,case,, en n boot.
Geen verskil - albei kan strand.

. . . 'n student en 'n hamer.
Geen verskil - albei is agter die spy·
ker.
n dame en n eksamen.
Geen verskil
albei maak 'n man
moedeloos.
'n wolf en 'n ralr.
Geen verskil dames is bang vir
albei.

.,Black Magic''

Stoney -

, Bl ack Horse Canyon"

Jan V. -

,Snows of Kilimanjaro".

Koot V. try."

Dick H auptfleisch: ,Bella Figlia Maai
Fienger."
P eet Duvenhage : ,Craz.y 'bout ya Ba·
by."
Jack Strydom: ,Seven Lonely Days."
Flip Snyman: , Kisses on Paper."
Louw v.d. Vyver: ,Try me one more
time."
Annette Vorster: ., Ek stoor my liefde
net vir jou.''
Piet van Wyk: , Lover, Come Back
to Me."

, Cry, the Beloved Coun·

Piet P eiser: ,The Last Time I saw
Paris."
Gert Bester: .,Wedding Bells."

Ons Huis -

,House of Wax"

,Where no Vultures Fly" .

Die Rooiduiwel Black Lagoon··.

Creature from the
,Money from

Studentedroom
Home" .
Slceptyd Earlh."

,The Greatest Show on

Chari Jooste: ,Oh, Mine Papa."
Tokkelok v.d. Walt: ,Boemtjie, boemtjie ."
Theresse v.d. M erwe:
Widow."

,The Merry

Joban Buys: , T oday is the Happie t
Day of my life.''
Dore: ,Nonne-koo r."

--·--

,Two Weeks of Love."

Jongste Publikasies
Peet Styn: ,Uit Oerwoud en Vlakte''.
Ben v.d. Walt: ,I rest my Claims."
Eerstejaars: ,Les Miserables."
Emmarentia Coetzee: , Lights Out".
J. Roets: ,Fortunes and Misfortunes."
Annalene du Plessis: ,Lorna D oone."

APOLOGIE
Graag wil ons apologie aanteken teenoor Mnr. Zulu Snyman en
Mej. Christa du Preez. In die vo·
rige u'tgawe van , Die Wapad" is
verkeerdelik
bekendgema:!k dat
hulle getroud is. D ie regte stand
van sake is dat Mnr. Zulu Snyman
in die eg verbind is met Mej. Lin·
sa Smith en Mej. Christa du Pree2
met Mnr. Piet O elofse. Aan albei
bierdie pare baie, baie geluk en
voorspoed deur d 'e toekoms.

Pythagoras Doen Nou
Naaldwerk
Daar word verneem dat die ou Fi·
sika-laboratorium nou as naaldwerksentrum gebruik word. Te oordeel na
die figure en allerhande goeters, is alles daar a! in volle gang.

DI£ BULT FIETS- en
SKOENREPARASIEWINKEL
LANGS WELKOM-KAFEE .

. . . 'n verkiesing en kos.
Geen verskil - albei word gekook.

Nuwe Sangsterre
Gert v.d. Bergh: , His Master's Voice.''

,Ghost of Hidd en

P. G. L. v.d. W. Valley."

Goldrush Knock-knock
Who's there?
Watkin·.
Watkin who?
Wat kin he do?!

, Dial M for Murder."

Piet du P. -

Vleuel Knock-knock
Who's there?
Concerto.
Concerto who?
Kon Gjert nie iets anders gedoen
het nie? (Verloof aan Anita Brits ).

,Crimson Pirate"

,Walk a Crooked Mile"

BLADSY NEGE

Besoek ons vir betroubare werk en

--·--

Kulu: ,Ring, Telephone, Rin g.

,KYS"-VOOR WAG
Dit wil voorkom asof die inwoners
van die , H otel Cachet" groot planne
koester vir die nabye toekoms. Onder die bekwame Ieiding van die ouhere en lyd :ng van die eerstejaars,
is die ,kys"-voo r voor Dawie du Pies·
sis met so rg skoongemaak.

--·--

VOORBEREIDING
VIR ,GOLD-RUSH"
Daar is ywerig voorbereidings ge·
tref vir die komende ,Gold
Rush" toe ' n klompie ou-bere en
die eerstejaars die visdam by die
Heimat-kompleks met sorg skoon·
gemaak het. Die ouhere het daarop aangedring dat hulle darem 'n
slykvrye afkoelingsproses verlang.
Ons kyk met belangstelling uit
wie die eerste gevallene sal wees!

DIE OU-OU STORIE
Skoon en c nbevlek het die nuwe
jaar, 1955 op die P.U .-grande verskyn. Alma! was in spanning. Wat sou
die hoerskole van die land vanjaar
vir ons oplewer? Die drake was ou·
nuus - dke jaar maar net dieselfde!
M aar hoe verwagtings is gekoester ten
opsigte van die dore. Ons was nie te·
leurgesteld nie, glo my.
Vir P eet Duvenhage het ons me:
spanning dopgehou nadat hy die eerste simptome van .,Goldrush-fever"
begin toon het en - nouja; Peet Du·
venhage het die wedloop van die jaar
gebuit in die rekordtyd van 2-2 uur
11 minute 22 sekondes! Vra net vir
hom hoe gaan dit met Chri tine!

A. T. LUKE & KIE.
APTEKERS

EK SOEK 'N MAAT
LEKTRISE OP
DAWIE du P.
Applikant moet musiektalent besit
en kan aanpas by jong dame wat musick vir ontspanning neem. Moet nie
navraag doen na haar verlede nie.
Mo~t kl e: n genoeg wees om saam met
haar onder een sambreel te loop m scnsk yn of reen.

Vir a! u . . .
•

M ediese en skoonheidsbenodigdhede
owe! as

•

Radio en

DIE
STUDENTEBEDIENERS.
, Netheid en Kwaliteitswerk"
is ons Leuse.

Bedieners van Dames sowel as
Mans.

Benodigd·

hede,

e

DIE ARCADIA
HAARKAPPERS

Elektriese

Kiekies ontwikkel en afdruk.

Bus 29, Potchefstroom, Tel. 39

Vir VARS VIS en
AARTAPPELSKYFIES
Besoek

VERONICA
VIS WINKEL
Lombardstr. 29

Potchefsrro..,m.

,Dames en Here Studente! .. . . "
Hier is die ardes van u Ned. gedipl. Haarkundige Haarkapper:

spoed!
. . . 'n boom en 'n boom.
Groot verskil - een is groter as die
ander.

FIETSE, SKOENE en
FIETSONDERDELE.

Foon 1486 .

Eienaar: G. SCHOONHOVEN.

,.DIE W APAD"

BLADSY TIEN
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Nuwe . ,Talent onder die DAMESHOKKIE
Ou=Dames wen
Watermense
By

die hokkie was daar net sprake van een span en die au-dames bet gewe:J

Swemklub beoog groot dringe
NA die ondervinding wat die Swemklub verlede Desember tydens die lnter-

dr;ng. Saos van auds was Selma v. Schouwenburg llie ster, en sy bet 4 dael:

uni'<1"ersitere swemtoernooi te Stellenbosch opgedoen bet, is bulle nie van
plan om gras onder bulle voete te laat groei nie.

om van bulle 'n span te maak.

In 'n onderhoud met die kaptein en
kapteine, mnr. Jan Bester en mej·. Ma·
rina Scheepers, het dit geblyk dat die
Swemklub groot dinge vir vanjaar in
die oog bet. Alreeds bet die dame~
die eerstejaars onder bulle te water ge·
laat en Marina belowe ons dat bene·
wens sulke staatmakers soos Leonie
Heslinga, Ansa Bingle, Petro van der
Walt, Hester van Niekerk, Elsie
Breedt en andere, daar no g baie ont·
luikende talent onder dre dames te
vinde is wat net op goeie afrigting
wag.
Nuwe talent onder die mans is te
vinde in die oud-Wits-Normaal swem·
mer Dick Daly wat alreed getoon het
dat hy sy man kan staan op die kort
afstande. W. Kroeze blyk ook 'n baie
belowende borsslagswemmer te wees.
Ongelukkig sal die nuwe talent nie
dadelik deeglik uitgetoes kan word
nie. Voorgenome galas teen Normaal
moes afgestel word aangesien
die
Normaliete as gevolg van die Polio
verbied is om te swem.
GALA-VOORUITSIGTE
Op die onlangse Inter-universitere
toernooi het Wits bulle bereid verklaar
om teen ons waterpolo te kan speel
op uitnodiging. Ook is onderhande·
lings in swang om 'n wedstryd teen
die pantserafdeling van die militere
kamp te reel.
Die swemklub sukkel op die oom·
blik nog met oefentye en hoop dat
die Raad so 'n bietjie meer tyd aan
bulle sal toestaan vir die gebruik van
die swembad.

geskiet. Onder die dore was nie een uitstaande nie en dit sal harde w::rk k ,_,
Die dameshokkieklub beoog groot

TWEE HOKKIE KAPTEINS

d'nge vanjaar wat o.:derstcun word
deur die feit dat mev. Pat du Plessis,
Sp ri ngbokkapteine, ons een o f twcc
keer in 'n maand sal kom afrig. On·

,l

der haar !tiding het daar baie omwcn ·
tclinge in Wes-Transvaal gekom wa:
die hokkie op 'n baic hocr peil gc·
plaas het. Or.s sal sle :;s drie spanne
vir die liga kan inskryf alh :Jewel da1r
vier spanne is. Die rede daarvoor JS
dat ons sleg ecn baan hct en a! di e
beginners en laer spanne verwaarloo•
word en die entoesiasme dus afncc-1
met die loop van die jaar.
On hoop egter dat ons nie te sle r:
sal vaar nie omdat ons nog twee ou
Wes-Transvaal-spcelsters het, nl. The·
rese v.d. M erwe en S. v. Schouwen·
burg .

MEJ. THERESE VAN DER MER·
WE, kapteine van die Dameshakkieklub.
Na ons verneem, gaan d"e dames vanjaar sommer 'n sterk span in die veld
stoat. Verder skyn dit aso£ die Damesklub vanjaar oak oar vier spanne sal
beskik. Hierdie klub bet oak alreeds
met oefeninge begin.

NAELSKRAAPSE
OORWINNING
VIR OU-DAMES
In die korfbalwedstryd bet net twee
eerstejaars effens die oog gevang Casper Venter op verdediging en Stefanie du Plooy by die doele. D it was
nie 'n opwindende wedstryd nie en
di e ou·dames het nael kraap gewen
met 8-4.
Ongelukkig hct nie vee! lede van
verl cde jaar se korfbalspan oorgcbly
nie en van die vyf Wes-Traf' svaal·
speelsters is slegs juf. Lidie Bekker,
kapteine, nog in ons midde. Op die
oomblik lyk di: e ~ tcr of daar baie
nuwe lede aangesluit het en daar sal
vier spanr>e in die veld gcstoot word.
Daar word egter nog rond geval om·
dat daar geen afrigter beskikbaar i>
ni e, alh ocwel daar ver kcie persone genad er is.

J. TOO SUTTlE.
Komplete
WILLIE NEL. Mnr. Willie Nel, oud·
Atletiekkaptein, -S.S.B.-voorsitter en
-Studenteraadslid, bet sommer groat
planne vir hierdie jaar. Hy is tans
hard aan die oefen vir die 100-tree
en 220-treii-wedlape en bet sy aog op
Springbokkleure wanneer 'n Engelse
~pan vanjaar na die Unie kam.

met 6--0. Die dare kan slegs twee loeer tot op die vyf-en-twintig deur··

Mansuitrusters
Vir al u KLERASIE en ander
benodigdhede.
Kerkstraat 127

Telefoon 1,

POTCHEFSTROOM

CORNE~

FRUIT STORE
VIr

PIET VAN WYK, kaptein van die
Manshokkiespan. Volgens Piet is die
kanse van die Manshokkiespan in d"e
liga vanjaar, weer eens baie rooskleurig. Die Manshokkiespan begin bulle
eerste ernstige oefeninge volgende
Maandag.
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e

VRUGTE, LEKKERS,

e

SIGARETTE,

e
e

KOELDRANKE en
VERVERSINGS.

Bekend van wee sy
Tussenverkiesing:
KORFBAL:
Tot o/kapte. JS verkies mej. Edna
Kruger. As ekretaresse in d e plek
van mej. E. Krug ~ r is verkies mej.
M. M. Oosthuizen.
SWEM:
In hierdie jong klub is mnr. J. 0.
Bester as kaptein aangewys in die plek
van mnr. Ferdi Botha wat tans 'n
onderwyser in Gerr.iston is. As addisionele lid, is gekies mnr. C. R. de
W. Venter.

UITSTEKENDE DIENS!!

QUEEN'S HOTEL
vir al u dinees!
Kerkstraat,
POTCHEFSTROOM.

Pukke, daar is geen beter plek
wat betre£ diens!

