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PUIK INTER VARSITY 
• In VOORUITSIG 

PUKKE IS OORGEHAAL 
Gedurende die loop van vandag en more sal die P.U.-gronde 

weer oortrek wees van al wat 'n Vrystaatse student is. Die vyf
tiende lntervarsity tussen die U.O.V.S. en P.U. neem vanmiddag 
om 2-uur 'n aanvang wanneer die tennisspanne van hierdie twee 
inrigtings teen mekaar te velde trek ; dan sal daar nie 'n einde aan 
die spanning kom voordat die eindfluitjie in die wedstryd tussen 
die eerstespan van die Oukies en Theos moremiddag op die Olen
park blaas nie. Ja , die eerste skote gaan binne 'n paar uur klc:p en 
dan sal daar geen keerkans meer wees nie. Daar gaan een verbete 
stryd op die ander wees en harde bene gaan nog gekou word voor
dat die Oukies more-aand weer na bulle vesting in Bloemfontein 
sal terug keer. 

V1r d1e afgelopc week JS d1e boekc 
alrceds so stadigaan op" ygcskulf, 
Proffies het voor Icc klaskamcr omgc· 
draai en al wat 'n Puk en 'n Oukie. i~, 
het oor d1c kan•c van hulle onder•kc1e 
spanne bcgm gcsels. En niemand k.tn 
kwalik gcnccm word nie, want lnt~r· 

varsity is mos een van die paar groat 
dae in Ike student se !ewe. 

Ba'e wclkom in Pukkeland, Ou
kies. Elke Puk h et uitgesien na h'er
die lntervarsiry, vera! na die groot 
necrlag wat Th~os verlede jaar teen 
juUe eerstespan moes delf. Die Puk
ke is hierdie jaar egter meer slag
g<:reed vir julie, tot die tande toe 
gewapen om die vorige neerlae uit 
te wis en julie met die kous oor die 
kop huistoe te stuur. Mag juUe eg
ter d 'e lntervarsity terdee geniet en 
juUe verbly£ hier baie aangenaam 
wecs. 

THEOS OP OORLOGSPAD 
Geoordeel na die afgelope wed tryde 

van die Puk se ecrste voctbalspan, sal 
die Oukics maar baie lig moet loop. 
Hier in Wcs·Transvaal het Theo die 
een span na d1c ander or:der die tot 
geloop en word hulle beskou as een 
van die gedugstc spanne in die lil(1 
asook die moontlike wenners daarvan. 
Dewey de Wet, kaptein van die eer• 
stespan, het ons die versekering ge· 
gee dat sy span uit ien na hierdie bot• 
sing. Hy wou nie vee! van sy span se 
planne uit die mou laat nie , maar veel· 
betekcnend geglimlag toe hy ons mec· 
dee! dat daar 'n verrassing op die Ou· 
kie wag. 

TUKKIES OORTUIGEND 
GEKLOP 

Die feit dat Theos twee weke ge
lcde daarin kon slaag om die sterk 
span van Tukk'cs met 12 pwttc 

tecnoor ses te verslaan (sicn ons 
sportbladsy), spreek a! reeds boekde
Je. Met hierdie bclangrike wedstryd 
agtcr die rug asook talle ander liga
cn vriendskaplike wedstryde, is 
Thcos nog onocrwonne, en die een 
groot vraag wat daar op hierdie sta
diwn op elkeen se Iippe is, is die 
feit of Theos se onoorwonne rekord 
nog na die lntcrvarsity sal staan of 
n .e. 

U.V.-SPANNE 
Mnr. Gcrt le Roux, die sportredak

teur van die , lrawa" het as volg be· 
rig oor t!1e sterkte van die U.V.-voet• 
balspanne. Hy skryf dat die geesdrif 
v1r ons na tonale spel vanjaar een• 
voudtg sonder perke aan die U.Y. i<;. 
Die klub beskik oor die dienste van 
'n groot aantal spelers waaronder heel· 
party van die ou staatmakers met wie 
dte Pukke alreeds kennis gemaak het. 

Wat d:e eerstespan betref het dit 
tot du ver vanjaar nie te voor die wind 
gegaan nie. Hierdic span, wat feitlik 
diesclfde is as verlede jaar s'n, het nog 
nie met die uithaler pel van verlede 
jaar voor die t!ag gekom nie. Dit wil 
egter geensins se dat die Pukke heelte· 
mal gerus moet wees nie, want Ben 
Kruger, d:e U.Y.-kaptein en sy man· 
ne kan besli vir die Pukke iets gee 
om baie goed oor na te dink. 

Wat U.V. se tweedespan bctref, 
skryf mnr. Lc Roux, gaan die Pukkl! 
met 'n gcdugte vyftiental te doen kry 
wat sci f oor heclwat van verlet!e jdat 
se staatmakers beskik. Die ,Thirds" ir 
cgter volgens ,Irawa" se sportred1k• 
teur, die pan wat sonder twyfel die 
Pukkic die grootste skrik op die lyf kan 

ja. D1e onder·ncgcntien·spannetjie is 
glo ook net so omgesukkel, baie geer.• 
Jriftig, lief om die bal met menin~( 

rond te gooi en geneig om alles w;:.t 
in hulle pad kom, te verpletter. 

ANDER INTER VARSITY~ 
SPANNE 

Wat die Puk se ander spannc betref, 
lyk dit asof die Oukies maar ga:m 
noustrop trek. Beide die Mans· a Jie 
Dameshokkiespanne speel sommer hok· 

SPESIALE .,WAPAD'' 
MORE-AAND 

'n Spesiale uitgawc van die ,W1· 
pad" sal more·aand teen ongeveer 9-

uur teen 6d tuk verkrygbaar wecs. 
Hierdie uitgawe al uitsluitlik bestnn 
u 't berigte en verslae cor die verskil· 
lende wedstrydc wat gcdurende va:~· 

dag en more tyt!ens die Interversity 
sal plaasvind. On wil on lesers eg· 
tcr daarop attent maak dat slegs 'n 
beperkte aantal kopiee gedruk a! 
word en dit daarom goed sal wees in· 
dien u by die voorsitter van d!e Ad· 
ministra. ie, Mnr. Andries H echtcr 
of by enige ander lid van die admi· 
nistrasie vroegtydig u bestelling plaas. 
H1erdie ,Wapad" is nie ingesluit by 
die uitgawc waarop daar ingetcken 
word nie. 

P.U.-DIRIGENT 

I ~ 

Winties van Nieko!rk, P.U.-dirigent 

kie uit die boonste rakke. D:e J uk· 
skeispan is soos nog altyd in die ver• 
lede, die span waarop die Puk trots 
kan wees en wat die Korfbalspan be· 
tref, nou·ja, daar bestaan geen gevaar 
vir 'n P.U.·ne~rlaag nie. 

U.O.V.S.-DIRIGENT 

Stoffel Prinsloo, U.Y.-dirigent 

(Sien y boot!, kap op bl. 9) 

-
UITSLAE VAN 

VORIGE 
INTERV ARSITIES 

JAAR. u.v. P.U. 

1927 6 4 
1938 8 11 
1943 8 6 
1944 11 3 
1945 3 4 
1946 10 5 
1947 7 6 
1948 20 6 
1949 3 8 
1950 5 11 
1951 3 6 
1952 12 11 
1953 3 0 
1954 21 8 

TOTAAL: U.V. wen 9, 
P.U. wen 5. 

--



BLADSY TWEE 

DIE BULT FIETS- en 
SKOENREPARASIE

WINKEL 
LANGS WELKOM-KAFEE. 

Besoek on·s vir betroubare werk en 

spoed! 

FffiTSE, SKOENE en 

FIETSONDERDELE. 

.. DIE WAPAD" 

J. TOO SUTTlE. 
Komplete 

Mansuitrusters 
Vir al u KLERASffi en ander 

benodigdhede. 

Kerkstraat 127 Telefoon 1, 

POTCHEFSTROOM 

Vir .. 

VIS, ERTAPPELS, 

VERVERSINGS, ens ..•• 

WELKOM KAFEE. 
Von Wiellighstraat 13, 

POTCHEFSTROOM. 

Dis u kafee, Studente! 

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 - geniet. Dit 

bied nog groter genot - die room van die Tabakoes plus die 

,Golden Throat"-filter met dun Jagies watte tussen 

kreukelpapier. Dit gee koel, verspreide rook 

- aeen teken van tong brand nie. 

WATTE 
l'rys in Suid·Afrika: 1/9 vir 20 

Ook in standaard grootte: 
Rembrandt Filter de Luxe teen 

5 vir 20, 3/6 vir SO 

• • 

VAN Rl N 
FILTER DE LUXE 

met die ,GOLDEN THROAT"-filter 
\pl.,.,, VAFA6 

Vrydag, 20 Mei 1955 

KOM ONS HELP, 
PUKKE 

Hiermee wen ons dit onder u 
aandag tc bring dat Mnr. D. J . Eloff, 
Uitbrciding beamptc van die P.U., 
aangestel i as korrespondent va!'l 
die Suid·Afrikaan e Uitsaaikorpora· 
sie op Potchefstroom. Mnr. Eloff 
wens Jan oak 'n beroep op alle stu• 
dente te doen om entge gebeure van 
nuuswaarde o gou a moontlik aan 
hom mee te dee! waarna sodanige 
nuus oor die Transvaalse Strecknuus 
uitgesaai sal word. 

U heelhartige samewerking, Pukke 
sal hoog waardeer word. 

Uitbreidingslesings 
Gedurende Mei, Junie, Augustus e-n 

September 1955 word 'n aantal uit· 
breJdingslesings vir die algemene pu· 
bliek van Potchefstroom aan d1e P.U. 
vir C.H.O. gereel. 

D1e publiek van Potchefstroom 
word vriendelik u:tgcnooi om die le· 
sings by te woon en te ondcrsteun. 
Die lesings 1 van populer·wetenskap· 
like aard en sal besonder interessant 
en leersaam wees. 

Lcsings sal eenkecr per week op 'n 
Maandagaand gehou word. 

Met uitsondering van prof. R. E. 
Davies, wat die gehoor in Engels ql 
toespreek, sal lesings in Af rikaan ge· 
hou word. 

Inskrywingsgeld bedra 3/· per aand 
of 10/6 per maand. 

Mevrou M . van der Mcrwe, die 
huismoeder van die dameskoshu se is 
na 'n behandeling in die ho pit~al, 
weer terug in on midde. 'n Woord 
van hartelike vcrwelkoming word aan 
haar gerig. Ons hartewens is dat die 
behandeling wei geslaagd was en sy 
met verloop van tyd, al haar kragte 
sal herwin. 

WESTVAAL 
Studente !!! 

VIR KWALITEIT 

DROOGSKOONMAAK 

STUUR NA 

WESTVAAL 

KOM SffiN ONS-

vir al u 

• Fotografiese 

en 

• Aptekersbenodigdhede. 

GEEN & VELLEMAN 
Kerkstraat, 

POTCHEFSTROOM. 
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O ffisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 

REDAKSIE 
H OOFR EDAKTEUR ...... ...... ...... ..... M. J. Strydom. 

ASSISTENT-HOOFREDAKTEUR·. E. J. Smit. 

NUUSREDAKTEURS ...... ...... ...... ...... Mcj. S. ]. E. M . van Schouwenburg, 
Mej. M. M. Malan , 
J. T. C. Snyman. 

KUN SREDAKTEURS ...... ...... ...... ...... Mej. J. M. T. van der Merwe. 
C. D. Roode. 

SPORTREDAKTEURS ...... ...... ...... ...... Mej. L. Grobbelaar. 
M . J. S:rydom. 

V ARIAREDAKTEURS ...... ...... ...... ...... Mej. L. du Plessis. 
S. P. B. Buys. 
W. van der Ahee. 

SPOT PRENITEKENAAR ...... ...... J. M . Smith. 

FOTOGRAAF .......... .. P. Thiel. 

ADMINISTRASIE 
VOORSITTER ................................... A. S. Hechter. 
LEDE •• • ,'t &- . 

Mej. B. Smit, Mej. M. Stoker, Mej. L. Coetzee, H . Harmse, J. L. Steyn, 
H. van der Walt, J. M. Bothma, H. van d 2r Westhuizen, ]. C. Coetzee, 
H. J. S. Swanepoel. 

SPEEL OM IE WEN 
Waarom gaan u Saterdag met U.O.V.S. op die sportvelde 

kragte meet? Is dit om te speel terwille van die spel, of vir gc · 
sondheid, of vir 'n goeie sportmangees, of slegs vir ontspanning. 
of vir die toeskouer? Wie sender aarseling hierop ,.JA" antwood 
is beslis (met apologie aan A. G. Visser) 'n kluisenaar of 'n op" 
timis. 

Kom ons beweer: Ons gaan sped om te wen, ongeag hoe, 
want die doel heilig die middel. Nou kry vuishoue, 'n hokkiestok
merk op die maermerrie en 'n nodige skelwoord op die regte tyd 
eervolle plekke en kan 'n rewolusionis uit die laat 18de eeu in 
F rankryk 'n opgesweepte toeskouer word. 

Nee, terwille van diegene wat tot dusver 'n meer edele op
vatting vari sport gehad het moet ons bewering so 'n bietjie ge
wysig word en lui: Ons gaan speel om te wen , ongeag hoe! Die 
middels wat nou aangewend word hoef nie p e r s e vuil te wee.> 
nie. Terwille egter van diegene wat die stelling met wantroue sa l 
bejeen omdat dit geen waarborg bevat dat die .,ongeag hoe" aile 
v uil metodes uitsluit nie moet ons dit nog verkort en beweer: 
Ons gaan sped om te wen! 

Speel v olgens reels, speel ha rd, speel skoon, en speel om te 
w en. Dan voel nie aileen u ond ersteuners gelukkiger n ie, maar die 
f ers gee groter publisiteit aan u en daardie eerlike wenpunt be
wys bo alles 'n diens aan u Alma Mater. 

L. S. v.d. V . 

[ : : : : : : : : : : . : : : : ~ i.~ ~~;~~t~: : : : : : : -: : : : : 
Ulit lllitttnbiging jfla llit ilattz 

• 
, Maar 1daar sal boskatte le, en hulle huise sal vol uile 

wees; en volstruise sal daar hou, 1en vddduiwds daar rond
spring. En wildehonde sal huil in sy kaste.el en jakkalse in 
die vreugdepaleise; en naby is sy tyd om te kom, eQ sy gae sal 
nie verskui£ word nie." 

H et u al die bostaande plakkaat 
van die dans gesien? 

Weet u al van die pragtige saal? 

Het u al gehoor van die orkes 
wat kom met sy saksefoon en sy 
drom? 

Gaan u meedoen aan die verfyndc 
vrolikheid wat die beskaafde wereld 
bied? Die plesier wat wild deurdans 
tot twaalfuur toe? 

Daar is 'n groot dans aan die kom! 
So hoor ons Jesaja die inwoners van 
Babel ~n daarmee ook al die wellus• 
telinge van aile !ewe toeroep. 

Babel sal weer daar kom dan tot 
middernag toe, want dis altyd mid· 
dernag. Babel sal ook nie hoef te 
vlug vir die moreskemering nie, wan: 
die son is duister by sy opgang. Ba· 
bel sal weer die wildvreemde mense 
van heinde en verre sien kom. (Net 
J esaja noem hulle boskatte). Babel 
sal weer die mense van die nagtelike 
!ewe sien. (Jesaja kenskets hulle as die 
uile). Soos gewoonlik sal daar die lae 
tipe wees, die inhaliges. (Jesaja noem 
hulle weer die volstruise.) Babel sal 
weer die bekende geluid van die sakse• 
foon en die drom hoor. (Jesaja spot 
seker maar net as hy praat van die 
gehuil van die woldehonde en die jak· 
kalse). Ag, die geskuifel van die voc· 

KORT EN KRAGTIG 
Niemand is so vol geheime as by 

wat nie van plan is om bulle te be· 
waar nie. 

Ou liefdes, ou ideale en ou drome 
- soveel mooier is hulle, juis o:ndat 
hulle oud en verby is. 

* * * 
Hoe onverklaarbaar is dit me dat 

ons meer moeite doen om ons beste 
gevoelen te verberg a ons slegstes 
nie? 

* 
Liefde en skinderpraatjie5? - die 

soetste suiker in die tee. 

* 
Een woord wat deurgehaal I S 10 n 

brief, sodat dit onleesbaar is, boe.em 
die ontvanger van die brief meer be· 
lang in as vier velle duidelike skrif. 

* * * 

- Jes.· ll:21, -22. 

te sal ook gehoor word. (Die ortodok· 
1 se Jesaja praat nou wei van die veld· 

duiwels wat daar sal rondspringY 
Jesaja is tog seker nie ernstig met 

sy woorde nie? 
Tog . . . is dit waar! 
Die pie ieroorde van Babel en van 

hierdi.e beskaafde kultuurwiireld sal 
eens die sko ugrond word van 'n hel· 
se verlatenheid. Op die dansvloere sal 
boskatte en wildehonde rondhardloop. 

En waar sal die mense wees? In 
die gees teenwoordig met 'n oneindige 
verlange om mee te doen aan die pie· 
sier waaraan hulle so gewoond .:s, 
maar hulle kan nie ... hulle het geen 
liggame nie .. . en dit terwyl daar 'n 
ander fees gevier word. 'n Bruilofs· 
fees - die Bruilof van die Lam ~n 
die wat een so verag wa in die we• 
reid, die sagmoediges van gees, die 
gelowiges. Ja, die Lam tree in die h:1· 
welik met hulle wat Hy met Sy eic 
bloed losgekoop het! 

Wat gaan u bywoon, die dans ... 
of die bruilof? 

F. N . LION-CACH ET. 

A.S.B. REeL TOER 
DEUR NATAL 

Vanaf 2) Junie tot 11 Julie vintl 
'n binncland,e tocr dcur Natal, gereiil 
deur die A.S.B., plaa .. Die toergroep 
sal vanaf Kaapstad met die Stirling 
Ca tie na Durban vertrek. Op die pad 
word aangetloen by Port Ehabeth en 
Oo ·Londen, waarvandaan uit tappies 
na die binneland gerecl word. Vanaf 
Durban vertrek die groep per luuksc 
bus na Pieterrnaritzburg, dan na H o· 
wick en oor Bergville na die N atalse 
Na.ionale Park. Op Saterdag, 2 Julie 
vertrek die groep uit die park na La· 
Glysmith, Newcastle, Volksrust, Wak· 
kerstroom, Pict Retief, Mankaiana t·n 
na Bremers·dorp. Besoek sal verdPr 
gebring word aan die Havelock Ashes• 
myne en die Hluhuwe Wildtuin. Hicr• 
vandaan sa l die groep oor Eshowe en 
die Tugcla· en U mgenirivier vcrtrek 
na Durban vanwaar daar met die Pre• 
toria Castle teruggekeer sal word na 
Kaapstad. 

As 'n klein bietjie kennis gevaarlik 
is, wys dan die man wat genoeg het 1 

om buite gevaar te verkeer. 

Die reisgeld bedra .£55.15.0. Verde· 
re be onderhede aangaande hierd.ie 
toer is verkrygbaar hy die plaaslikc 
voorsittcr van die A.S .B., mnr. W. F. 
Stecnkamp, of by die Direkteur van 
T oere, A .S.B.·H oofbe tuur, H uis \'j,. 
er, Univer iteit, Stellenbosch. 
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PRESIDENT CAFE vREUGDEDAGLEIER T oekenning van P.W. 
S:E DANKIE FOR: 

• SWEETS, 

e GRILLS 

Geagte Pukke, langs hierdie weg B u y s -T r 0 f e e 
wil ek graag my hart!Jke clank aan u -

and 

• COOLDRINKS. 

OOSTHUIZEN 
Kole-agentskap. 

Kerkstraat 70 - Telefoon 312 

POTCHEFSTROOM. 

oorbring vir u samewerking en · hulp 
om van Vreugdedag 'n sukses te maak. 
Ook 'n spesiale dank aan vlothoofde 
en vlotbouers vir u onvermoeide ywer. 

Aan u Hoofbestuurslede ook my 
hartlike dank vir u samewerking met 
die organisasie van ons Jool. 

Laastens wil ek Rembrandt•maat• 
skappy bedank wat geen moeite te vee! 
gevind het om ons te help nie. 

Aan een en alma! my innige dank. 
(Leier). 

,,Kry 'n 
Kommando!'' 

Rook Kwaliteit teen Suid-A frika se 
Gewildste Prys 

Omdat K ommando dag vir dag by die 
miljoene verkoop, rook u geurvarse':' 
topkwaliteit-ta bak teen Sui d-Afrika 
e gewild ste prys. Daarom is Kom

mando ook die sigaret ll'aarom Suid-Afrika die meeste 
vra. Gee Kommando 'n ka ns-en oordeel self! 

* Uit jabrieke in a/ vier die provinsies, kom Kommando
sigarette kwaliteitmrs by die labakwinkel ... geurvars 

en genot~·ol by u! 

DIS DIE KWALITEIT WAT KOMMANDO VERKOOP! 

GI/411·2A 

Die Studenteraad het onlangs 'n besluit geneem oor die toe
kenning van die P.W. Buys-W isseltrofee, by almal reeds bekend 
as die pragtige trofee wat deur Oom Piet Buys geskenk is. Die 
trofee is heeltemal uit hout gesny, en neem die vorm aan van die 
P.U.-wapen. Die trofee bestaan hoofsaaklik uit donkerkleu rige 
Tambotiehout met 'n deel van die voetstuk gedraai uit Olienhout 
en die Vlamme van die kandelaar is gesny uit geel Seringhout. 

Die oorspronklike plan was om die 
trofee uit te loof, in ooreenstemming 
met die beleid van die Studenteraad, 
wat nou meer gerig is op akaclemiese 
prestasie, aan die persoon wat hom op 
akademiese gebied die meeste onder· 
skei . W:eens die baie besware wat 
hierteen ontstaan het, is later aan die 
hand gecloen dat dit aan 'n groep 
persone gegce word, byvoorbeeld ';:1 

koshuis, waarby die dagstuclente dar. 
ook ingedeel kan word. Hierteen be• 
staan egter te vee! praktiese beswar~. 

KUL TURELE TOEKENNING 

Op die jongste vergaclering van die 
Stuclenteraad is dan besluit om cir 

trofe.e uit te loof aan die groep ;;>cr· 
sane wat bulle op die gebied Vdn 

Kuns en Kultuur die meeste onder· 
skei. Die Studenteraad sal nog v0l!c 
beheer oor die trofee behou en sal 
dit aileen uitloof op aanbevel:r.g van 
die A.B.K.K. Hierdeur word rue ge· 
weld gedoen aan die oorspronkl.ke 
idee van die skenker dat die trofee 
onder beheer van die Studenteraad bly 
nie. Dit hied ook nou geleentneid 
aan seker die brecdste rna sa v1n die 
studentelewe om erkenning te kry vir 
hulle dicnste, 'n gebied waarop daar 
voorheen nooit erkenning gekry i> 
nie. / 

TERREINUITBREIDING 
D aar word eindelik nou 'n begin gemaak met die uitle van 

'n behoorlike pad voor De Klerkhuis. Die werk met die pad voor 
P iet Groblerhuis is egter heelwat vertraag a.g.v. die feit dat dit> 
randstene wat die Universiteit self vervaardig, opgeraak het. So
dra hierdie twee paaie regg emaak is, en die teermasjien wat bin
ne ses weke van oorsee af verwag word, aangekom het, sal dit 
geen groot werk meer wees om al die paaie netj ies te teer nie. 

Die parkeerplek langs die hoofge• 
bou wat tans deur reenwater in 'n 
modderpoel omskep word, sal volgen• 
de aan die beurt kom, en daarna d.te 
paaie by die laboratoria. 

Vanaf die 9cle Mei is die ligte rond· 
om die kampus getoets. Daar word 
oorwecg om die blou ligte van Jie 
biblioteek te verwycler. Die argitek i& 
ook reeds genacler oor vloeclligte wat 
op die hoofgebou gewerp sal w0rJ 
i.p.v. die skamele twee gloeilamp;es 
wat op die oomblik die doe! dien. 

NUWE DAK VIR HOO FGEBOU 
Omclat die teels waarvan die dal.. 

van die hoofgebou gcmaak is, a.g.v. 
ouderdom reeds in 'n sekere mate 
poreus geword het, en die balke ook 
begin skeef trek, gaan daar gecl uren · 
de die Junie·vakansie 'n nuwe tee!· 
clak opgesit word. Heimat gaan ooic 
'n nuwc dak kry. Hierdie taak gaan 
die Universiteit egter nie self onder• 
neem nie, maar tenders sal gevr .1 

word. 

DIE ARCADIA 
HAARKAPPERS 

DIE 

STUDENTEBEDIENERS. 
,Netheid en Kwaliteitswerk" 

is ons Leuse. 

Bedieners van Dames sowel as 
Mans. 

AGTER DIE 
KATEDER 

Dr. Fourie: "Jot down a few points". 
D r. Venter: ,Dit is 'n brandencl sobere 

gedig". 
Prof. Du Preez: ,Dames en here, wat 

w] dit se??" 
Prof. Hattingh : ,Dame en here, as u 

deur die jaar werk sal u nie 'n se· 
nuweeineenstorting of wat•ook•al kry 

as die akkerbome bot· nie." 
Prof. Labuschagne: ,Dis 'n puur 

menslike verskynsel." 
Prof. D avies: "The second term is the 

hardworking term. 
Prof. D ekker: ,En o gaat't door". 
Prof. Kruger : ,Dames en here, dis die 

bakermat van die beskawing!" 
Prof. Postma: ,My liewe tyd mense -

dis tog so erg eenvouclig!" 
Prof. de Klerk: ,Drie sulke dik ban · 

de - 'n kostelike werk!" 

, Waarom sal jy loop as jy kan 
ry ? ... !!" 

('n Vraag van Frikkie Fict ryer aan 
Fanic Voetganger) 

BESPAAR TYD, KRAGTE 
en SKOENE deur 'n 

FIETS aan te skaf. 

C. v. d. MER W.E 
FIETSHANDELAAR 

Kerkstraat 92, Potchefstroom 
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Die S.R. het dit sy plig geag om 'n oomblik koppe bymekaar 
te sit met ons geagte eerstejaars. So is hulle op die aand van 4 
Mei net na Sing~Songs daarop gewys dat die seniorstudente van 
ons inrigting dit met leedwese oordink dat hulle bestaan eintlik 
nie ·geregverdig is op die terrein vc.n ons bewegings nie, vanwec 
die belangrike ignorasie waaraan hulle stelselmatig onderwerp 
word deur die genoemde eerstejaars. Verder is hulle ook daarop 
gewys dat die rookwalms gedurende die sangoefeninge nie goed 
is vir die syn en welsyn van die vaders en moeders nie , dat die 
c.fgelope Brosjure-eksamen 'n jammerlike openbaring van n 
Toccelliaanse lugleegte m.b.t. die breinlokale was en dat die ont
vange kollektelyste met die oog op V reugdedag feitlik soortge
lyke vacuum openbaar het. Met goedgelugte gemoedere het die 
S.R. die hoop uitgespreek dat die aktiwiteite met V reugdedag 
die seniores daartoe sal bring om 'n ander oordeel te oorweeg in 
hulle samelewing met vanjaar se beginners. 

KLEURR&LS 
Die S.R . w.l langs hierdie weg 'n 

baie vriendclike dog ewe drin;!cr.Jc 
beroep op aile draers van ons kkur.~ 

doen om hulle weer eens baie go~d 
op hoogte te stcl met die rec!.s wat 
daaraan verbonde is. Dit het reeds by 
twee geleenthede gebeur dat d1: S.R. 
tugmaatreels moes toepas. In die ge 
valle het die studente d1e kleuroaad· 
jie ~ op Sondae gedra. Dit mag onder 
geen omstandighede nie. ns moet 1 ·,~ 

selfdissipl.ne openbaar om ons kl.:u:
in ere te hou! 

KNOOPSGATW APEN 
Van S.R.-wee word u moed ingc· 

praat met die finale goedkeUl in !, \'.1~ 

die vooraansig van die wapen. ( )m· 

dat die oorgang na nuwe formate in 
ons wapen so 'n hoogsbelangrike <<1~1k 

is doen die S.R., 1n samewcrking rr<:t 

W~:;-Tvl. ·sportwinkel sy bes om 'n 
rnooi wapentjie nog vanjaar aan u Le 
verseker. 

INTER VARSITY 
Pukke, d e ir:tervarsity le v1,· 0ns 

voor die deur! Ons hct alreeds 'n 
voor maak gehad van die lieflike trots 
wat daar opgesluit kan le in elkeen 
van ons se hart as die spanne hard 
werk en die onde rsteuner hard 
skreeu. N ormaal sowcl as die Tukkies 
het agtergekom dat d1t nie raad aan· 
is om die Pukke binne trefafstand van 

DIAMANTE VOLOP 
OPPUK 

die pale te laat kom nie. Suveel an· 
der spanne h1cr ter plaatse moes ag· 
terkom dat d1e P ukke maar 'n gPri;1· 
ge kans nod g hct om te wys wnr· 
toe hulle 1n staat is. Die S.R. wil aile 
sportmanne sterkte toewens met die 
ocfeninge en die voorbcreidings. As 
daar van ons gesc kan word dat ons 
die geheim ken om 'n kragmeting sews 
hierdie in 'n mooi studentegees te laat 
geskied, kan al die puntetellings van 
die wcreld ons n 'e oortuig dat ons 'n 

mislukking van die intervarsity g.:· 
maak het nie . Mag aile wat vooraf· 
gaan en alles wat 
aangenaam wees! 

agternakom ewe 

Ph. C. SNYMAN, 

(Voorsitter, S.uden~c · 

raad). 

OORSESE 
KONSERTTOER 

VAN A.S.B. 
Gedurende die eerskomende omer• 

vakan ic vind daar 'n oorsese konsert• 
toer van A.S .B.·lede na We ·Europa 
plaas. D1e toergrocp sal bestaan uit 
twee reisouers, 'n regi seur, 'n toerlei· 
er, en 21 studente ( nie noodwendig 
musiekstudente n:e.). 

lndien daar enigeen van die plaas· 
like A .S.B.·lede is wat in hierdie to2 r 
belang stel, kan hulle in vcrbinding 
tree met die plaaslike A.S.B. ·voo rsit· 
ter. 

VAN DIE REDAKSIE 

Geagte leserE, 

Ons Huis 25, 
P .U. vir C.H.O., 

20 Mei 1955. 

Lang h:erdie weg wil die redaksic 
'n hartlike welkom toeroep aan al on 
besoekers wat vandag en more, nie al• 
leen op die spotrveld nie maar ook 
langs die sportveld, teen ons kom 
kragte meet. On wil die hoop uit· 
spreek dat bulle hierdie twee dae van 
kragmetings terdee sal geniet en, wen 
of verloor, 'n aangename tydjie bier 
sal deurbring. 

Aan ons eie spelers en spanne we~; 
on baie sterkte toe en w] ons die 
hoop uitspreek dat ook u die Inter· 
varsity verfrissend sal vind na die df· 
gelopc tyd van swoeg en sweet met die 
toetse. 

Laat ons aan die buitewereld tc.r-n. 
dat on nie net speel om te wen nie, 
maar dat ons speel ter wille van die 
sport as sodanig. In die verlede is daar 
nog altyd getoon dat die sportmangees 
tussen ons twee Universiteite van 
hoogstaande gehal te wa . M ag dit h'er• 
die jaar weer die geval wees. 

Aan al die spanne, beide van U.O. 
V.S. en P.U., wens ons aile terkte 
en sukscs toe. 

M. J. STRYDOM, 

(Hoofredakteur) . 

Iemand wat ideale en ambisie het 
bejammer homself en iemand wat nie 
ambisie of ideale het nie, word deur 
ander bejammer. 

* * 
Ons kan die volmaaktheid nie aileen 

bereik nie; ons kan ons selfs geen 
floue voorstelling daarvan maak nie AI was die vakansie maar bra kort, 

en al is dit nou al 'n hele tydjie ver· 
by, begin ons nou eers die vrugte ien 
wat dit afwerk. , D1e W apad" het die 
groot plesier om die volgende mense 
ba:e hartlik geluk te wen met hulle 

onlangse vcrlowings: 
vir aile 

Mnr. Fanie Minnaar en Juffrou 
Truia Snyman; 

Mnr. Frans de Bruyn en Juffr0U 
Annelene du Pless1 ; 

Mej . Trynie Eksteen en Mnr. Jo· 
han Viljoen; 

Mej. Joan Auccamp en Mnr. L. de 
Jager. 

Elektriese Benodighede 
KOELKASTE • RADIO'S 

Kerkstraat 65 - Potchefstroom 

BLADSY VYF 

EETSAAL IN 
VOORUITSIG 

Die planne vir die nuwe dameseet• 
saal tus en De Klerkshui en Piet 
Grobler·huis, het uiteindclik gekom, 
en hopclik sal daar Epoedig met die 
aanbou van hierdie belangrike gebou 
'n begin gemaak word. Soos vernecm 
word, sal daar direk vanuit De Klerks· 
huis 'n gang na die eetvertrek, wat 
ongeveer 3 50 persone kan bevat, gaan . 
Daar is ook 'n groot en gerieflike 
kombuis en strykkam er in die plan 
Die huidige eet aal en kombuis sal dan 
verander word na kamers om sodoen• 
de nog meer dames te huisves. 

KORT EN KRAGTIG 
Die enigste verskil tussen goed doen 

en kwaad doen is die rus of onrus in 
die gewete, die moeite bly diescl fde . 

* * * 
'n Verstandige man - hy koop vir 

EY vrou sulke fyn skottelgoed dat sy 
hom nooit sal toelaat om dit te was 
nie! 

DRINK en GENIET 

s & s 
Super Dilla 

en 
Super Orange 

• 
Shm'f & Shakinovsky 

AUTOLAAN, 

POTCHEFSTROOM. 

Telefoon 16. 

Vir bevredigende diens . . . • I 

besoek 

DIE LOKALE 
HAARKAPPERS 

KING'S HOTEL-GEBOU, 
Kerkstraat 158 Telefoon 902. 

POTCHEFSTROOM. 

Eicnaar; P. W. Taljaard. 

BLITZ!. .. 

DROOGSKOONMAKERS. 

• 
Stuur u klere na ons . . . ons 

sal weet wa t om daarmee te 

doen! 

F 0 T 0 G R A W E - Nou ook le K erkslraal 8..f Foon 45 
Kom Kyk na ons Uilstalhug van K A M E R A S 
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A A 

PUK KAPTEINS SE HULLE SE 
JL lmil@®u; 

Uit die verskillende boodskappe wat van die kapteins van die P.U.~spanne aan die Kovsies 
gerig, ontvang is, blyk dit dat bykans al die kapteins heel optimisties oor die kanse van hulle 
spanne teen die besoekers is. H ier en daar word daar dan ook sommer heeltemal reguit aan die 
Oukies gese dat hulle in hulle spore sal moet trap en baie versigtig te werk sal moet gaan w anneer 
hulle die sportveld opdraf om kragte te meet teen die Pukke. 

Hoeveel waarheid daar in die ,.groat brag" steek, sal ons nog moet sien, maar een ding is 
duidelik : Die hare gaan waai!! 

Oordeel nou maar vir uself as u .die volgende boodskappe deurgelees het : 

Dewey de Wet, Voetbalkaptein 

RUGBY 
W elkom hier in P ukkieland met a! 

julie rugbyspanne en ondersteuners, 
Kovsies. O ns sien geweldig baie uit 
na hierdie kragmeting vera! nmdat dit 
ons enigste intervarsity van diP jaar is. 

J ulle kan dus kwaai teenstand ver· 
wag van die vier rugbyspanne wat julle 
hier gesp anne inwag. Ons eerstespan 
is baie lig maar in 'n Intervat·sity sieo 
ons kans vir enige span - en dan 
gebeur ook baie dinge! Ons tweedP· 
span is aan die brand vanjaar en Dick 
H auptfleisch en sy manne sal moeilik 
geklop word. Die onder-negentienspar> 
is meestal n uwe kereis maar h ulle i• 
reg vir julie. 

Wat ookal gebeur met die uitslac, 
hoop ons dat dit 'n ,hooge" Inter· 
varsity sal wees. Mag die rugbyweJ
stryde gespeel word in d:e gees wat 'n 
lekker Intervarsity eie is. 

Sukses en Sterkte! 
DEWEY DE WET, 

(Kaptein). 

CACHET MODES 
TOMSTRAAT 56A 

Dames kom vir al u 

benodigdhede hierheen 

TEL. 1389 

TENNIS 
Dit is met geesdrif dat ons vanjaar 

uitsien na die tennisspel teen U .O.V.S. 
Daar is reeds baie h ard en intensicf 

geoefen om ons in sodanige puik toe· 
stand te bring vir hierdie hoofwed· 
stryd van die jaa r. 

Die P .U. beskik vanjaar oor 'n span 
wat ve rgelyk kan word met die beste 
wat die Universiteit ooit opgelewer 

D awie du Plessis, aanvoerder van die 
tennispan 

het. Daar het heelwat n uwe talent by· 
gekom en ons glo dat as daar ooit 'n 
span sou wees wat U .O .V.S. tot oor· 
gawe sou dwing, dit die span van va n· 
jaar is. 

D ie dames beskik weer eens oor die 
twee staatmakers, Mevv. Van Rooy en 
Papendorff wat reeds presteer het op 
die tennisbane van W es-Transvaal. 

D it is vir ons erns om vanjaa r all es 
in die stryd te werp om die louere vi r 
die P .U . in te oes. 

D. DU PLESSIS, 
(Kaptein). 

NOORDBRUG 
Kontantwinkel 
(Eienaar : A. G . Botha) . 

LANG$ N.B.-POSKANTOOR 

Vir Kruideniersware, SkryfbehOE:ftes 

lekkers, sigarette en Toiletware. 

Therese van der Merwe, kapteine van 
d'e Dameshokkiespan. 

DAMESHOKKIE 
W elkom O ukies! O ns sien uit na 

die wedstryd, en hoop dat julie dit 
n et so vee! as ons sal geniet! 

THERESE v.d. MERWE, 
(Kaptei,.,e). 

• • • 
KORFBAL 

Oukies, ek kan maar net in alle b~

skeidenheid noem dat ons Pukke 'n 
eeue·oue tradisie het om te handhaaf, 
en verder - ons het nog nie daardie 
N etbal van verlede jaar vergect nie, 
h oo r! 

In aile geval, baic sterkte Oukies, en 
laa t ons die goeie 
lede handhaaf. 

gees van die ver· 
LIDIE BEKKER, 

( Kapteine ) . 

Lidie Bekker, kapteine van die 
korfbalspan. 

Piet van Wyk, aanvoerder van die 
Mansh okkiespan. 

MANSHOKKIE 
.\ an a! die hokkiespelende persoon· 

likhede van U.O.V.S. - hartlik wei · 
kom! I n die eerste instansie wil ek net 
die waarskuwing rig dat julie julle nie 
blind moet staar teen die vriendelike 
.wclkom' nic . Op die veld sal julie 
met 'n span te doen kry wat alles bc
halwc vricndelik is en wat met geen 
beter woord as ,gedcterm:neerd' bc
skryf kan word nic. 

Ons is nie in so 'n b'e"o : rrcgte po• 
sisie, soos j ulle, om al ons ou staat· 
makers terug in d1e span tc he nic, 
maar met manne soos Jack en Bern 
om die. toon aan te gee en ewe gewil· 
lige leerlinge in Johan, Chr 'stie en 
Sampie sal ons die wereld vir julie 
warm maak - dit is nou nie altemit 
niC. 

As julie rckcn dat die ander mann~ 
,small fry' is dan moet julle weer gaan 
stokwerk oefcn, want dan slaan ju ii~ 

die hal ver mis. Gert kan nie in&:· 
hardloop word nie, en om 'n hal by 
Horst af te neem, of om 'n doe! te 
sk:et a Hessel in die gat is, is 'n on· 
begonne taak. 

Weer 'n waarskuwing - moenie 
reken dat ek besig is om myself en 
die span as geheel moed in te praat 
nie, of 'n groot-,brag '-streek kwyt 
te raak nie - verre daan;andaan. 
Aan die neerlae in die verlede en 

die onbesliste stryd van verlede jaar 
wi l Qns nie graag terugdin k nie. I n· 
dien wei, dan net in so 'n sin dat ons 
daarin aansporing sock tot gra ter da
de. 

Die be te bcskrywing, wat ek in 
staat is om van die eerste Mansh:Jkkie· 
span van die P.U. te gee, is naamlik: 
'n jong span met die gees en durf 
om hokkie en b:J aile, wcnhokkie tc 
kan specl. 

Mag die beste span wen. 

P. VANWYK, 

(Kaptcin). 
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OUKIE=KAPTEINS LAAT NIE OP HULLE WAG NIE 
,Julie sal moet vasvat, Pukke!" 

O p die vorige bla d sy · h et o ns g esien hoed a t die Pukkapteins groot praat o~r bulle ~nder~ 
skeie span ne. Die O u kies h e t eg ter n ie o p hulle la at w a g nie en op v ers oek v an d1e redaks1e v an 
die ,.Wapad ", het mnr. H enn ie E rasmus, d ie hoofre dakteur van die ,. lrawa," die studenteblad v an 
die U.O .V.S., die kaptein s g enad er en hi e ron der s ien u hoeda t ook hulle grootpra a t oor hulle 
spann e . As 'n mens die verskillend e boo d skappe s o d e urlees, k art jy sleg s tot e en g evolgtrekkin g 
kom en dit is dat die hare vand a g en m ore le tte rlik g aan waai op o ns sportvelde. 

EERSTE 
RUGBYSPAN 

Andermaal is dit weer IntervarsJty 
en vanjaar kom ons weer, soos die 
afgelope jaar, met spanne wat mooi 
en oop, ware studenterugby speel. 

Ek hoop dat d.t weer soos in die 
verlede 'n aangename Intervarsity sal 
wees wat in die regte tradisioncle stu
dentegees afgespeel sal word. 

My beste wense dan aan al die 
<;panne wat gaan deelneem en mag die 
•JitsJag in die beste span se guns wees. 

B. KRUGER, (Kaptein) . 

DAMESHOKKIE 
21 Mei 1955, 'n dag waarna al die 

Kovs:es al lanka! uitsien . Is dit dan 
nie die dag waarop ons vir die Pukke 
gaan wys hoe om hokkie te speel nie! 
Ons kan j ulle verseker dat ons vas 
van plan is om aanskoulike en skoon 
hokkie te speel . Wat talent betref het 
ons hierdie jaar vanuit die hoogste 
rakke, onder andere 'n Protea-spee l
ster! Ons hoop dat die wedstryde ;n 
'n goeie gees gespeel al word en dat 
die toeskouers sowel as die speelsters 
d.t sal geniet. Groot belangstelling in 
hokkie is hierdie jaar aan die dag ge
le. Ons het drie spanne in die plaas· 
like liga en ons sal graag wil sien d1t 
aldrie hicrdie span ne aan die Inter
varsity sal kan deelneem. 

* 

DAVINA SMITH, 
(Kapteine). 

* * 
JUKSKEI 

Dit is weer eens intervarsity, en af
gesien van die treinry en sy noodwen
d:ge gevolge, gaan daar weer jukskei 
in die ware sin van die woord gespeel 
word . 

As ons praat van jukskeispeel, 
dan bedoel ons dit. Ons is van plan 
om die Pukke vanjaar te wys hoe 
jukskei gespeel moet word, en hoe 

. eenvoudig dit werklik is om te 
voorkom dat die pen wortels skiet 
in die gra nd. 
Onder die eer tejaar het ons goeie 

talent ontdek, om P:e eens van die ou 
staatmakers te praat nie. 

Daar sal weer jukskei uit die boon
ste rakke te ien wees, en alhoewel 
Patch soms gedugte teenstanders kan 
wee , is ek vas oortuig dat h ulle harde 
bene gaan kou. Ek wil ten slottc die 
hoop uitspreek dat on 'n baie aan
gename intervarsity sal he, en ter elf
dcrtyd aan al die Boere aile ukses 
toewens! 

BOET PRETO RIUS, 

B::nnie Kruger, kaptein van U .O.V.S. se eerste voetbalspan. 

DIE SEKKIES 
et soos in die verlede is da tr 

weer 'n gesonde gees onder die man
ne van die , Sekkies". Harde samespcl 
is weer een 'n kenmerk van hierdie 
vyftiental en hulle het tot du ver van
jaar bewys gelewer dat huUe baie 
moeilik geklop gaan word. 

Daar is weer 'n hele paar van ver• 
lede jaar se staatmaker soos Kam 
Steyn, Frans du Toit en Malan van 
Z yl, terwy1 manne oos Koos Snyman 
en Willie Wilken - vars uit die on· 
der 19 - mcer as hul man kan staan. 

Ons kan net vir julie se dat julie 
vanjaar omr.1er weer baie harde b:ne 
gaan he om te kou! 

GUSTAV KEYSER. 
(Kaptein). 

QUEEN'S HOTEL 

vir al u dinees! 

Kerkstraat, 

POTCH EFSTROOM. 

Pukke, daar is g e en beter plek 

ONDER-19 
N ::> u, Pukkies, die U .V. se onder-19! 

Bang wil ons julie nie praat nie, be
slis nie! - Bang en verslae sal ons 
julie speel! Ons besef julie is dubbed 
reg vir ons, maar ... beslis is ons en 
baie vasberade om verlede jaar se uit· 
slag te herhaal. H :erdie keer net baie 
deegliker om vir eens en vir altyd ons 
meesterskap te won! Weliswaar is die 
geharde au veterane ietwat uitgedun, 
maar met agt Vry taatspelers sien ons 
kans vir die beste, die hard te, wat ons 
weet, julie ons sal gee! Tot die 21ste 
dan, Pukkies ... 

T. BOTHA, 

(Kaptein). 

J. P. van der WALT 
APTEEK 

Kerkstraat 111 - Potchefstroom. 

, ONDERSTEUN 'N OUD

P.U.-KANER! " 

(Sckr., Jukskeiklub). wat bet.ref dien s! 

Ek voorsien ALLES wat van 

'n APTEEK verlang word. 

* * * 
MANSHOKKIE 

Nuwe bloed, gemeng met ou, be
proefde bloed, het reeds getoon dat 
die U.V. se manshokkie hierdie jaar 
tot groat hoogtes gaan uitk lim. 'n 
Prysenswaardige saambindende span· 
gees met die klem op skoon en aan
skoulike spel het reeds !of aan ons 
spanne besorg. 

En waar ons spanne gestu word 
deur 'n onkreukbare trougevoel aan 
ons geliefde Alma Mater, sien on uit 
na die komende intervarsity en die 
oorwinning wat ons gaan behaal! 

Ons vertrou dat die wedstryde in 
dieselfde goe!e gees van die verlede 
gelewer sal word en dat Pukkies da
rem teenstand aan ons Kov iesspan
ne sal kan hied. lntus en slyp ons ons 
tande vir jul en dro om oorwinning -
drome . 

Sterkte Puks, julie sal dit be lis no· 
dig he! 

* 

ANDRE D E WET, 
(Kaptein). 

* * 
KORFBAL 

Wei Pukkies, ons sien al baie lank 
uit na die dag dat ons mekeer weer 
van aangesig tot aangesig op die veld 
gaan ontmoet, en ons julie gaan wys 
hoe die spel gespeel word. Met 'n 
goeie span is ons vanjaar van plan 
om hard te speel - Dus, sterkte Puk
kies! 

* * 

INA NEL. 
(Kapteine), 

* 
TENNIS 

Wel Pukkies, ons is bly dat die tyd 
vir ons jaarlikse kragmeting weer aan
gebreek het; ons sien baie uit daarna 1 

Wat ons dames betref, is die span 
feitlik die elfde a verlede jaar, met 
een of twee uitsonderings, en dit voor
spel vir julie aileen onheil, ~oos ver
lede jaar se uit lae sal aantoon. 

Ons mansspan verskil heelwat van 
die van verlede jaar, maar dit wil nog 
nie se dat hy swakker is nie. Die ke
rels is alma! ywerige en belowende 
spelers, sodat ook hier, soos in die 
verlede, vir julie groot tecspoed wag. 

Ons hoop ons sal ' n baie aange
name wedstryd he, en dat dit weer in 
dieselfde goeie gees van die verlede 
afgespeel sal word. Die Kovsies is reg 
vir julie!! 

POKKIE SMIT, 
(Kaptein) . 

PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

en 
Antikwariaat. 

vir al u 

Wetenskaplike Boeke 

en Skryfbehoeftes. 

Kerkstraat 59 Tclefoon 1154 
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1\ 

SKAAKRUBRIEK WERELDGEBEURE 
In die v orige artikel was dit vir ons duidelik dat Paul Keres 

n besondere kna p speler is. H y het egter ook 'n hele pc.ar keer 
sy moses teengekom. O ns gaan vandeesweek let op die spel va 1 

Alekhine, en om 'n idee van sy gehalte te kry, laat ons 'n spel 
tussen hom en Keres speel. 

Op die laaste sitting van die V.V.O . (verontregte vroue or~ 
ganisasie) het die vergc.dering die volgende mosies met 'n oor
weldigende meerderheid aangeneem: 

Wit: Dr . Alekhine, Swart: P . Keres. 

'n Sterk persoonlikhcid het altyd 
kerp afgetekende grense. H oe ruimer 

die mens, des te vaer en onbclang ri · 
ker is hy. Die opening is Ruy Lopez. 

1. P ·K4, P -K4; 2. Kt ·KB3, Kt·QB3 ; 
3. B·kt5 , P ·QR3 ; 4. B·R4, kt·B3; 5. 
0·0, B·k2; 6. Q·K2. Hierdie is die 
aanvalsmetode van Worrall. Wit sal 
speel: Q·k2 en R·Ql i.p.v. R ·kl. Die 
voordeel hieraan verbonde is dat die 
Wit Koningin vanaf k2 grater druk 
uitoefen op swart se koninginskant. 
6 .. .. . .. , P·Q kt4; 7. B·kt3, P·Q3 ; 
8. P·B3, 0·0 ; 9. R·Ql, Kt·QR3 ; 10. 
B·B2, P ·B4; 11. P·Q4, Q ·B2; , 
12. B·Kt5, B·Kt5; 13 . p X KP, 
p X P ; 14. QKt·Q2, KR·Q1 ; 15 
Kt·B1, Kt·R4; 16. P·KR3, B·K3; 17. 
Kt·K3, P ·B3 ; 18. Kt·R2, P·Kt3; 19. 
B·R6, B·B1; 20. B X B, K X B; 21. 
P·K Kt3 , R x R skaak; 22. B x R, R· 
Q1 ; 23. P·QR4, Kt·QB5; 24. p X p 
p X P ; 25. Kt.·Q5, Q ·QKt2; 26. p . 
Kt3 , Kt·Q3; 27. P-QB4, p X P; 28. 
P X P, B X Kt; 29. KP X B, KtnKt2 ; 
3D. Kt·Kt4, Q·K2; 31. B·B2, KKt·Kl ; 
32. P·R4, P ·K5 ; 33. Kt·K3 , Q ·K4; 34. 
R·R?, K·KT1 ; 33. Kt·Kt4, Q·Q5 ; 36. 
B x P , P ·B4; 37. Kt·R6 skaak, K·R1; 
38. B·B2, Q ·B3 ; 39. Q·K6, Q X Q ; 
40. P x Q, R·B1; 41. Kt·B? skaak, Kt 
X Kt; 42. p X Kt, Kt·Q3; 43 . B·Q3, 
K·Kt2; 44. P·B8=Q skaak, K x Q; 45. 
R X P , K·Ktl ; 46 . R·Q ?, Kt·Kl ; 47 . p . 
R5, p X P ; 48. B X P, R·R1; 49 . B·K6 
skaak, K·Rl ; 50. R·Q5, Kt·B3 ; 51. Rx 
P , K·Kt2 ; 52 . K·Kt2, R·R? ; 53 . B·B5 , 
R·R6 ; 54. R·B? skaak, K·R3 ; 55. R· 
B7, R·R3 ; 56. P·B4, P·R5 ; 57 . P·Kt4 , 
Onttrek. 

Wit bedreig P·Kt5 skaak en Swart 
mag sy Ridder nie skuif nie want dan 
R·R7. Skaakmat. 'n Uiters moeiuke 
spel Ingestuur deur 

N. F. LAUBSCHER. 

----··--------------------~----~------------------

Eusopus se ,Skietparade" I 
Skamerig kruip ek om die hoekie. Met pote plat van benoud

heid en angstig heid nluip ek s::>etjies op die voorr:!eur a£. Siek van 
angs soek ek na die klokkie en nadat ek byna 10 minute met my
self geredeneer het , raak ek hom met die voorvinger aan. Wa t ·n 

skok!! Daardie skr il gel uid gaan my nog 'n senuinstorting !..at 
kry! Sal ek nie maar nou spore maak nie? Net moed en selfbe
heersing hou my voete stil en stewig op die grand. Ek gee ha kke
rig en stotterig, rooi van skaamte, my bestelling aan 'n ska tltge 
mooi dametjie. Nou dreig my hart om soos 'n Tjol Lategan tussen 
my tande dur te glip maar ek byt va s! Keer op keer herhaal ek 
die ou vraag-sinnetjie maar toe ek haar sien toe vergeet ek allt>s. 
Skaapagtig en verdwaas staar ek die allerlieflikste dingetjie op 
die aarde aan. Toe ek haar verleentheid sien proes ek 'n sl.ag ver
lee en weer eens neem my gedagtes soos 'n rukkerige dieselenjin 
konkrete gestalte a an. W at sal ek hoor? 

,Ek sal saam met jou gaan. Ek is 
gelukkig nog nie geskiet me. So 
soepel soos 'n besemstok en so l:g 
soos 'n veertjie glip ek met 'n aller· 
uiendelik te groet, vol )iefde, daar 
weg. Vandag is die gelukki gste dag h 
r.~y !ewe! 

M et onverblocmde liefde en y•vcr 
nader ek die volgende aand die dames• 
koshuis. My tande i blink gepoJ.:. r 
en my hare le asof 'n koei dit pl.tt 
gelek het. Met ongekende moed en 
mannekrag bestyg ek die trappie . Ek 
laat haar roep. Mense! Vanaand g1an 
daar dinge uitbroei; as 'n hond 110g 

nooit hare gehad het nie gaan hy dit 
vanaand kry! H oopvol en met 'n dlc· 
lan ge gl i mlag staan ek a) nader ~v~ 

ek haar kammie sien. 
Wat!! Nee, liewers dood maar me 

dit nie!! D1e aarde begin draai en die 
pilaar tree met soveel onbaatsugtige 
ywer nader dat ek net sterretjies sien. 

SY I GEHEK!! 

So word gelukkige vergesigte vcr· 
woes en vernietig. Kan die koshui • 
owerhede nie nou maar 'n meer oor· 
sp ronklike strafmiddcl uitdink nie? 

KORT EN KRAGTIG 
Ek, wat van nature beskeie is, merk 

telken s weer dat die wereld om my 
sig nie rekenskap gee nie van hoog· 
moed wat d!e kern van aile beskei· 
denheicl vorm. 

::: 

Die verstandige is besig as hy niks 
doen; die onverstanOJge doen niks as 
hy besig is. 

* * 
Die woord ,wcreld" is , oos 'n diep 

gat in die grond waarin ons al ons 
vuilis en afval gooi. 

* * 
Wat mense gemeen het is die laag· 

ste funksies; wat hul onderskei i die 
hoogste. 

:;: :~ * 
Gocie oc is oc wat sien wat onsig· 

baar is. 

* * ::: 

Ek het nog nooit 'n teen tander 
ontmoet met wie ek so verbete oneens 
was as met myself nie. 

* * 
, lch bin wie eine Uhr die sich je• 

den T ag immer wieder von ncuem 
richten muss wei! sie jeden T ag immer 
wicder von neuen nachgeht." 

* 

Mnr. T. v.d. Walt (links) en mej. Edna Kruger, twee van die P .U.-sprekers 
wa t vanaand tyden die debat sal optrce. 

Elkecn moet homself soek omdat 
niemand weet waar hy homself ver• 
Heck het nie. 

·1. Iemand is afgevaardig om die 
tokkclokke in h ulle finale jaar te 
waarsku teen die vreeslike lot wat so 
ba:e van hulle goeds moeds met dia· 
mante koop. (Sterns doen goeie be· 
sigheid na verneem word!). 

2. Alm a! wat aan Pretoria geskakel 
word ( d.w.s. dames) met diamante, 
soortgelyke bande, skakels, oorringe, 
neusringe, vingerringe en sulke pyn· 
banke, sal weens hoogverraad aange· 
kla word. Die skuldiges bier was Ein: 
Treksteen en Ou Joancamp. 

Die V.V.O. was ook ont toke oor 
die ongewenste gees wat in di z vroue• 
land opgedoen i gedurende die afwe· 
sigheid va n on Eerste Ministe r. 'n De· 
putaat van cl :e ve tin g oorkant die 
straat, het 'n onverwagte aanval op die 
V.V.O. ~ e lede gemaak en ons ge· 
wond en oo rstelp nagclaat. Geen ge· 
menespel word egter vermoed nie. 

Uit betroubare bron is aan die se· 
kretaresse van die V .V .O. ook ver· 
neem dat Stita Neenkamp oor haar 
verbittering is, maar weens haar nuwe 
konnehie met Pretor:a, sal y ook 
skuldig bevind word aan hoogverraacl. 

Briewe aan die 
Redaksie 

Geagte Rcdakteur, 

Uitsp:-.n, 
P .U. vi r C.H.O., 
Potchefstroom. 

19 April 1955 . 

Dit is opmerklik . Ver keie ver· 
gader ing het ek bygewoon en daarna 
opgelet en meestal is dit co r die hoof 
gesien. D ie mooi gebruik word ge· 
handhaaf om 'n soli wat ter afwi se· 
ling in die program optrce, te bedan k. 
Egter word die ander bykomstigheid 
vergeet nl. die begeleier - die word 
nooit bedank nie. Soms is die bege
leiding 'n beter kunswcrk as die solo 
self of maak 'n groter sukses van >y 

dee! van die hoofaantrekk 'ngskrag. 
Laat ons daaraan dink dat die bege· 
le1cr 'n twecledige taak het, nl. om die 
solis te aksentueer en om 'n harmonie 
te skep - soms nag om die , olis se 
sekere swakhede te bedek oo on by 
Mucel Wittrisch opgemerk het. Die 
begeleier is dus nie net daar om die 
soli. 'n agtergrond te gee nie, maar 
vervul 'n ewe eer belangrike taak. 

Laat ons dan ook in ons bedan· 
kingsredes die twee kante van die een 
saak onthou. 

Ek dank u vi r plasing, 

Die Uwe, 

JANSIE. 

'n Skeel slagter was eendag besig 
om 'n vark dood te steek. Die jong 
wat die vark vashou vra: , Steek 
baas waar baas kyk ?" 

Toe die slagte r ja se, los hy die 
vark en laat spat. 
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@h,.isltJ~ [}CanektJtn 
t/366Jskap 

se 

Ons groet die Pukke, 

Dit is wanneer ons gaan intervarsity hou dat die ongedwon~ 
ge pret ongekunstelde lewensvreugde ~at eie is aan. stude~t~ 
wees, tot volle ontplooiing kom. As d1e Pukke en d1e Kovs1es 
dan oorgehaal is om met mekaar op sport~ebied kragte. te meet, 
dan sien ons soos altyd met die grootste opgewondenhe1d uit na 
'n studentefees in die ware sin van die woord. 

Om op die sportveld die oorlogs· 
kreet aan te hef teen dte scun en 
dogters van die Mooirivier het nog 
altyd vir die Vrystaters 'n groat be· 
koring ingehou. Omdat die U.V.-P.U. 
intervarsity altyd in 'n goeie sport· 
mangees afgespeel word en omdat on• 
twee universiteite so baie in gemeen 
het, word ons baie opgewonde vir cite 
harde maar aangename stryd Wlt 
voorle. Ons weet dat ons die krag 
meting gaan geniet en dit ly ook 
geen twyfel nie dat ons, on bes gaan 
doen om u sp ortmanne soveel hoof· 
brekens as moontlik te be8org. 

Namens die Kovsies w1l ek u dan 
een en alma! 'n baie aangename inter· 
vars:ty tocwens. Ons vertrou ook d1t 
die vriendskapsbande tu. en ons twec 
universiteite nog \'erder verHerk sal 
word deur hierdie int~rvarsity. Saam 
gaan ons poog om van die 195'5-in· 
tervarsity 'n grootse studcntefecs te 
maak. 

CHRIST O F HANEKOM, 
(S.R.-Voorsitter, 

U .O.V .S.) . 

KORT EN KRAGTIG 
Skroom nie om jou foute te erken 

nie, want jou foute is van rneer he· 
lang as die deugde van dte ,foutlose.'' 

• • • D ie spot van vriende kweek meer 
lafaards as die vyand se gevaarlikste 
afweerwapens. 

DAVY ROBERTSON 
ATELJEES 
Vir die mooiste 

PORTRETTE en RAME 

~ 

CORNER 

FRUIT STORE 
vir a1 u 

e VRUGTE, LEKKERS, 

e SIGARETTE, 

e KOELDRA NKE en 

e V ERVERSINGS. 

VRUGTE en GROENTE. 

Bekend van w e .. sy 

UITSTEKENDE DIENS!! 

Christo! Hanekom, Voor itter U.V .. 
Studenteraad. 

BESOEK VAN PROF. 
CALVIN GRIEDER 
Op 26, 27 en 28 Mei word die Uni· 

vcrsiteit besoek deur Prof. Dr. Calvin 
Grieder, professor in opvoedkunde aan 
die Universiteit van Colorado, V.S .A. 
Hy sal vergesel wees van sy vrou en 
mnr. C. Kenneth Snyder, Amptenaar 
van Kulturele Sake van die Ameri· 
kaanse Amba sade. 

Prof. Grieder sal twec lesings gee 
tydens sy besoek aan Potchefstroom. 
Die eerste vind plaas op 26 Mei van• 
af 11.2 5 tot 12.30, en dit word gehou 
vir aile studente wat besig is met hul· 
le finale jaar in die Diploma Opvoed· 
kunde (U.O.D., U.L.O.D ., Dip!. 
Hu!shoudkunde) . Die tweede lesing wat 
bedoel word vir aile nagraadse op· 
voedkunde studente, word gehou op 
28 Mei, om 9 vm. 

HAROLD'S 
AUTOMOBILE SERVICE 

STATION. 
Kerlcstraat 166 Telefoon 1293 1 

Potchefstroom. 

• 
Voorradehouers van aile 

Onderdele en bykomstighede 

vir u Motor, Trekker, ens. 

I. GLASER- Juwelier 
NUWE ADRES: 

vanaf 1 April 

hj , -. KERKSTR. en AUTOLAAN, 

OP MET DIE HOM
POM!! 

H ier vanuit die Suide roep ek aile 
Pukke op die P.U.-campu . Met die 
eentonige sekerheid van "n nuwe Fran• 
se regering skuif d ie datum van die 
volgende U.V.-U.P. intervar ity ook 
al nader. 

Wat die wedstryde betref voel ek 
net ek moet julie daarop wys dat ons 
Eerstespan verlede jaar slegs een klub· 
span in die stad nie kon klop nie -
maar die span wei met die eerste wed· 
stryd van die jaar geklop het. Vcrle• 
de jaar het julie 'n pak van een·e n· 
rwlntig houe gekry vir julie agt fou · 
tjies en die aanduidings is vanjaar dat 
julie 'n gra ter pak gaan key. 

Vanaf d:e pawiljoen sal ons 
8panne ook soveel steun kry, dat 
huiie n ie sal anders kan as om te 
wen n!e. Die U.V.-massa gaan sing 
en raas met die gedonder van 'n 
Stalingradse slagveld wat die Puk
ke sal oorweldig soos 'n liefdesaan
val in die puberteitsjare. 

Ek weet nie hoe julie dirigent lyk 
nie; of hy so klein is dat hy op 'n 
leer moet klim om gelyk te staan met 
'n slang se skaduwee en of hy so groot 
is as die Magna Charta, hy sal stellig 
van dieselfde kaliber wees as sy voor· 
ganger en daarom het ek geen vre· 
se nie . Buitendien sal hy elke keer sy 
ondersteuners met 'n wortel rnoet lok 
om enigsins te balk . . . ek bedoel 
sing. 

Totdat ons die sakies kom oorncem 
groet ek julie met 'n egte Shimlavi
aan$C , Salaam" en dank julle byvoo~
baat vir julie gasvryheid as ons Patch
efstroom insak. 

STOFFEL PRINSLOO, 
(Rasiele:er U.O.V.S.) 

KORT EN KRAGTIG 
A i watter ontspanning is dit nie om 

verlie£ te wees nie! Dit laat die ou hart 
so fynweg pyn, dat jy, ja, nie 'n oog 
lean toemaak van die , lekkergeit" van 
die ,seergeit" nie! 

* * * 

Vir somrnige rnense i soen soos sop 
wat jy met 'n vurk probeer eet - jy 
kry nooit genoeg daarvan nie. 

A. T. LUKE & KIE. 
APTEKERS 

Vir a! u .. . 

e Mediese en skoonheidsbenodigd

hede 

sowcl as 

e Radio en Elektriese Benodigd

hede, 

e Kiekies ontwikkel en afdruk. 

Bus 29, Potchefstroom, Tel. 39 

BLADSY NEGE 

DEBAT 
Vanaand hou ons weer debat teen 

die U .O.V.S. Dan is die Intervar ity 
al in voile gang, en ons val as't ware 
maar net in by die program. Maar vir 
vir die ywcrige debatteerder · sa l dit weer 
iet besondcr wecs wanneer alles in die 
weegskaal gegooi word om met die 
krag van die rede die opponente te 
probeer oortutg van die onhoudbaar· 
heid van sy starid punt. En ons is die 
gasherc. Nie dat dit enig ins afdocn 
aan die krag van ons arg umente nie, in· 
teendeel, met mense soos Tjaart van 
der W alt, Edna Kruger en P aul de 
Bruyn weet ons al klaar wie die pyp 
gaan rook, maar laat ons hulle met 
die gasvryheid, eie aan ons, ontvang 
en behandel, ook met die debat . Die 
onderwerp waaroor on gaan debateer, 
is die wenslikheid van ontgroening a! 
dan nie en on. meen natuurlik dat so 
"n iets soos ontgroening - onwenslik 
is. 

Ons hoop om 'n baie aangename aanJ 
saam met die Oukies deur te bring en 
om bulle van ons standpunt te oor· 
tuig. En mag bulle dan ook met baie 
aangename herinneringe aan die aand 
en aan hulle hele verblyf hicr op die 
P.U. teruggaan. 

E. J. SMIT, 

(Voorsitter). 

Erasmus Smit, D ebatsvoorsitter 

* WES-TRANSV AAL 

SPORTWINKEL 

vir alle 

SPORTUITRUSTING en 

SPORTBENODIGDHEDE. 

* 
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WIEINIIKIE ~~1m VI©) lEI 18314\ ll§ lp> IE IL IE I~S 
Moet nie eerste aan die bal raak nie, wag tot die opponent 

dit doen. T rek dan los. H y moet voorgekeer word, maar moet 
nie _laagvat nie .. Waarv~or is die trui se kraag dan daar? Lyf~ 
goo1e en volstru1skoppe 1s ook heel doeltreffend. M aak egter die 
v~rnaamste verdedigingswapen die skouer. Sorg net dat dit me t 
d1e trefslag s? vier voet bokant die grond is. O m net skaap te 
vang, help me veel n ie. D ie opponent se voet moet ten mins te 
skouerhoogte gelig word. 

Hou die voor~pelers in die 
skrum styf vas. Moet nie bang wees 
om truie te skeur - in die winkel is 
nog baie. 'n Voetbalstewel se punt i> 
baie hard. Hou dit in gedagte en 
maak ten voile gebruik daarvan. Ver
der moet die voorspelers met ten min· 
ste twee dae•oue baard speel. N et so 
'n bietjie woe! - en die opponent se 
gelaatskleur verskil wonderlik. 

Wat afstamp betref - vingers pas 
mooi in 'n paar oe en so nou en dan 
'n vinnige een op die oor of 'n ko· 
nynkap is ook toelaatbaar. Om agter
op te skop help om die vaart 'n mak· 
simum te laat bereik en die moontlik· 
heid om voorgekeer te word, word 
aansienlik verminder. 

Verder - sterkte met die Inter• 
varsity. 

TURKSTRA 
BAKKERY 

Raadpleeg ons vir • • • 

e BRUIDSKOEKE, 
e BROOD 

en 

e ALLE KOEKSOOR1 E. 

ELI<E DAG VARS • ! 

MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerkstraat 155, 

POTCH EF STROOM 

T elefoon 380. 

Die Apteek vir Diens! ! 

Die Digters 
oor die Liefde 
ELISE GEERTSEMA: 

Kan geld of goed gelukkig maak? 
Nee, liefde en liefde aileen. 
Dit is die enigste ware band, 
Dit maak twee harte een. 

MARIET A D U PLESSIS: 
(DES. 1954). 
Visser op die golwe, Visser op die 

see, 
Bring jy in jou bootjie my 'n hood· 

skap mee? 
Praat nie van jou angs, praat nie 

van gevaar, 
Maak my nie beangs nie - waar's 

my liefste, waar? 
F. W. DE KLERK: 

Wie sit daar so laat aileen 
By die watervoor en treur? 
Hy merk nie dat dit donker word; 
Hy hoor nie wat gebeut. 

STOKER SNYMAN: 
Ja, veertig dae agtereen, 
En veertig nagte lank geween
Dit is die rekord tot op hede. 
Stoker probeer weer en weer 
En slaag keer op keer 
Maar nog is Sytie nie tevrede. 

Studente . . . ! ! 
Vir al u 

• Handboeke, 
• Skryfbenodigdhede, 
• Leertasse, 
• G eskenke, ens.! 

BESOEK ONS EN WEES VERSE· 
KER VAN GOEIE DIENS. 

POTCHEFSTROOM 
BOEKHANDEL 

Kerkstraat 90 - Telefoon 497 

KERKSTRAAT 152, POTCHEFSTROOM . 

• 
FAHRIN VERLOOFRINGE 

• 
GEEN DEPOSITO. I 

werk gewaarbor g! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

MAKLIKE TERME . 

Alle soorte Reparasies! Alle 

P" U" 1Landbouttenttoonstte11ing 
Onlangs is aan die P. U . 'n .,mooi" landboutentoonstelling 

gehou wat op w aardige wyse deur sy edele, prof. Bosman, M inis
ter van Lande, geopen is. In sy toespraak het die Minister ook 
die feit betreur da t daar so min kool aan die P .U . verbou w ord. 

Vanaf die ,Stall e van Prof. Koeks'' 
is net een inskrywing in die pluimvee· 
afdeling ontvang en wei in die afde· 
ling vir Kukuk-han e. 

Die ,Stalle" het ook die bcste slag· 
vee opgelewcr en die spek in hierdt!: 
afdeling, is 'n rekord tot op hede. 

Tot ons spyt bet die p laas Heimat 
soos gewoonlik niks opgelewer nie 
vanwee die droogte. 

Die Vleuelstoet het die kampi
oetl rooipoenskopbul Gert II ing;.>
skryf maar hy moes die louere dee! 
met Koos I van mnr. D. du Plessis. 
Vleuel bet ook die enigste wir vol· 

struis ingeskryf by name Jantjie. One 
verstaan dat Jantjie heelwat voo.-l~eur 

eee aan 'n swart wyfie van die pla:ts 
Klawerhof. Verder het M nr. du Plc,~is 
die enigste mak renoster op die- ten· 
toonstelling gehad. 

In die afdeling bocrbokke hct die 
ingevoerde H ollan e ram Vos V en
ter.non die cerste prys behaai. 

D ie tentoonstelling is op hoe noot 
afgesluit deur die gescllige saamspeel 
van ,derdemannctjie", boompie ver
plant" en ,Ellie Rose". 

Knock=Knock 
MUSIEKTERME: 
Knock knock! 
Who's there? 
Fortis>imo. 
Fortissimo who? 
Vort issie mouterkar 

Knock knock! 
W ho's there? 
Vivacer. 
Vivacer who? 
Wie wakker is moet werk. 

Knock knock! 
Who's there? 
Adagio. 
Adagio who? 
Ek daag jou vir 'n tweegeveg. 

Knock knock! 
Who's there? 
Fine. 
Fine who? 
Fien en ek is gekys. 

Knock knock! 
Who's there? 
Volta. 
Volta who? 
V ol takke en blare. 

SO SIEN DIE 
DIGTERS HULLE 

BETIIE LINDE: 
,Habbakukiena, bly tog stil! 
Ag, rna, hul vat my krokodil!" 

ADRI V.D. MERWE: 
,Eheu fugaces anni . .. 5ing 
gedagtes wat nou skroet.' ' 

PEET DUVENAGE: 
,Maar Gog-Magog met brec bors 
Eet soct sy leviatanwors." 

JOHAN V.D. VYVER: 
, De Meester, in zijn Wijsheid, gist. 
De Leerling, in zijn Waan, beslist." 

JANSIE EN ALWYN DU PLESSIS: 
,Boggom en Voertsek bet saam ge• 

sanik 
In die aand teen die vollemaan." 

ARRIE V.D. WALT: 
0, Diep Rivier, 0 Donker Stroom, 
H oe lank het ek gewag, hoe lank 

gedroom, 
Die lem van liefde wroegend 111 my 

hart? · 

- In jou omhelsing eindig al my 
smart." 

TWEEDEJAAR DAMES: 
,De Spooket;·Viertijd is voorbij." 

JAN VISSER EN MARIETA 
DU PLESSIS: 

, H oe lank bly ons in hierdie kring 
van jy en ek, van ek en jy? 
Dit kring om jou, dit kring om 

my." 
STOFFEL DE BEER: 

,Nog 'n skuinse grappie, ke rels, 
Nog 'n glasie wyn, 
En die gore werklikhede 
Sal in mis verdwyn." 

KOOS HENDRIKS: 
,Op my ou ramkietjie 
Met nog net een snaar 
Speel ek in die maanskyn, 
Dcurmekaar. 

Stel U V oor: 

W ord v erteenwoordig deur 

MNR. VENTER, 

Noordbrugweg 3 - Telefoon 1247, 

POTCHEFSTROOM 

Vir al u Assuransiepolisse en V ersekerings. 
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t ~unswin~lh 
Thalia voer nuwe stuk op 

Die voorgenome toneel van Thalia, .. Gif en Oujongnooiens". 
is deur die Senaat afgekeur en dr. T. T. Cloete het die drama 
van Labiche en Mar tin, Mnr. P errichon gaan op reis, uit Frans 
vertaal vir die gebruik van Thalia. Die verhaal is kortliks soos 
volg: . 

Twee jong mans, Armand en Da· 
niel, dit~g mce om die hand van Pc=· 
richon c dogter, Henriette; Armand 
soek d:e moeder en dogter se guns, 
Daniel sock die vader se guns - lg. 
is die bcste daaraan toe deurdat hy 
weet hoe om die au man se ydelheid 
te streel. Hy is egter minder crstiJ 
as Armand, wil nie soseer Henriette 
se hand verower nic maar beskou die 
mededinging met Armand eerder as 

'n vcrmaaklike spel. Deurdat Perrichon 
die twee mededingers in 'n gesprek 
afluistcr, hoar hy hoe sy gunsteling, 
D aniel, hom agteraf beskindcr. Dit 
lei daartoe dat Armand uitcindclik die 
st ryd wen. 

Dit is voorwaar 'n baie grappig: 
stuk sander om plat en banaal te 
wces, en a die nodige talent gevind 
kan word, beloof dit om u;ters ge-
slaagd te wees. 

* * * 
Aile bcrigte in hierdie uitgawe van 

die ,Wapad" i. opgestcl deur die le· 
de van die rcdak"ic, nagcsien en van 
opskrifte voorsicn deur die hoofredak
teur, en gedruk deur Enslin , Potgic• 
terstraat 17, Potchcfstroom. 

(:A(: IHIIEll IMI 0> 10> IE$ 

JAN SCHUTTE WEN 
REDENAARS
KOMPETISIE 

Mnr. Jan Schutte het die redenaar -
kompetisie van die Jeugbond van hier· 
die ring, wat onlangs op Klerksdorp 
plaasgcvind het, maklik ingepalm. Baie 
hartlik geluk, Mnr. Schutte, ons hoop 
ook dat u die kompet.sie wat binnc
kort op dte Rand sal p laasvind, en 
waar u, soos ons verstaan, hierdie tak 
sal verteenwoordig, net so maklik sal 
wen. 

REGSVERENIGING 
KIES BESTUUR 

Op die onlangse verkiesingsverga
dering van die Regsvereniging is die 
bestuur as volg saamgestel: 

J. C. de Beer ( V oorsitter), 
W . I. Duvenbage (onder-voor$. ), 
F. W. de Klerk (Sekr.-Pgm), 
C. J. F. du Plessis en 
D. ]. Putter (Jnr.) ( addisionele !e

de). 
Die nuwe bestuur het groat planne 

vir die jaar, en ons sien belangstel• 
lend uit na interessante ledevergade· 
rings! 

Open teen die tweede helfte van April te 

TOMSTRAA T 56A 

(Langsaan Sonskynkafee) 

Aile benodigdhede vir dames word teen billike 
pryse aangebied. 

I G e s Ia a g de V r e u g de d a g A g t e r Rug 
Saterdag, 7 Mei, het die Pukke Klerksdorp en Stilfontein in~ 

geval met vlotte, .. Pukkies" en kollektebussies, en die Klerksdor~ 
pers en Stilfonteiners werklik goed laat deurloop. Die publiek het 
bygedra, en weer bygedra totdat een oom naderhand gese het: 
, Juffrou, as ek a l die geld wat ek ingegooi het kan terugkry, is ek 
'n ryk man!" 

D .e keuse van H an Chri tian An· 
der en se sprokies as tema, het veel
kleurige vlotte laat ontstaan. Verskeie 
het dan ook 'n goeie kans gehad om 
die prys te wen , en so die beoordelin g 
vir Mnr. en Mev. Styger bemoeilik. 
Die fyn afwerking van ,Die Loodsol· 
daatjie" , versorg deur M nr. Tjaa rt v.d. 
Walt (inr.) het hom egter eerste laal 
eindig. Kart op sy hakke was ,Die 
Skip' ' van Mnr. Koos van W yk. 

M nr. Jurie Venter het sy prys vic 
die beste gekostumeerde persoon, ter· 
dee verdien. 'n Kl ein gevolgie het 
hom oral vergesel, en sy uitstekende 
toneelspel toegejuig odat nog meer 
toeskouer opgedaag het. Selfs die 
gehardste Klerksdorper moes voor die 
sjarme van die veelkleuriggeklede J urie 
swig, en die hand maar nog 'n keer 
in die sak steek . 

Of die dag finan ieel geslaagd wa.;, 
sal ons nog uitvind, maar as Vreugde
dag was dit wei! 

Bus 206 Tel. 164 & 1167 

Hj v. Wolmarans- en 

Van Riebeeckstraat 

CENTRAL 
CASH STORE 

POTCHEFSTROOM 
Vir V ars V rugte, 

Groente, 
Kruideniersware, 
DamesUitrustings 
Kombuisgereedskap. 

ONS IS DIE BILLIKSTE IN 
DIE DORP 

DIE BULT 

SKAATSBAAN 
,Pukke, ondersteun ons vir aangena· 

me ontspanning!" 

Open van 4 tot 5.30 nm. en 

vanaf 8 uur in die aand. 

INGRAMSE 

BOTIELSTOOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

• Wynsoorte 

en 

• Spiritualiee 

Phone 369 Foon 369 
POTCHEFSTROOM 

For/ Vir 

"SUNFROZE" 

Roomys - Ice Cream 

DIE BULT 
Algemene Handelaar 

Von Wielligbstraat 20, 

VIR ALLE 

KRUIDENIERSWARE, 

HARDEWARE, 

SIGARETTE, ens. 

J. HEIDEMA 
Vir 

FIETSE 

en 

MOTORFIETSE 

J. HEIDEMA 
Kerkstraat 30, 
(teenoor Geref. Kerk.) 
POTCHEFSTROOM. 
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TUKKIE§ JLOOP DEUR 
Theos wen 

In 'n wedstryd wat soms aanskoulike rugby opgelewer het, 
kon Theos op die ?de Mei daarin slaag om die sterk span van 
Tukkies met 12 punte (vier strafskoppe) teen ses( 'n onvervyfde 
drie en 'n strafskop) die Joe£ a£ te steek. Die wedstryd het op die 
Loftus V ersfeld~terrein plaasgevind en het gedien as een van 
die proefwedstryde vir die samestelling van 'n Noordelike Uni~ 
versiteite-span wat binnekort teen die besoekende Engelse toer-
span kragte sal meet. I 

Die ligte pak voorspelers van die NQ)RMAAL GEKLQP 
P.U.K. het vera! goed gevaar teen die In 'n wedstryd wat gekenmerk was 
van Tukkies. Die bal is gereeld in deur barde voorspelerspel, gebrek aan 
die skrums bemeester en J. C. Stry· agterlynbewegings en vele beserings, 
dom bet selfs talle kere die hal van het Tbeos onlangs daarin geslaag om 
die Tukkies se loskopkant gebak. O ok in 'n ligawedstryd die span van die 
in die lynstane het die Pukke bulle Onderwyskollege met 9 punte ( drie 
goed van bulle taak gekwyt. Hier het strafskoppe) teenoor 6 (twee straf-
veral Ferdi van Zyl reusewerk verrig. skoppe) te klop. Tbeos se nege punte 
Die nuwe lynstaanree! het egter ver- is aangeteken deur Lang Stoney Steen· 
oorsaak dat hierdie afdeling van die kamp, die Pukke se agsteman . 

INTERVARSITY-PROGRAM 
VANDAG, 20 MEl: 

1.45 nm.: Tennis ( P.U.~Bane) . 

7.30 nm.: Debat (Studentesaal). 

MORE, 21 MEl: 
8.00 vm. : Tweede M anshokkie (P.U.-Baan). 

Tweede Korfbal (P.U.-Baan). 
Jukskei (P. U.-baan). 

9.15 vm.: E erste Dameshokkie (P.U.-Baan). 
10.15 vm.: Eerste Manshokkie (P.U.~Baan). 
10.30 vm.: Derde Voetbal (P.U.-Veld) . 

Eerste Korfbal (P. U.-baan). 

11.30 V!!l.: Tweede Dameshokkie (P.U.-Baan). 

ETENSUUR . 

1.30 nm.: O j 19A Voetbal (Olen-Park). 
2.45 nm. : Tweede Voetbal (Okn~Park). 
1.00 nm .: Eerste Voetbal (Olen-Park). 

spel ietwat slordig was. ---------------------------:::--:--:--:-

A~~~~~~ ~:E~h:o~L:e~:ms Verrassende Oorwinnings vir Da~eshokki~ JUKSKEI 
erg teleurgestel, veral as gevolg van Op die 30ste April het die eerste dameshokklespan met n 
die feit dat die bal nie gou genoeg mooi verrassing voor die dag gekom. Tussen haelstorms deur het 
uit die skrum gehak is nie. V erder hulle K.A.A.A. se eerste span met 2 doele teen 1 geklop . Albei 
het die Puksenter Jan de Wet sam· hierdie doele is deur Marie Visser aangeteken. 
mer vroeg in die wedstryd 'n skou- Hierdie dag was bepaald 'n geluk- ---------------
erbesering opgedoen en alhoewel kige dag vir die Pukke want die ,B2· 
hy nie die veld verlaat het nie, kon noudes" het K.A.A.A. se derde span, 
hy nie sy beste !ewer nie. D:e Tuk
kie-losskakel, Tys van Zyl, was op 
die koop toe oak nog die daring 
in die Pukke se vlees en het hy nie 
elke keer so lank aan die bal gehang 
voordat hy daarvan ontslae geraak 
het nie, kon die telling baie maklik 
in die Tukkies se guns gewees het. 
Vir Theos het Lang Stoney Steen-

kamp 9 punte met strafskoppe en 
Klein D :ck Putter 3 punte met 'n 
strafskop ingesamel terwyl Tukkies Ee 

punte bebaal is met 'n strafskop deur 
Jack Cloete en 'n drie deur Zerwick. · 

wat die sterks te span is in die tweede 
liga, kafgedraf met 4 doele teen 2. 
Rina Ludolff, 'n oud-Puk, het vir hier-
die span regtervleuel gespeel en ook 
2 doele aangeteken. 

NORMAAL KAFGEDRAF 

Op 5 Mei het die eerstespan n 
pragtige oorwinning oor Normaal I 
behaal toe laasgenoemde span met 
vier doele teen twe~ kafgedraf is. Die 
ster van die wedstryd was ongetwy
feld Jo Schoeman wat o.a. drie van 
die doele aangeteken het. 

MNR. J. S. DU PLESSIS, 

U VERTEENWOORDIGER VAN 

REMBRANDT 
Meyerstraat 9 Telefoon 897 

~ POTCHEFSTROOM. ~· 

lr(,.~~~~";~'t,t,~;t,.,,-';.',,~~.,..-J,~~;!!,(~~t;.~,...~~~.,,.,~ 

r~ .. ~~~ .. ~~ .. x~;.~,._,~~~/'~%~4~i 

~ Ed~ JL~ OOMS, (N.S.T.O., N.V.V.O. Ned) ~ 
~~ • OOGKUNDIGE. ~ 
~ ~ 
§~ • Brilspesialiteit. ' 
~~ U oe getoets op modern~wetenskaplike metode. 

I 
Kerkstraat 129 - POTCHEFSTROOM - Telefoon 980 

EIE OPTIESE SL YPERY. 

Depot: CARLZEIS~ JENA.. 

~~¥~~~~~~~~~~ 

""~ 
Selma van Schouwenburg, linkervleuel 

van die Dameshokkiespan. 

MANSHOKKIE LEEF 
SWAAR 

N ad at die eerste Manshokkiespan 
baie goed afgesit het in bulle eerste 
paar ligawedstryde, het bulle onlang.; 
twee terugslae gehad toe bulle eers 
deur Klerksdorp 3-1 verslaan is en 
daarna met 'n gelykopbeslissing teer, 
Goldfields-West (2-2) tevrede moe; 
wees. 

Die span kon egter in 'n vriend· 
skaplike wedstryd daarin slaag om die 
sterk span van Potchefstroom-Dorp 
met drie doele teen twee te verslaan. 

W. J. GROBBELAAR 
MANS en DAMES~ 

HAARKAPPER. 

Kerkstraat 9 7 Telefoon 330. 

Wei, dit is weer die tyd. Die inter 
varsity is weer op hande en soos alle 
ander spanne van a! die verskillende 
sportklubs, is ook ons slaggereed . 

Soos verlede jaar is ons reg vir 
U .O.V.S. Hulle het geen kans as ' ' 
mens so let op die talent wat daar 
OI'!s op die j ukskei-bane na vore getree 
het nie. Net 'n paar name kan genoem 
word: daar is Blikkies Blignaut, 'n ou 
staatmaker van verlede jaar wat n' 
'n skci gcoi sander om die pe 
!;.at spat nie. Opperman is vanjaar 
die eerste maal in ons geledere, maar 
hy wect waar die pen staan en hoe om 
daardie pen te Jaat omkantel. Philip 
Kruger is weer die kcrel wat nou weet 
waar om sy skci te Iaat lc as ons net 
'n Je kart. 

Ook onder die dame i~ daar baie 
talent. Dink aan Anna Struw:g, Wcs
Transvaakpeelstcr en aan Lidie Bek
ker. P. J. STEYN, (Kaptein). 

Peet Steyn, Jukskeikaptein. 

'n Man wat niks anders doen as hom 
te beroem op sy voorvaders nie, i~ 

soos 'n aartappcl waarvan die beste 
deel onder die grond is. 




