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PUIK VERTONING DEUR P.U. STOEISPAN! 
SPANTOU SWANEPOEL UNIVERSITEITSKAMPIOEN 

W at beskou kan word as een van die grootste suksesse wat 
'n P. U.~span nog tot dusver op 'n inter~ Universitere sporttoernooi 
behaal het, het hierdie afgelope vakansie plaasgevind toe die 
Stoeispan van die P.U. tweede geeindig het in die inter~Universi
tere S toeikampioenskappe wat op 5 en 6 Julie te Wits gehou is. 
V yf Universiteite het aan hierdie toernooi deelgeneem nl. Kaap
stad, Stellenbosch, Wits, Pretoria en Potchefstroom. Universiteit 
P retoria het die toernooi gewen met 'n totaal van 18 punte. Kort 
op bulle hakke was die Pukspan met 14 punte. Stellenbosch en 
W its het die derde plek gedeel met ses punte elk en Kaapstad 
laaste met twee punte. V erder het die Pukspan ook drie Universi
teitskampioene opgelewer in die persone van Spantou Swanepoel 
(bantamgewig) , A. Visser (ligswaargewig) en J. du Plessis 
(veergewig). 'n Vierde beker is deur die P ukspan verower en 
wei deur W ynand Putter, die kaptein, wat die beker vir die bes~ 
te verloorder ingepalm het. 

Die Pukke het egter enkele terug· 
slae gekry toe Groot Dick Putt: r nie 
aan die toernooi kon deeln eem nie 
weens 'n be ering wat hy opgedoen 
het in 'n provinsiale wcdstryd te · n Bo
land, en tyd ens die toernooi moes 
Bezuidenhout hom ook weens 'n be· 
sering verder van die toernooi cnttr< k. 
Ind ien die J>ukke nie hierdi~ vroci: 
teenslae ondervind bet nie, ~OiJ di\ 
geensins verbaas bet as hulle di,; ccr• 
ste plek op die toernooi v: rower het 
n ie. 

VERLOOP VAN WEDSTR\:DE 

Op die eerste aand van die toernooi 
het Sarel van der Westhuizen en L

1 ie• 
tEr Brand met die eerste uitdunne 
hulle kragmetings vcrloor nadat elkeen 
'n geveg met punte en 'n geveg meL 
'n val verloor het. Wynand Putter en 
V. Kleyn het ook hulle eerst~ gevegtc 
verloor, eer genoemde met ponte en 
laasgenoemde met 'n val dog in hulle 
tweede gevegte onderskeidelik het elk 
hulle kragmetings met 'n val gewcn 
om sodoende te kwalifiseer vir die f.i· 
naal. Ook Spantou Swanepocl, Vis>~r 
t:n Du Plessis het a! hulle gevegte op 
die eerste dag gewcn om te kwali fi.sLc. r 
vir die finaal. Bezuidenhout het 'n lo;• 
lootjie getrek om so doende outomati•'s 
te kwalifiseer vu die finaal. 

Op die laaste dag van die toer
nooi het Spantou, Visser en D u Ples
sis hulle g<vegte gewen en ook so 
d ie nuwe U n iversiteitskampioene in 
hulle onderskeie gewig>afd·!ling~ g!'

word. 

Wynand Putter het albci sy gevegte 
gewen om twecdc in y afdcling tc 

eindig. Kleyn het een van die twee 
gevegte vcrloor om derde te ein:lig. 
Soos r·ceds aan die begin van die be· 
rig genoem is, moes B~zuidcnhout 

hom op die tweede aand onttrek weens 
'n besering met die gevolg dat hy nic 
in staat gestel is om c nige pick te 

verower nie. 

GOEIE AFRIGTING 

In 'n onderhoud met die sekr:taris 
van die Stoeiklub het dit aan die Jig 
gekom dat die deeln emende Universi· 
teite uiters vcrras was met die go~te 

gehalte en afrigting van die P.U.· 
stoeiers, wat grotendeels toe tz ;kryl 
i aan die afrigter, mnr. Brown. 

Volgens die ,Rand Daily Mail" het 
Sarel van der Westh uiz.en baie puik 
gestoei terwyl dieselfde koerant vir 
Wynand Putter baie hoog aangeskry! 
het en wyt hulle sy enigste necrb.,g 
toe slegs aan die f eit dat hy nog me 
vee! ervaring opgcdoen het nie. Die 
kocrant was ook die mening to · g2· 
daan dat Putter 'n baic goeie kan; 
staan om aanstaande jaar kampioen te 
word, wannecr die volgende inter• 
U niversitere tocrnooi te Kaapstad aan· 
gebied word. 

Tot die bestuur van die Stoci· unic 
van die Suid·Afrikaanse U niversitei:e 
is twee Pukke verkics, nl. Wynand 
Putter en Picter Brand. Ook met hier· 
die verkies:ng op die genoemde b ~· 
Huur, ons hartlikste gelukwcnsinge. 

Die redaksie van Die Wapad wil 
Wynand Putter en sy stoeispan van 
harte geluk wens met h ulle trotse pre,· 

tasies. 

ADV. STRAUSS STEL V.P.-STANDPUNT 
AAN PLAASLIKE A.S.B. 

Adv. J. G. N . Strauss, Ieier van die Oppsisie, het Donder· 

da gaand, 11 Augustus voor die plaaslike tak van die A.S .B. op~ 

getree met 'n toespraak oor: ,Ons Afrikaners en ons politieke 

organisasie." Hy het na Potchefstroom gekom as 'n gewone 

A frikaner, 'n boereseun uit Calvinia, het adv. Strauss gese, om 
'n geselsie met sy mede~Afrikaners te he . oor diepere poli tieke 

sake, want die Afrikaner stel belang in politiek en as demokra~ 

tiese volk glo hy in die stelsel van politieke partye. 

SPANTO U SWANEPOEL, 
U ni versiteitsbantamgew igkampioen 

MIN. JAN DE 
KLERK VOOR 

KORPS 
Op die eersvolgende program

vergadering van KorpJ Veritas 
Vincet wat op die lste Septem
ber om 7.30 nm. in die Studen
tesaal sal plaasvind, sal die Mi
n ister van Arbeid, senator Jan 
de Klerk, 111et 'n !•sing optrec. 

Adv. Strauss het in y toespraak 
die vraag gestel: Wat moet 'n politieke 
party aan die denkende kies.El' hied? 
Sy antwoord was dat hy aan die kie· 
ser die reg en voorreg meet bi·~d om 
van sienswyse te verander. Churchill 
het van party verander en so ook 
gen l. Smuts. Daarom verwelkom die 
V : renigde Party, waarvan adv. Strauss 
die Ieier is, enige opbouende kritrek. 
Hy beskou dit as 'n gesonde verskyn
sd. 

,V.P. BlED VEILIG E TUIST E" 

Spreker het hierna aangetoon dat 
die Vcrenigde Party 'n veilige tuiste 
vir enige denkende kieser bied. Die 
party is nie rewolusioner nie, maar 
ewolusioner en daarom in .een lyn met 
die Rzpublikeinse Party in die V.S.A. 
en die Konserwatiewe Party in Enge· 
land. Wat die kleurkwessie betref, 
handhaaf die Verenigde Party die be· 
Lid van streng beheerde ekonomiese 
integrasie. Die naturellevraagstukke is 
vir h ulle nie slegs 'n keuse tussen to· 
tale apartheid en totale gelykstelling 
nie, maar dit h~t honderde afsonder· 
like vraagstukke waarvan elkeen 'n eie 
antwoord yeid ien. 

Adv. Strauss het geweet dat hy min 
simpatie vjr sy standpunt uit die ge• 
hoor sou kry, en tog het hy ni~ ge· 
skroom om sy standpunt duidelik en 
met oqrtuiging te stel nie. Aan die 
ander kant het die studente hom met 
'gepaste eerbi2d en hoflikheid ontvang, 
sodat adv. Strauss na sy toespraak 
weer opgestaan het om die studente 
le bedank vir die aangename gehoor 
wat hulle hom gcbied hct. 
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DIE BUL T FIETS- en 
SKOENREPARASIE

WINKEL 

J. TOO SUTIIE. UNIE BAKKERYE . MOOIRIVIER-

LANGS WELKOM-KAFEE. 

Besoek on·s vir betroubare werk en 

spoed! 

Komplete 

Mansuitrusters 

Vir al u KLERASIE en ander 

benodigdhede. 

Posbus 244 - Foon 167 en 1086. 

BROOD, KOEK en PASTEITJIES. 

Bakkers en Banketbakkers 

vir aile geleenthede. 

TROUE-, VERJAARDAG- en 

DOOPKOEKE. 

Kerkstraat 127 Telefoon 1, Kerkstraat 38, Potchefstroom. 

APTEEK 

Kerkstraat 155, 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 380. 

FIETSE, SKOENE en 
FIETSONDERDELE. 

POTCHEFSTROOM Spoorwegstraat, Klerksdorp Die Apteek vir Diens!! 

rn~~~m in die wereld 
As u 'n sensitiewe roker is, sal u Rembrandt van Ryn Filter de Lu x 

-die wi!reld se eerste lang sigaret met filtermondstuk - geniet. Dit 

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

\ t.-iereg 

.,Golden Throat"-filter met dun lagies watte tussen 

kreukelpapier. Dit gee koel, verspreide rook 

- geen teken van tongbrand nie. 

WAITE 
l'rys in Suid·Afrikd : l/9 vir 20 

Ook in standaard grootte: 
Rembrandt Filter de Luxe teen 

5 vir 20, 3/li vir 50 

CJY/elllMa~ 
• • 

VAN Rl N 
FILTER DE LUXE 

met die ,GOLDEN THROAT"-filter 

Studente . . . ! ! 
Vir a! u 

• Handboeke, 
• Skryfbenodigdhede, 
• Leertasse, 
• Geskenke, ens.! 

BESOEK ONS EN WEES VERSE· 
KER VAN GOEIE DIENS. 

POTCHEFSTROOM 
BOEKHANDEL 

Kerkstraat 90 - Telefoon 4:97 

INGRAM SE 

BOTTELSTOOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

• Wynsoorte 

en 

• Spiritualiee 

DIE BULT 
Algemene Handelaar 

Von Wiellighstraat 20, 

VIR ALLE 

KRUIDENIERSWARE, 

HARDEWARE, 

SIGARETTE, ens. 

J. HEIDEMA 
Vir 

FIETSE 

en 

MOTORFIETSE 

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

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

REDAKSIE 
H O OFREDAKTEUR ...... . ...• M. ]. Strydom. 

ASSISTENT-HOOFREDAKTEUR·. E. ]. Smit. 

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

KUNSREDAKTEURS ...... ...... •.... ...... Mej. J. M. T. van der Merwe. 
C. D. Roode. 

SPORTREDAKTEURS ...... ...... ...... ...... Mej. L. Grobbelaar. 
M. ]. Strydom. 

VARIAREDAKTEURS ...... ...... ...... .•... Mej. L. duPlessis. 
S. P. B. Buys. 
W. van der Ahee. 

SPOTPRENITEKENAAR ...... ...... ...... ]. M. Smith. 

FOTOGRAAF ..... . 

VOORSITTER 

LED E 

P. Thiel. 

ADMINISTRASIE 
......................• A. S. Hechter. 

Mej. B. Smit, Mej. M. Stoker, Mej. L. Coetzee, H. Harmse, J. L. Steyn, 
H . van der Walt, J. M. Bothma, H. van der Westhuiz.en, ]. C. Coetzee, 
H . J. S. Swanepoel. 

DIENS UIT LIEFDE 
Dit is mooi om diens te !ewer, onbaatsugtige, selfopofferende 

diens. En dit is soveel mooier en edeler wanneer dit uit liefde ge~ 
skied. Dan vergeet jy jouself. Dan le jy jousel£ op die altaar ter 
wille van hom vir wie jy dien. ter wille van die saak waarvoor 
jy jou in diensbaarheid wil oorgee. Dit verruim jou siel en met 
jou geestesoog sien jy reeds die verwesenliking van die skoonste 
ideale - en jy het self daaraan meegehelp. Daarom bring dit ook 
selfbevrediging. 

Twee van ons staatmakerverenigings het die afgelope va~ 
kansie weer hierdie taak op hulle geneem om fondse in te same! 
wat ons nodig het om ons studentelewe op 'n vaste voet te plaas. 
Ons het soveel verwagtings, ons koester soveel ideale vir ons 
studentelewe en tog, sander die fasiliteite en sander die finansies 
daarvoor bly dit alles blote lugkastele. Maar stap vir stap kom 
ons nader daaraan , tree vir tree gaan ons voort op die weg om dit 
te verwesenlik. omdat ons nog studente het wat die nodige daad~ 
krag en liefde het om op te offer vir ons ideale. Ons is dankbaar 
vir sulke studente wat nog soveel oor het vir ons Alma Mater. 

Maar dit gaan nie om die geld aileen nie. Ons het nog 'n 
ander taak ook. Want waarom sou ons dan 'n gesonde studente~ 
!ewe begeer? Om onsself? Nee, maar ons wil weer in diens staan 
van ons bree volkslewe en as ons in beskeidenheid ons dee! kan 
hydra tot die opbou van 'n volk wat sterk staan in sy Calvinistie~ 
se beginsels, dan sou dit aan ons selfbevrediging gee, nie om 
daarna te reken dat ons taak afgehandel is nie, maar met 
die wete dat ons taak so pas begin het, want die stryd le nog 
voor. Die ideale wat ons op hierdie terrein verwesenlik wil sien 
is byna te. magtig vir ons. Maar tog sal ons nie daarvoor skrik 

en omdraa1 soos hulle wat sander hoop is nie. 
lnnerlik wo~d ons gedryf om alles in die weegskaal te gooi, 

~m ons~elf op ~he altaar te le. En die drang wat ons dry£ is die 
l1efde: hefde v1r ons Alma Mater en liefde vir ons volk. 

-E.J.S. 

6nslins DRUKKERS VAN ,DIE W APAD" 

• 

!:::::::::::::· ::~~~~~~~~::::::::::: : :::: 
'n Stryd teen die Gebed 
Daniel 6: 6: , Daarop bet d ie manne gese: Ons sal teen hierdie 

Daniel geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons 
dit teen hom vind in sy godsdiens." 
D aniel, vertroueling en regterhand van koning Darius, die 

Meder, was 'n gevaarlike konkurrent vir die ander vorste en 
stadhouer~. Hulle wou hom graag uit die weg ruim omdat hy 
bo hulle Ultgemunt het, soveel dat die koning selfs van plan was 
om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Daarom het hulle na 
·~ grond v.ir 'n aanklag begin soek om hom in onguns by die ko~ 
nmg te bnng. 

Maar Danieel wa getrou aan sy 
koning . Daar wa 'n voortreflike gees 
in hom. Daarom kon sy teenstanders 
g:en nalatigheid of verkeerdc handc· 
ling by hom vind nie. 

Daniel se teenstand : rs was egter 
listig - so listig oo die een wat 
hulle aangevoer het. Hulle het gcwe:t 
dat Daniel getrou tot y God gebid 
het. Daar sou hulle iets teen hom 
vind. Hulle ou die koning se ydelheid 
vly, hom versoek om 'n bevel uit te 
vaardig dat hy en hy aileen vir der· 
tig dae a "n god aanbid moet word. 
Darius moes 'n onherroeplike wet van 
M :de en Perse maak en dat diegene 
wat dit nie sou uitvoer nie, in die 
leeukuil gewerp sou word. Hulle het 
Daniel geken. Hy was bo aile getrou 
aan sy God. 

Eintlik i Satan hier aan die werk. 

Ja, o kom d1e aanslae op die gebed, 
die teenkanting van ons aart ·vyand. 
Dit L vir Satan 'n doring 111 die vices 
om 'n biddende Daniel b! aanskou. 
Dit is die oeroue stryd wat woed tu. • 
s~n Christus en die vors van die duis· 
ternis . Op een of ander tydst ip sal 
on elkeen die aanslae van Satan oo· 
ckrvind. Ja, hy gaan rond ·oos "n brie· 
ende leeu wat net wil verslind in 

magtelo e woede. 
H oor ons nie reeds die swaar drcu• 

nende voeteval van d~~ Antichri na• 
derkom nie. J a, dit is reeds vyf mi· 
nute voor twaalf, reed byna middcr· 
nag! Elke dag gaan meer en mcer pro· 
fesie van die Bybel in vervulhng 1n 
ons koerante. Hou hulle maar clop. 
Laat ons dan saam met 'n Paulus uit
roep: Bid sonder ophou! En as ons 
swak word, dank God, daar is 'n bid
dende Christus aan die regterhand van 
'n liefdevoUe Vader! Laat ons ons oe 
hemelwaarts wend waar ons hulp van
daan sal wees; want Hy se: Kyk, Ek 
kom gou! Mag ons antwoord wees: 
]a, kom Here, kom gou! 

Die vorste e n landvoogde wil Daniel 
sleg van sy po£isie beroof, om dit v1r 
hulleself te kry. Dat hy God dien, 
laat hulle koud. Hulle jalocsie en na· 
ywer het hulle daartoe gedryf om Da· 
nicl, op di.: oog af heeltcmal ,wettig", 
te vermoor om sy posisie in die ryk 
te bekom. Daarvoor bet hulle hierdie 

J--------~J._T~·~C~-~SNY~MAN~~· 

WESTVAAL slinkse plan uitgedink. 
Maar nie hulle nie. Nee - Satan 

i die me · terbrein agter die hcle kom· Studente !!! 
plot teen die dienskneg aan God. Sa· 
tan het 'n ander doe! as die arme 
landvoogde. Die stadhouers is slegs 
instrumente in SY hand. atan bet 
dit c:en die biddende D ani""l. Dit laat 
HOM koud of Daniel selfs koning 

VIR KWALITEIT 

DROOGSKOONMAAK 

STUUR NA 

van Mede en Perse word, solank hy W £ S T V A A L 
hom maar kan laat ophou bid! · I 

HORLOSIEMAKER • JUWELIER. 

~RKSTRAAT 152, POTCHEFSTROOM. 

• 
F AHIR-VERLOOFRINGE 

• 
MAKLIKE T ERME . . . . . . GEEN DEPOSITO. 

Alle soor te R eparasies! Alle werk gewaarborg! 
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IHI CO> 0 IF /A I~T Ill~ IE IL IIINI It) II IE ,, ,, VAV/ /A IP' /A It),.,. ILCO>I~ lp> <0 IL IE IMIIIIE I~ lUJ n1r 
Die hoofartikel wat in ,Die Wapad" van 28 Junie verskyn 

het, het baie reaksie van die kant van ons lesers uitgelok. Die re~ 
daksi<e het dan ook gevoel dat slegs enkele briewe wat in hierdie 
verband ontvang is, en verteenwoordigend is van die talle an~ 
der, geplaas sal word. Hi<eronder verskyn hierdie briewe dan ook, 
tesame met die redaksie se kommentaar en verwe,er op die aan~ 
valle wat gemaak is: 

Geagte Redakteur, 

Dawie du Plessishuis. 
3~8~ 1955. 

Met aile waardering vir die hoe peil wat deurgaans in 
die stof van u geeerde blad gehandhaaf word, voel ek tog dat 
daar een besondere puntjie is wat nie onaangeroer mag bly nie. 
Ek verwys na die hoofartikel: .. VERWYDER EERS DIE BALK 
UIT EIE OOG" in .. Die Wapad" van 28 Junie. 

Wat my hinder, is nie in die eerste plek die feit dat die artikel 
aan gebrek aan samehang en duidelikheid mank gaan nie - ek 
neem aan dat die geagte skrywer sy bes probeer het om self die 
verband wat hierdie sake met sy opskrif het, te snap. 

Wat ek egter wei as onnodig en on
regverdig beskou, is die ongegronde 
beskuldiging wat teen die mans van 
Dawie du Plessishuis gerig word: ,Die 
mans weier om Ianger saam met die 
dames aan dieselfde "tafel te eet, ten 
spyte daarvan dat die dames bulle die 
minderes getoon bet denr om versko
ning te vra." Geagte redakteur, bier 
word twee onjuistbede verkondig. 

Die ware toedrag van sake is dit: 
Die mans bet voor die samesprekings 
wat daar gevoer is, besluit om bulle 
by die besluite van die huisvader neer 
te le, maar om 'n kommissie te be
noem om op die griewe van die da
mes in te gaan en die saak in die rei• 
ne te probeer bring. Dit is gedoen, 
nadat geblyk bet dat negentig persent 
van die klagtes on~rzgrond is en aileen 
voortspruit uit 'n epidemie van mas-

Geagte Redakteur, 

sa-histerie. Daarmee is 'n versoening 
bewerkstellig, en het die mans van 
Dawie Duplessishuis die saak as afge
handel beskou, ten spyte daarvan dat 
die dames nie om verskoning gevra 
het, soos die geagte krywer beweer 
nie . 

Hoeseer die oorgrote meerderheid 
van die mans van D awie du Plessish uis 
ook die tweespalt wat daar gekom bet, 
betreur - nog meer betreur bulle die 
feit dat buitestaanders op grond van 
derdeh andse inligting onbekookte oc·r· 
dele vel. Dit dien beslis nie ter be· 
vordering van die groter eenheidsge· 
voel waarvoor die gegte skrywer van 
die hoofartikel pleit nie - Ja waa~
lik: LAAT ONS EERS DlE BALK 
UIT ONS EIE OOG VER WYDER! 

Ek dank u vir plasing, 

J. A. van Rooy. 

Dawie du Plessishuis. 
2 Augustus 1955. 

O at .. Die Wapad" gedurende die afgelope halfjaar 'n 
tot dusver ongekende standaard daargestel het waarop die re~ 
daksie met reg trots kan voel, val sekerlik nie te betwyfel nie. 
En dat hierdie ywer en vaardigheid ook buite P.U.~geledere 
waardeer word, word onweerlegbaar deur die ondersteuning van 
u adverteerders bewys. Niks en niemand is egter volmaak nie. 
en daarom bied dit veel stof tot dankbaarheid dat die redaksie 
onvermoeid daarna streef om die gehalte' van .. Die Wapad' 
steeds te verbeter. En in die lig van hierdie strewe van u moet 
u dan ook hierdie skrywe beskou. 

Die hoofartikel van u jongste uitga
we (Dee! X nr. 8) is ongelukkig iet
wat in die rigting van 'n teleurstel· 
ling na ,Dra mekaar se laste" (Dee] 
X nr. 2) en andere van diesdfde 
skrywer. Nie aileen ontbreek die dui· 
delikheid en die direktbeid wat vroeer 
E . J. S. se pennevrugte gekenmerk 
het nie, maar boonop maak die afwe• 
sigheid van 'n inherente boofged1gre 
soiets soos eenheid en samehang on· 
moontlik. Maar wat miskien die mee , 
te hinder, is die oor ese verslaggewer· 
taktiek van die skrywer. ,Life" en 
Kie. sal gewis blocs om sulke duim· 
suig-produkte te publiseer as wat ver• 
a! die eerste paragraaf van die betrok· 
ke hoofartikel ontsier. Dit is nou een· 
maal 'n feit dat 'n mens liewers 'n 
saak behoorlik meet ondersoek voordat 
jy iets daaroor wil e - ten minste, 
as jy verwag dat jou woorde ingang 

meet vin d. En dit is juis wat elkc 
P .U.-student graag van .,Die Wapad" 
wil sien. Miskien sal dit die moeite 
loon om onpartydig op die betrokke 
episode van D awie du Plessishuis vs. 
twee oorhaastige klaagsters in te gaan 
indien u u lesers weer iets van bier
die onsmaaklikh eid wil laat hoor. 

By dit alles meet egter die vol pro· 
gram van die redaksie - en E . J. S. 
- as gevolg van hul prysenswaardige 
ywer in gedagte gehou word sodat 
ons seker alle reg het om te hoop en 
te vertrou dat die betrokke hoofartikel 
die resultaat eerder van te min tyd as 
te min belangstelling is en dat dit nie 
'n weerspiee.J.ing is van wat die volgen
de paar uitgawes van , Die Wapad" 
gaan oplewer nie. 

H artlik dank vir plasing, 

TJAART V.D. WALT. 

E. J. S. SE ANTWOORD 
Dit is verblydend om te sien dat daar met soveel nougeset

heid gewaak word oor die gehalte en korrektheid van die artikels 
in ons blad. Oit gee ons kontak met ons lesers en dit is hoogs 
nodig vir die goeie vooruitgaang van dit wat ons in swakheid 
wil bied. 

Wat die bskuldiging betref oor die 
gehalte van genoemde art ikel wat ge· 
baseer sou wees op ,derderangse in
ligting", wat , Life en Kie" ou laat 
bloos," beskou ons a persoonlik en 
laat dit daarby. 

Aangaande die ,onwaarbede" da::1: 
dit mag wei wee dat die dames nie 
a groep teenoor die mans as groep 
h ulle ve rsko ning aangebied het nie, 
maar dit was ons bedoeling ook nie. 
Daaroor weet andere meer. Dit sou 
egter aan die gesindheid by die dames 
min verskil maak. W at wei waar is , is 

dat daar by individuele gevalle vcr· 
skoning aangebied is en wei in so 'n 
mate dat ons dit as algemene gesind
heid onder die dames k n karakteri· 
seer. En die ver koning dat die huis
vader se reeling so aanvaar is, ien 
ons alleen maar as 'n bevesti· 
ging van dit wat in die eie gemoed 
aangegaan het. \Vat vir ons dus van 
meer belang is a die formele dinge 
waaragter ons kritici skuil is die ge· 
indheid waarme,~ alles gepaard gegaan 

het en waarop ons in genoemde ar
tikel ook gewy het. 

E. J. S. 

' ' HOOFA~TIKEL VOLKOME 

GEREGVERDIG'' 

Geagte Redakteur, 

Klawerho£, 
P .U. vir C.H.O ., 

10 Aug. 1955. 

'n Grootkop het eenmaal gese: , Om konstruktief te wees 
moet mens dikwels eers destruktief te werk gaan. Redelik den~ 
kende persone sal die noodsaaklikheid daarvan insien en die de
struktiewe element saam met die konstruktiewe aanvaar. 

Vuurvreters sal opgesweep raak, d'e 
destruktiewe element gryp en 'n ver• 
dere verwoestingsveldtog op tou sit. 

Die rede? Dit mag kompensasie 
wees, of is dit maar 'n kwessie van 
die waarheid maak seer? 

As ons eerlik wil wees •s die 
hoofartikel van ,Die Wapad," 28 
Junie, volkome geregverdig. 

M .i. is die spanning wat onlangs 
tu sen mans en damrs in Dawie du 
Plesis iets van die verlede. T og wor j 
die stryd nog voortgesit deur 'n paar 
persone wat trag om ,die waarhci:.l 
aan die reine te bring." 

Voel hierde persone vcrontreg of 
skuldig, of i ons besig, soos E. J . S. 
se: ,om ons te verknies oor nietige 
sake sonder om ons eers te ve rgewis 
wat daar op die spel is?" 

Sal dit nie WERKLIK maar beter 
wees om eers die balk uit eie oog 
te verwyder nie, of raak ek nou Kom• 
munisties? 

EDNA KRUGER. 

( Alhoewel die skryfster van hierdie 
brief nie melding maak van die waar• 
heid of onwaarheid van die genoemde 
hoofartike1 in ,Die Wapad" van 28 
Junie nie, kan tog afgelei word dat sy 
heelhartig saamstem met die inhoud 
van die artikel en dus ook met die 
geloofwaardigheid van a! die feite wat 
daarin genoem word.-Red.) -·-

Die dwase en die ver tandige is ewe 
onskadelik. Slegs die half dwase en 
half ver tandige is g~vaarlik. 

PRESIDENT CAFE 
FOR: 

• SWEETS, 

e GRILLS 

and 

e COOLDRINKS. 

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

('n Vraag van Frikkie Fietsryer aan 
Fanie Voetganger) 

BESPAAR TYD, KRAGTE 
en SKOENE deur 'n 

FIETS aan te skaf. 

C. v. d. MER WE 
FffiTSHANDELAAR 

Kerkstraat 92, Potchefstroom 

PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

en 
Antikwariaat. 

vir al u 

W etenskaplike Boeke 

en Skryfhehoeftes. 

Kerkstraat 59 Telefoon 11 



Vrydag, 19 Augustus 1955 ., DIE WAPAD" 

qQan 
V an Studenteraadswee word 'n hartelike welkom u toege~ 

roep na 'n tydperk van welverdiende rus. Mag hierdie 'n baie 
vrugbare kwartaal vir ons alma! wees en mag ywer en bereidheid 
vir ons samesyn ook nie ontbreek nie. Ons wil vertrou dat u rus 
toereikend was want ons gaan welbewus 'n tyd binne waarin 
sesse baie skaarser is as paaltjies wat val voor die bli tsbou
lers van ons geagte dosente~eksaminatore. Dis mos eksamentyd 
wat begin nie waar nie:' Stuur maar glippe toe Pukke! D iegene 
wat dan nou vangskote gaan kolf moet dan maar die gevolge 
dra, nie waar nie? 

TO ERE 
Ons mag met baie toerendes terug• 

sien op die harde arbeid wat in Rho· 
desie en Suidwe verrig is gedurcndc 
die afgelope vakansie. Dit is oak met 
diepe gEvoel van dankbaarheid dat ons 
mag vermeld dat die toere ryk aan 
gees van offervaardigbeid en sameho• 
rigbeid was en daarom van elfspre· 
kcnd ook "n sukses. Thalia het geskie· 
denis gemaak deur 'n huidige bate te 
toon van £400 terwyl die Nabama 
op die oornblik, ook nog voor hulle 
naweektoere, r -eds £300 kan afdra. Ons 
herhaal htcrrnec kortliks die innige 
dank wat die S.R. verskuldig is aan 
hierdie toergeselskappe. Aan die leiers 
van die toere, mnre. Ockert Strydorn 
en Johan van der Vyvcr: Baie dankie 
en veels geluk! U bet geen opoffering 
ge paar in dte diens aan u Alma Mater 
nie en sodoende 'n ryk seen gesien op 
u werk. Ook aan alma! wat u onder· 
steun bet en saarngewerk het aan die 
suk es gaan die hartelike dank van die 
S.R. U lojaliteit word baie hoog op 
prys ge,tel. Dan ook aan die geagte 
lede wat die S.R. verteenwoordig het, 
t .w. mnre. Jack Strydom en Bouie 
de Klerk a ook aan die Senaat ver• 
teenwoordJgers, Pro f. en mev. J. J. 
Snyman en Dr. en mev. H . ] . Schutte 
ons hartlike dank vir dte wyi;e waar· 
op u met die toerlede saamgewerk het 
aan hierdie groat suk es. 

'n Volgende woord van hartehkc 
gelukwensing gaan aan die Amateur· 
stoeispan van mnr. Wynand Putter 
wat aan die inter·universitere sto<i· 
toernooi te Witwatersrand·Universiteit 
deelgeneem het en ook met welslae 
uit die stryd getree het. Die jong pan· 
netjie het vir on universtteit naamge· 
maak deur 'n onverwagte tweede plek 
in te neem. Aan die kaptein dan ·n 
woord van dank ook vir al die opof· 
fering en bekwame Ieiding war hy tot 
stand gebring het. Aan Spantou Swa· 
nepoel wat as inter·univer itere karn· 
pioen bekroon is in sy afdelmg, baie 
geluk. Mag u ook nag verder u Alma 
Mater tot eer strek. 

Die dameshokkiespan het teen baic 
sterk kompetisie tyden die Inter•uni• 
versitere·dameshokki<toernooi in Kaap• 
stad gedurende die afgelope vakan ·ic 
bulle bes probeer om die tudentehok· 
kiewereld te oortuig van hulle liefde 
vir die spel en bulle lojaliteit teenoor 
bulle Nma Mater. Aan al ons moedtge 
dames gaan die dank van die S.R. 
en studente. Ons kan nie nalaat om 
die hulp te noem wat die dames op 

l {inansiele gebied die Studenteraad ge• 
.,k het nie. Aan die kapteine van 

........,_•an en die dame on hartclikc 

Jer eer het on Studcntelewc tc 

beurt geval toe rnnr. Hcnnic Coetsee 
op die onlangse kcuring van die Stu· 
dcnte·konserttoer wat gedurende De• 
sembermaand na Europa plaasvind ge· 
kies i&. Ons wil hom hiermee hartlik 
gelukwens en dte hoop uitspreek dat 
die toer baie aangenaam sal wees en 
dat hy vcrryk mag terugk<er. 

S.R.* VERKIESINGS 
Ja, dtt wa die laa te kwartaal wat 

11 mgegaan het saam met die huidige 
Studentcraad! Vroeg in September, 
eersdaags, sal ons saam taan om vir on 
'n nuwc bemanning te kies vir die 
sktp wat die swaar vrag van leierskap 
moet dra hier. Ons wil u hiermee op· 
wek om die ket:ni gewingbord dop te 
hou vir vcrkiesingsdatums, datums vir 
jaarver. lae crekleurevergaderings ens. 
On moet klaar wee hiermee voordat 
die tormwolk van eksamennood on 
onmgc bestaan verdonker. 

BROSJUREBOEK 
Die S.R. van 19 55 stel dit as 'n 

ideaal om di~ ,Bro jureboek"' van ons 
studentclewe te laat druk voor die uit· 
gang van sy werkjaar. Daarin beoog 
die raad die hersiening van al die kon• 
stttu·ies van die onder· en hoofligga· 
me asook die van die Studenteraad 
selL Dit moet 'n lewensgetroue weer· 
gawe wees van ons studentekon truk· 

VAN DIE REDAKSIE 
O ns Huis, P .U. vir C.H.O., 

Geagte lesers, 
Nog 'n Julievakansie het gekom en 

gegaan. Bloubriewe, toere, toernooi!, 
ontspanning en ,studie" was aan die 
orde van die dag. En nou dat die 
tweede semester aangcbreek het en die 
borne binnekort gaan bot, hoor ons 
onvcrmydelik die gerammel van nuwe 
onwee rswolke oor ons hoofde - Ek· 
samen! En as ons aan eksamen dink, 
kom ons tot die besef dat die jaar al· 
reeds sy laaste stuiptrekking begin 
gee. Ja, geagte le ers, ons het die laas· 
te skof van 'n ander jaar bercik -
'n jaar wat weer eens gekenmerk was 
deur al die lief en leed wat die ]ewe 
'n mens kan hied. Van redaksionele 
wee wil ons dan ook die hoop uit· 
spreek dat die lief vir u gedurende die 
res van hierdie jaar die leed sal ver· 
dring en dat ook die eksamen wat 
talle van u alreed hierdie kwartaal 
mee die stryd sal aanknoop, meer liefde 
as Leed sal bring. Aile sterkte, dus, 
vir die laaste semester en mag u suk· 
ses behaal in alles wat u ,al doen en 
aanpak. 

sie en 'n oorsig oor die jare waarin In kort wil die redak ie dan ook 
ons tot hier gekom het. Die S.R. wil van hierdie geleentheid gebruik maak 
u hiermee opskerp, geagte dames en om y gelukwensings oor te dra aan 
here, om ywerig en kontensieus te alle klubs en verenigings wat on Uni· 
wees in die hulp wat u ons gaan ver· versiteit gedurende die vakansie in di<: 
leen om van hierdie omvattende saak vreernde verteenwonrdig het. Ons dink 
'n suk ~es te maak. Alleen met u daad· bv. aan die toere van die Thalia en 
werklike ondersteuning kan hierdie die Alabama wat saam ong :vee r £700 
saak die bedoelde vrugte afwerp. vir ons Studentesaalboufonds ingcs"l· 

S.R.*SEKRET ARIAA T mel het, aan die Stoeispan wat tweede 
As gcvolg van 'n operasie wat ons plek verower het op die Inter·U ni· 

gcagte sekretari ondergaan het is hy versitere Stoeitoernooi te Wits, aan die 
nog nie weer op sy pos terug nie. Ons dameshokkiespan wat minder goed ge· 
voel inntg bly aam met rnnr. Johan vaar het op die hokkietoernooi maar 
Buys dat di opera ie 'n sukse wa ·. nogtans bo Tukkies ge•eindig het en 
Mag die volkome herstel ook daarop ont aglik baie geleer het. 
volg. Die S.R. het dan ook sy hulp· Laastens wil die redaksie sy dankbe· 
sekretaris, mnr. Peet Smit gckoopteer tuiging oordra aan aile Pukke wat nie 
en vra u hiermec om horn diesel(de op die redaksie is nie maar nogtans 
hulp te verleen a wat mnr. Buys nog hulle dee! bygedra het om hierdie uit• 
altyd van u ontvang het. gawe van die ,Wapad" moontlik te 

Dienswillig, maak. 
_ Ph. C. SNYMAN, S.R.·Voor.itter. M. J. STRYDOM, (Hoofredakteur). 
,,~~~~.,f):(/"' ~~ .., ,.~ '!(: ~ .. ~~ ~ 

w. J. SPAVINS & SEUN 
vir aile 

Elektriese Benodighede 
KOELKASTE • RADIO'S 

BLADSY VYF 

HAROLD'S 
AUTOMOBILE SERVICE 

STATION. 
Kerkstraat 166 Telefoon 1293 

Potchefstroom. 

• 
Voorradehouers van alle 

Onderdele en bykomstighede 

vir u M otor, T rekker, ens. 

* WES-TRANSV AAL 

SPORTWINKEL 

vir aile 

SPORT UITRUSTING en 

SPORTBENODIGDHEDE. 

A. T. LUKE & KIE. 
APTEKERS 

Vir al u .. . 

e Mediese en skoonheidsbenodigd

hede 

sowcl as 

e Radio en Elektriese Benodigd

hede, 

e IGekies ontwikkel en afdruk. 

Bus 29, Potchefstroom, T el. 3~ 

CORNER 

FRUIT STORE 
vir a1 u 

e VRUGTE, LEKKERS, 

e SIGARETTE, 

e KOiiLDRANKE en 

e VERVERSINGS. 

VRUGTE en GROENTE. 

Bekend van wee sy 

UITSTEKENDE DIENSt! 

I. GLASER- Juwelier 
NUWE ADRES: 

vanaf 1 April 

h/v. KERKSTR. en AUTOLAAN, 



BLADSY SES ,.DIE WAPAD" Vrydag, 19 Augustus 1955 

Kry 'n ,, d ,,, man o. 
Rook Kwaliteit teen Suid-Afrika se 

Gewildste Prys 
Omdat Kommando dagvirdag by die 
miljoene verkoop, rook u geurvarse* 
topkwaliteit-tabak teen Suid-Afrika 
se gewild te prys. Daarom is Kom
mando ook die sigaret 1vaarom Suid-Afrika die meeste 
vra. Gee Kommando 'n kans-en oordeel self! 

* Vir fabrieke in a/ vier die provinsies, kom Kommando
sigarette kwaliteitvars by die tabakwinkel ... geun•ars 

en genotvo/ by u! 

DIS DIE KWALITEIT WAT KOMMANDO VER:<OOP I 

GIH11-2A 

EXCELSIOR MEUBELS 
Kerkstraat 132 - Potche£stroom - Telefoon 743 

,Ons nooi Pukke, Oud-Pukke en Vriende 
om ons Vertoonlokale te kom besigtig!" 
Ons roem daarop dat ons diens ongeewe
naard is in die meubelbedryf. 

ONS REeL AFBETALINGS WAT BY NUWE 
BEGINNERS SE INKOMSTE PAS. 

~rokki£.s 
uil hi¢ 

f l.unswir.elb 

Uilslalfinq oan dkilJe,.qe 
ltJtJn J2eetnles 

Besondere belangstelling is gaande gemaak deur die reisende 
uitstalling van reproduksies van beroemde skilderye wat van 1 
tot 5 Augustus deur UNESCO in die kunssaal van die biblio~ 
teek aangebied is. Die afdrukke was oor die algemeen van be
sender goeie gehalte en vera! die Rembrandt~werke het aandag 
gewek. n Mens sou nietemin graag 'n beter keuse van werke uit 
die bepaalde periodes en skole wou gesien het; te dikwels is be
treklik onbelangrike skilders as verteenwoordigend van 'n be
paalde skool bestempel. Meer besonderhede oor die uitgestalde 
skilderye self, i.p.v. aileen oor die skilders en skole. sou beslis 
gunstige reaksie uitgelok het. Die uitstalling het ook 'n te wye 
veld probeer dek en sodoende opvallende leemtes gelaat; indien 
aileen op enkele skole gekonsentreer was, sou 'n beter indruk 
geskep kon word. 

Wei was dit aangenaam om werke 
ujt die Ooosterse 12n Persiese skolc op 
te merk. Hicrdie kuns word te dik- KOM SIEN ONS
wels verwaarloo deur die Westcrse 
kun tucL~nt. 

BRUEGHEL EN VERMEER 
Uit die Holland e kool was dit 

vera! Brucghel en Vermeer wat die 
aandag getrek het, naas natuurlik 
Rembrandt. Die Ita1iaanse skool was 
effens afge lo: ep. Opvallend was dat 
die onderwerpkeusc byna deurgaan na 
die soctlike oorgehel het; meer van 
die dramatiek van Uc~llo (,Die lag 
by Romano"), Rembrandt (Selfpor
tret, ,Die Emmausgangers") e.a. sou 
beslis 'n aanwins gewees het. 
In geheel genome wat die uitstalling 
niett~min bevredigend en aangenaam. 

LOOCK 
Kleremakers 

Calderbanksgebou, 
Kerkstraat 102 Telefoon 855 

POTCHEFSTROOM. 

vir al u 

• Fotografiese 

en 

• Aptekersbenodigdhede. 

GEEN & VELLEMAN 
Kerkstraat, 

POTCHEFSTROOM. 

W. J. GROBBELAAR 
MANS en DAMES-

HAARKAPPER. 
Kerkstraat 97 Telefoon 330. 

~~,~~h~..Y.~, 

MALAN MEUBILEERDERS ~ 
S.A.N.L.A.M.-GEBOU, WINKEL NR. 3, 

POTCHEFSTROOM. 

• 
KOM BESOEK ONS VIR .. DIENS"! 

r/3eqeps @Laassen F 0 T 0 G R A W E - Nou ook le Kerkstraat 84 Foon 4'5 

K.om Kyk na ons Uitslalling van K A M E R A S 



V1ydng, 19 A ugustus 1955 .,DIE WAPAD" BLADSY SEW E 

,,French Play was Goo~ 
Entertainment" - ALD U S , WINDHOEK 

A DVERTISER" 

rfhalia Behaal Rekordwins 
Die aanhaling : .. French play was good enter tainment fo r 

Windhoek," u1t die .,Windhoek Advertiser" van 19 Julie 1955, 
is 'n baie goeie aanduid ing hoe die Thalia-toneelv ereniging op 
bulle hele toer begroet is ... Mnr. Perrichon gaan op reis" was 'n 
bc:ie suksesvolle keuse en hulle is orals ba ie goed ontvang - en 
vir die eerste keer in jare gaan Thalia 'n groot w ins wys. 

D ie T halia-toneelgeselskap in opgewekte luim voor die stadsaal op Britstown 
afgen rem Foto: . Stee nka mp 

M nr. Johan van der Vyver verdien 
alle !of vir hicrd1.:: tocr van Thali.t 
deur Su'dwes. Dit was in alle opoigte 
'n sukses as opvoenng c1·, finans1· 
eel, sosiaal en as propagandamiddcl vH 

die P .U. 
UITBLINKERS 

Om pelcrs uit te sander in hier J1c 
opvoering sou ba1e mocilik wee . To~ 
was daar vera! v1er spelers wat tkur 
die hele opvoering Ultgeblink het: 

Jurie Gouws-Venter in die rol van 
mnr. Perrichon, wat die gehoor be· 
koor het deur sy gebare, Alwyn du 
P lessis as die majoor, van wie daar 
gese is: , The finest actine of th2 
even'n g .. . h is appearance 0 11 th2 
stage was far too brief." N aas 
Steenkamp as Daniel Savary, een 
van die meded ingers om d ile hand 
van mnr. P~rrichon se dogter. Hen
riette en Bessie Seyffert as H en
riette self. Ook Mariette Bisschoff in 
die rol van mev. Perrichon het u it
geblink. 

FINANSieLE SY 
Oor die fmansiele sy i> daar nog nie 

absolute sekerheid nie, maar die ver• 
eniging hoop om 'n wins van oor die 
.£400 te wys - en dis hoofsaaklik 
toe te skryf aan die onbaatsugtig~ 

ywcr wat d1e toerl€ de a an die dag ge· 
le hct om cenvoudig van die toer 'n 
•uk>cs te maak en ook aan 'n vryge• 
wij.!c publiek soos byvoorbeeld op D e 
Aar ondervmd is. H icr kan ook ge· 
meld word dat al die , Pukkie " wat 
'aamgenccm 1s om verkoop te wo rd , 
binne d1e eer,te v1er vertoning uit• 
verkoop was. 

Die ledc kan maar nie uitg~praat 

raak oor <.he aangename tocr wat hulle 
gehad hct nic. D1e meeste lede het vi r 
d1e 'crstc kecr Suidwcs bcsock en dit 
aileen was al die moei te werd. D ie 
aangcnamc gees tussen die lcde het 
egt.r dtc gcnot soveel verhoog . Vir 'n . 
groat mate was d ie g e!liefde reisou: rs 

prof. en mev. J. J . Snyman hiervoor 
verantwoordelik en selfs al h et mev. 
Snyman c.nke~r ant;>cr lelik g : praat, 
het alles onder hulle bekwame toe
sig baie goed verloop. 

D1t was me die eerote keer dat ' n 
tocrgescl<kap van die P.U. deur Suid· 
wcs toer nie, maar d1t IS beslis seker 
c.lat h1erd1e tocr van Thalia weer die 
belangstclbng 1n Suidwes vir ons Uni· 
vcr>lteit wakkcrgcskud het. T ha lia sal 
SUJc.lwes lank onthou en Suic.lwes vir 
Thalta! 

<6A<6 1HIIE'ii IMI©IQ)IE$ [IE©Iun~ .. J l~ lp>lk . 
Open teen die tweede helfte van April te 

TOMSTRAA T 56 A 

( Langsaan Sonskynkafee) 

Aile benodigclhede vir dames word teen billike 
pryse aangebied. 

SKAAKRUBRIEK 
Maandagaand 8 Aug ustus het mnr. W . J. Miihnng , wat 

saa m met dr. M ax Euwe (Nederland) op 'n skaaktoer deur ons 

land is, 42 spelers van Potchefstroom en omliggende dorpe aan~ 

gedurf. Hiervc.n het hy ongeveer helfte binne 3Yz uur geklop ter~ 

wyl die einduits1ag na byna 5 ure se taa i spel as volg was: wen 

36, verloor 2, gely kop 4. Die twee wenners is mnr . I. F . Williams 
(Potchefstroom) en dr. A. W . Middelberg (Sasolburg) . O ncie:: 
die vier gelykopspelers was Danie P rins van ons Universiteit. 

Onder die gelyktydige w~dstryde 
wat dr. Euwe tot du ver g·speel bet 
noem ons die volgende ( o ntlcen aa n 
Die Burger , 2 Aug. ) : In Johannesbu:-g 
30 potte; wen 28, 2 gelykop . W eer in 
Johannesburg, 30 potte; wen 26, 3 g:• 
lykop en 1 verloor. In Johannesburg 
m et horlosies, 4 potte; 3 gewen en 1 
ge lykop (teen Dreyer, Driman, Lc· 
win berg '"n dr. Petz.all). In Benoni, 
3 2 potte, waarvan al 3 2 gewen is. In 
Rondebosch, 30 potte; 23 gewen, 6 
gelyk, 1 ve rloor. In Oos-Londen , 3 2 
potte; wen 29, 1 gelykop, 2 verloor. 
In Stellenbosch, 30 potte; wen 28, 1 

gd yk, 1 verloor. 
M nr. Miihrin g speel verd~ r in O o • 
I n Johannesburg, 56 potte; wen 38, 
spe~l 13 gelykop en verloor 5. I n 
Pretoria, 42 potte; wen 36, 5 gelykop 
en 1 verloor . In Kroonstad, 3 ~ potte; 
wen 31, 3 g lyko p. In Rondebosch, 38 
potte; wen 28, 7 gelyk, verloo r 3. 
Mnr. Miihrin g speel verder in Oos• 
Lo nd cn afsonderlik gelyk teen Leon 
Wilken en K. Kirb y. 

D r. Euwe het op W o: nsdagaand 27 
Julie teen 9 spelers, G rivain is, Schobi , 
Snoek, Rabinowitz, R eitstein , Lewis, 
Isaacson, McBride en Bergenbo ff -
almal goeie kenners va n di ~ spel -
gel yktydig te staan gekom met die hor· 
Josie. H y moes dus nege keer so vin· 
nig speel as sy teenstan d ;rs! H y het 
legs tr en G rivain is verloor, gelykop 

gespeel teen R abinowitz , R eitstein en 
McBride en d i-: ande r vyf geklop. 

Ons gee bier die pel weer tussen 
Grivaini en Euwc verwerk uit Die 
Burger, 2 Aug. 1955): 

WIT: K . V. Gnvaim; SWART: 
D r. Max E uwe. 

!. iP-Q4; P·Q4, 2. B·Kt5; P·QB3, p. 
K3, Q·Kt 3; 4. P·Qkt3; Kt·B 3. 5. BxKt; 
KPxB. 6. B·Q3; P·QR4. 7. Kt·K2; 
P·R 5. 8. Kt·Q 2; B-R 6. 9. 0-0; 0·0. 
10. P·QB~; K.B-Kt5 ( herstelling van 
sy flatc r in 8 . ... ; B·R6. Swart al 
tcrk op dre verdediging). 11. Kt-K.B3; 

P ·R6 . 12. Kt·B4; Q·R 4 (sander enij.!e 
vcrbetering in sy po isie). 13. QR·Bl: 
Kt-R3 ( Kt·K2 bicd miskien beter voor• 
uit-igte na 12 ........ ; B·K4) 
14. Q -B2 (begin van mooi plan ) ; 
P-KKt3 (onder omstandighede die bes• 
t e) . 15. P·B 5; QB·Kt5. 16. P·R4; 
BxKt? (Offer Loper met sleutelpo isie 
o p en bevorder wit se planne). 1'7. 
P xB; P-B4. 18. K·Kt2; P-R4. 19. 
R· KR l; Q ·B2. 20. Q R·KKt1: KR·K1, 
(om uitvlugkan vir sy koning t: bied). 
21. K·B 1; K·B l ( . . ... ; K·R l of R2 
sou groot verliese in d1e hand werk). 
22. Bx~P!; P xB. 23. QxP; K-K2. 24. 
R ·Kt7; R ·KBl. 25. Kt·Kt6 sk.; K-Kl. 
26. KtxR; KxKt. 27. R(R1)· Ktl: BxP 
( laastc poging). 28. R·Kt8 sk. wa:1rop 
swart bedan k. 

D it i seker dat Grivaini 'n ander 
dcuntjie sou gesing het as dr. Euwe 
nie mer verd:elde aandag moe speel 
nie. D ie sette van dr. Euwe i a gc· 
vo lg van hul gejaagdheid dikwel baie 
ko rtsigtig. 

~~~~~~ I MNR. J. s. DUPLESSIS, i), 

$ U VERTEENWOORDIGER VAN 

~ i RE M B-RA NDT 
~ Meyerstraat 9 Telefoon 897 

~~=::::.::.000¥~~ 
'";'";~~o/~~~~~~1. 

Ed., JL., OOMS, (N.ST.O .. N .V.V.O . Ned) 

• OOGKUNDIGE. 
• Brilspesialiteit. 

U oe getoets op modern~wetenskaplike metode. 

Kerkstraat 129 - POTCHEFSTROOM - Telefoon 980 

EIE OPTIESE SL YPERY. 

Depot: CARLZEIS~ JENA. 
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ALABAMA TOER A..S.B.=KONSERTREIS NA 
DEUR RHODESIE EUROPA 

DENNIE COETZEE VEROWER 
TOON £300 WINS PLEK 

Vir 'n derde keer binne enkele jare het die Alabama studen~ 
te~orkes weer eens vanjaar gedurende die pas afgelope J ulieva~ 
kansie deur Rhodesie getoer om nie aileen die naam van ons Al
ma Mater ten noorde van die Limpopo uit te dra nie, maar om 
ook geld in te same! ten bate van die Studentesaal-boufonds. AI~ 
hoewel die toergesleskap, wat die finansiele sy betref, nie so suk~ 
sesvol was as die vorige jare nie , kan nietemin gemeld word dat 
Mnr. Ockert Strydom en sy geselskap aile lof verdien vir hulle 
onbaatsugtige opoffering en diens aan die Universiteit, en kon 
hulle nogtans ongeveer £300 wins aan die Studenteraad oorhan
dig. 

" LIMPOPO 

Die Alabama-groep op die Beitbrug oor die Limpopo-rivier, a£geneem 

Die ge elskap het Potchefstroom op 
die 30ste Junie per bus verlaat en 
voordat bulle die Limpopo oorgesteek 
het, kon bulle al spog met drie baie 
geslaagde opvoerings te Nylstroom, 
Me sina en Tshipise. In Rhodesie elf 
is daar op die volgende plekke op· 
voering gehou: Fort Victoria, Chi
pinga, Melsetter-Noord, Umtali, In· 
ya4ura, Rusape, Marendellas, Sali bu
ry, Enkcldoorn, Gwelo, Gatooma, Si· 
noia, Chona, Wa!Jkie en Bulawayo. 
Die rekord·inkomste van die geselskap 
is behaal op Enkeldoorn waar £120 
ingesamel is. 

Volgens die toerlede, was die hoog
tepunt van die toer ongetwyfeld die 
kort verblyf van die geselskap by 
die Livingstone-watervalle waar o.·1. 

geen opvoering gehou is nie, en di2 
Pukke vir die eerste keer na tai!e 
vermoeiende opvoerings 'n blaaskln
sie gekry het. 

Die Alabama moes oms onder 
moeilike omstandighede bulle program 
aanbied. Talle organisasic·moeilikhed~ 

het opgeduik maar is g~rccld op 
behendige wyse deur mnr. H ennic 
van der Walt, die organi eerder, en 
mnr. Strydom, die toerleier, utt die 
weg geruim. Die ukses van die toer 
was dan ook grotendeels aan hu!Je til 

Pieter Thiel, die penningmee,tcr L'JC 

te skryf. 
In 'n onderhoud met enkele van die 

toerlede, het dit geblyk dat daar deur• 
gaan 'n baie gocie gees geheers het. 

Uit die finansiele veT lag van die 
penningmee ter van die toer, het dit 
geblyk dat die uitgawe van die to~r 
hoog geloop het. Daar moe o.a .. £7 XJ 
betaa! word vir die bu wat die gesel· 
skap gzhuur het; verder moe daar £200 
bestee word aan reklame. Indien hier· 
die uitgawes nie so hoog was nie, <uu 
die Alabama ongetwyfeld met 'n r·:· 
kord·wins na die Universiteit kon t: 
rugkeer, aange icn hu!Je gedureml~ 

die toer ongeveer £1200 ingcsamcl hct. 
Nogtan het die ge el kap talle mooi 

suksesse behaal en i ons alma! aam 
met hulle bly dat alles goed afgeloop 
het. 

Word verteenwoordig deur 

MNR. VENTER, 

Noordbrugweg 3 - Telefoon 1247, 

POTCHEFSTROOM 

Vir al u Assuransiepolisse en V ersekerings. 

, Die gelukkige groep studente wat gekies is om die einde 
van die jaar onder beskerming van die Afrikaanse Studentebond 
'n konsertreis na Europa te onderneem, het gisteraand 'n im
promptu~program van werklik hoogstaande gehalte in die Visser~ 
saal aangebied. V era! in die sangnommers is 'n verrasse~de stan~ 
daard bereik. Diegene wat vi r die samestelling van die program 
verantwoordelik was, behoort baie tevrede te voel oor die verskei~ 
denheid van talent wat tot hulle beskikking gestel is. " Hierdie lof~ 
betuiging het in die .,Volksblad" van 21 Julie verskyn , nadat die 
groepie studente wat vanaf 15~1 6 Julie tydens 'n keurkompetisie 
te Bloemfontein gekies is v ir die oorsese konserttoer van die 
A.S.B., op Woensdagaand 20 Julie 'n konserttoer in die Visser~ 
saal gehou het. 

Sowat 3 5 tuclente van byna aile 
A.S.B.·sentra het dte kcurkompeusie 
bygewoon, waar die regi se ur, mnr. 

chalk Theron, en 'n groot aanta] hel· 
pcrs, die a'pirantc 'n veeleisencle keur· 
proses laat deurgaan het. 

TOERGROEP 
Die finale groepie 1s a volg gekie : 
Mnr. W. van Tonder (U .P. Binne· 

muurs): klavierbegelcir; P. Geldenhuys 
(Wellmgton): konsertma.pcler; G. 
Vil joen (U.S.): ghitaar peter; G. M. 
Steyn (U.P. Binnemuurs). sanger e:1 
volk danser; L. Fourie (U.V.): L. van 
Ren:;burg (U.S.): sanger en volk ·dan
ser; E. Agcnbach (U.V.) : sanger en 
volksdanser; A. Loub,er ( U .. ) : ;-an· 
ger en volksdan.cr; H. Coetzee (P.U. 
vir C.H.O. ): sanger en volk damcr; 

MNR. HENNIE COETZEE 

D. Smith (U.V.) : sanger en volk · 
danscr; Mansrescrwes: Mnre. S. P. 
Pauw (U.S.) en J. Ros>ouw (P.U.); 
Mejj. S. Man~ (U.P. B1nnemuurs) : 
sangere en volk. dan ere ; F. A. Kok 
(U.P. Buitemuurs) : angeres en volk • 
danscre~; H. Agenbach (Wellington): 
,angeres en volksdanseres; E. van 
Roo yen ( U .V.): R. Webb (Pretoria 
Normaal): .angeres en volk dan ere.; 
M. Plew (Pretoria Normaal): sange· 
re en volksdan.ercs; C. Rudolph (P. 
O .K.): angcres en volksdan.ere; M. 
v.cl. Westhui4en (P.O.K.) : angercs 
en volksdansere.: M. Adler (U.S .): 
angere en volk dan ere ; ]. Bekker 

(U.S.): sangere;o en volk.danscres. 

Damesre erwe : M ejj. C. Loubser 
(U.S.) en A. Steyn (U.V.). 

Die reisvader van die groepie, dr. 
G. Cillic (inr.) van U.S. was behulp· 
saam met die voorlopige afrigting van 
die groepie van Maandag 18 tot 
Woen dag 20 Julie, en 'n paar ver
werking van bekende Afrikaan e wy· 
ies war hy die uitgele e groep ge

keurde laat instudeer het, het ook 
vee! lof in die ,Friend" verwek, na
dat hulle die Britse T oer pan op die 
Bloem fonteinse sta.ie ge·,sere nade" 
hct. Hierdie blad verk.laar: ,Their ren· 
dering of Bobbejaan, and other well· 
known Afrikaans songs, amazed the 
tourists." 

Hulle repeteer weer vanaf 12 De· 
sember in Stellenbosch, waarvandaan 
hulle onmiddellik per kip op die toer 
vcrtrek. 

REISPLAN 
Die voorlopige reisplan i a volg 

opge,tel: 
Vertrek uit Kaap tad op 23 Dcsem• 

ber. Aankoms te Southampton: 6 Ja· 
nuarie 1956. Opvoerings hierna in 
Londen en Walli . Dan oor na die kon· 
tment waar die toer 'n aanvang neem 
in Vlaandere, dan na vervolgen O os· 
tenryk, Duit land en H olland waar 
die toer op ongcvcer 18 Pebruarie ten 
einde loop. Ook Frankryk en Swit er· 
land al vir 'n kort tydjie aangedoen 
word. Verskeie radio·uitsendings ~a l 
in Oostenryk en H olland gedocn 
word. Die toergroep sal ' n nie te be· 
. ige tyd he nie, aangesien legs sowat 
clke tweccle aand opgevoer word. 

Die regisscur, mnr. Theron het 
reeds 'n uiter intere ante program 
opgcstel, waarin die herkoms, geskie
deni . kultuur en hedendaag e po iEie 
van die Afrikanervolk met behulp van 
egte Afrikaan e musiek en volkspele 
1n verhaalvorm uitgebeeld word. 

GRATIS TOER VIR BESTE 
KOLLEKTE 

Die H oofbcstuur van die A .S.B. wil 
tak be ture hartlik bedank vtr die 
moeite wat hullc dusver met hierdi~ 

skema gedoen het, en maak 'n vriende· 
like dog dringendc beroep op aile 
Afrikaan e studente om kollektelyste 
te neem en te help kollekteer v1r 
hierdie ~kema . leg nog sowat £1800 
word benodig. Aan die persoon wat 
die mee te kollekteer word 'n gratis 
toer oorsee aangebied. 
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Wereldberoemde Tipoloog 
Besoek ons Weer 

Gedurende die afgelope week was die gemeenskap van ons 
universiteit weer bevoorreg om in ons midde te ontvang die be~ 
roemde Tipoloog wat 'n paar maande gelede so 'n waardevolle 
en insiggewende studie van ons Studentetipes in die .. Wapad" 
gepubliseer bet. Hierdie besoek bet hy gebring aan die drie Da
meskoshuise, en sy bevindings is dan ook gegrond op die waar~ 
neming van eerstejaars wanneer hulle die taak van kos aan tafel 
moet vervul. ~odanige e:rstejaars word in vier groepe of tipes 
verdeel, naamhk d1e Egoiste, die Opoffer,endes, die Planmatiges, 
en die Gedisorganiseerdes. 

Die geleerde het ook hierdie keer Voorspelling: Hierdie is die tipe 
by elke tipe 'n prognostiese voorspel• wat in haar eerstejaar aile boodskap· 
ling gedoen van die wyse waarop hier· pe vir die oudames doen en all e foon 
die karaktert.ipes hulle in bulle senior en voordeur vir haar mede•eerstejaars. 
jare sal openbaar. As huiskomiteelede Hulle sal nooit die leiers word nie, 
nou net bulle eer tejaars noukeurig maar word dikwels steunpilare as die 
klassifiseer en dan kyk hoedanige se- kamermaat van gesiene persoonlikhe· 
niors bulle beloof om te wees, kan de by wie bulle hul stille invloed laat 
daar nou reeds vee! gedoen word om geld. 
die toekoms van ons inrigting te ver· 3. DIE PLANMATIGES. 
seker. 
1. DIE EGOISTE. 

Kenmerke: Sodra daar 'n skottel 
voor lede van hierdie tipe neergesit 
word, soek bulle dadelik die sappigste, 
grootste, of lekkerste (a! na gelang 
van watter kossoort dit is) stukkie met 
bulle gedagte uit. Voor enige oudame 
dan 'n sekere stukkie vir haarself kan 
re erveer begin die eerstejaar soos 'n 
fanatiek inskep, maar so rg dar sy nie 
naby die gekose stukkie kom nic. H eel 
laaste word tan du~ tukkie triomfan· 
telik op haar eie bord geskep. Sim· 
holies voorgestel sou die agt borde wat 
sy uitskep so voorkom: oooooooO. 
A haar geliefkoo de oudame egter op 
die onderpunt van die tafel it, mag 
dit so voorkom, maar alleen in he2! 
uitsonderlike gevalle: OooooooO. 

Voorspelling: Hierdie tipe i die 
tipe wat die voorsitter , kapteine en 
hoofdames oplewer. Te midde van sleg• 
te omstandighede is bulle in staat om 
op diplomatic e wyse te floreer. 
2. DIE OPOFFERENDES. 

Kenmerke: Wanneer die skottel kos 
kom, reserveer bulle die slegste stuk
kie, nie vir 'n ondame nie, maar vir 
hulle self. Voor met die inskepproses 
begin wo rd, word daar eers noukeu· 
rig navraag gedoen na die besondere 
smaak van elkeen: hard af sag? ( eicr ) , 
dik of dun? (sop) , gaar of rou? 
(Vl ei ) met so us of droog? (sopvleis) . 
As alma! dan volgens bestelling ge· 
help is, neem sy wat oorbly, of a 
daar nik oorbly nie, verseker sy haar 
tafelgenote (terwyl haar maag skree 
van honger) dat sy gladnie vandag Ius 
het vir kos nie. Grafies voorgestel lyk 
dit so: OOOOOOOo of net 0000· 
000. --·--SING A SONG OF 

STUDENTS 
Lang Stoney: ,As jy ooit 'n leeu 

wil jag." 
Arie v.d. Walt: ,Loves old Sweet 

Song." 
Betty Linde: , Naughty Lady of 

Shady Lane." 
Hannetjie Pretorius: , Die vrolike 

weduwee." 
Gert Bester: ,Will you, won't you 

marry me.'' 

Hierdie tipe is heel dikwels wiskun· 
dig en wetenskaplik aangele, want so· 
dra bulle die skottel ter insae gekry 
het, maak hulle 'n geestelike bereke· 
ning van die mees regverdige verde· 
ling. By hulle sal men dit dikwels 
aantref dat as daar per ongeluk nege 
piesangs in die skottel is, die ekstra 
een in agt gelyke stukkies verde~! 

word . Word daar poeding in rond~ 

skottels gebring, sal b ulle gou cer;;; uit· 
werk dat daar agt stukkies afgesny 
moet word waarvan die tophoek van 
elkeen 45 grade moet wees. Grafies 
voorgestel: oooooooo. 

Voorspelling: Hierdie persone hd 
die karaktertrek dat bulle alles en al· 
mal op gelyke basis wil behandel. Hulle 
is die tipe wat nooit 'n kerel het nie, 
vir die eenvoudige rede dat hulle ni;! 
daarvan hou om een man bo die ;es 
te bevoorreg nie. 
4. DIE GEDISORGANISEERDES. 

Hierdie tipe het geen skema waar· 
volgens bulle werk nie, bulle bet geen 
vooroordele nie, en ook geen voor· 
keur nie. Die lepel word vasgevat, en 
die een porsie na die ander word i:1· 
geskep sodat dit gevolglik byna altyd 
gebeur dat die kos op is en die lee 
borde nog gladnie. Dan moet alma! 
weer bulle borde terugstuur sodat daar 
van elkeen bietjie afgeknyp kan word 
om genoeg te kry. Dis 'n aardighed 
om hulle te sien mclk uitdeel. Die eer· 
ste glas word vol gegooi sod at da 1f 

dan vir ongeveer tien minute lank 
heen en weer oorgegooi word voor dit 
na haar satisfaksie gedoen i . Grafi ~k: 

te wisselend om aan te toon. 
Voorspelling: Hierdie i die tipe 

wat in hulle eerste jaar :n Goldrush 
veroorsaak, en in bulle de rde jaar 
reeds verloof raak. Die man kan dood 
daaroor as hulle so onbeholpe en af
hanklik i . -·-ONS BOEKHOEKIE 

Vulletjie: , Laat Vrugte.' ' 
Boet Duvenhage: ,Ampie die kind." 
Louw Erasmus: ,Trompie, die Sterk 

eun.'' 
Paul de Bruyn: ,Gooi my vir die 

Aasvoels." 
Dick Hauptfleisch: ,Saluut ko rpo• 

raal." 

DIE TRAGIESE 
UITEINDE 

Gegee: 'n Aanvallige eerstejaartjie 
en legio bewonderende ouhere. 

Gevra: Om te bewys dat g<'gewz eer• 
stejaar binne die bestek van 4 jaar 
verander in 'n geharde mannehater en 
'n deur-manne•gehate oudame. 

Bewys: Dee! I: Doortjie middelpunt 
van belan gstelling. 
Skiet na ontheffing. 
Sleep en kys. 
Oortree en word gehek. 
Tragiese heldin ten koste van 
oudames. 
Toppunt van glorie. 

Dee! II: Blye reunie met kerel na 
vakansie. 
Nuwe doortjies verskyn op pren• 
tjie. 
Die legio ouhere verminder na 
Yz·legio . 
Ster besig om te verskiet. 

Dee! III: Nuutste Doortji:.~s verskyn 
weer. 
Belangstellende ouhere nou seer 
:z;ero. 
Verkiesing op huiskomitee finale 
nekslag. 

Dee! IV: Allemuutste Doortjies ar
riveer. 
Belangstellende ouhere nou rnin
der as :z;ero: al!een antagonistiese 
oul.:re bly oor. 
Hek doortjies links en regs. 
Lot as geharde feminis nou finaal 
verseel. 

Q.E.D. 
Gevolgtrekking: Geen nuwe D ore 

moet meer toegelaat word nie. 
Opmerking: Wat dan van die Pote se 

eerstejaars? 

DIEBULT 
SKAATSBAAN 

,Pukke, ondersteun ons vir aangena· 

me ontspanning!" 

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

J.P. van der WALT 
APTEEK 

Kerkstraat 111 Potchefstroom. 

,ONDERSTEUN 'N OUD

P.U.-KANER!'' 

Ek voorsien ALLES wat van 

'n APTEEK verlang word. 
~ ~-

STEL U VOOR. . . . 
,Std,er" Snyman: Sonder kordiet 

in 'n kannonloop. 

Speki<ie: as 'n outydse ridder. 

Kool\ du Plooy: as ,,The Student 
Prine:." 

P.eet Steyn: sonde.r sy arnosterkaros 

N. Laubscher: met 'n Toni . 

Doy van Zyl: met silwer oorbelle. 

Van Dalsen: met 'n bles. 

Vos Venter: met wit melkbaard. 

Stasie Barnard: as 'n biskop. 

Salmon Swan,epoel: as 'n kunsskil· 
de,r. 

Louw v.d. Vyver: met 'n fietsbinne• 
band op die Nyl. -·-P.U. FILMADS OF 

THE WEEK 
Die U.O.D.'s m ,Frontier Fugi· 

tives.'' 

A. P. Brink in ,The Third Man." 
R. v.d. Walt in ,The last time I 

saw Parjs.'' 

Peet Smit in ,Gentlemen pr2fer 
Blondes." 

Jurie V-enter in , Tar:z;an and the 
She-devil." 

Lenie de Beer in ,Her twelw men." 
M. Bischoff in , Point of No Re· 

curn.'' 

Kulu in ,Ring of Fear." 
Wouter de Vos in , Dedective Sto· 

ry." 

Hannetjie v.d. Walt in ,Geld soos 
Bossies." 

J. B. du Plessis in ,Hans diz Skip· 
per." 

Tokkelok in ,Untamed." 
Piet du Plessis in , Darkest Africa." 
At Engelbrect in ,The Laughing 

Samba." 

INGRAM SE 
BOTTELSTOOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

• Wynsoorte 

en 

• Spiritualiee 

Schoonhoven Haarkappers 
,Dames en Here Studente! . • • • " 

Hier is die adres van u Ned. gedipl. Haarkun~ 

dige Haarkapper : 

Foon 1486. Eienaar: G . SCHOONHOVEN. 
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Tukkies Geklop op 
Hokkietoernooi 

Reent Ry W edstryde in Wiele 
Op Sondagmiddag die 17e Julie, het die Dameshokkiespan 

in Kaapstad aangekom vir mededinging in die tiende jaarlikse 
inter~universitere hokkietoernooi. Die geselskap het bestaan uit 
dertien spelers en die reismoeder, Mev. Stopforth. Die onderkap~ 
teine van die span, Lunda Grobbelaar, het kort voor die ver~ 
trek Kaap toe siek geword, en kon toe nie saamgaan nie. Die 
Ikeys het die Pukke by die stasie ontmoet en hulle per motor Uni~ 
versiteit toe geneem. 

Toe die eerste wedstryde Maandag 
begin het, het dit geb!yk dat die goeie 
weer van die vorige week nie sou aan
hou nie, en die eerste dag se wed
stryde is byna alma! in die reen ge
speel. Vir die res van die week wa 
die bane dus in 'n baie swak toestand, 
en dit het byna die hele week met tus
senposes gereen. Toe die Pukkies op 
die veld draf vir hulle eerste wedstryd 
teen Natal, het dit reeds gesous. Na 
ongeveer tien minute was alma! deur
en-deur nat, maar die wedstryd is klaar 
gespeel, en die Pukke verloor 3- 0. 

,NAT WEDSTRYD'' 
Met een strykyster en twee verwar

mers tussen elf nat spelers, het dit 
voorwaar puik organisasie gekos om 
die klere in 'n speelbare toestand v r 
die volgende dag te kry. Die tweede 
wedstryd van die Pukke was dan teen 
die gedugte span van Kaap tad, wat 
die vorige dag vir Pretoria 'n pak van 
19-1 gegee het, en ook as wenners 
van die toernooi geeindig bet. Hierdi e 
wedstryd verloor die Pukke 8-0. D~e 
derde wedstryd van die Pukke teen 
Wits was teleurstellend. Halftyd h~t 

die Pukke 1-0 agter geloop, en kon, 
te oordeel na die spel van die eer
ste helfte, maklik ten minste gelykop 
gespeel bet. Hulle bet egter teen die 
einde verslap, en verloor 4-0. Met die 
volgende wedstryd teen Ukovs was die 
Pukke beslis ongelukkig. Hulle het 
baie kan e gehad in die sirkel, en 'n 
hele paar kate na die doe! wa mis. 
Die eindtelling van 5'-0 is geen weer
gawe van die spel nie. 

TUKKIES GEKLOP 
Die volgende wedstryd teen Rhodes 

moes ha!ftyd gestaak word a.g.v. reen 
Aangesien daar toe nag geen telling 
was nie, het die twee spanne die punte 
gedeel, en so kry die Pukke dan hulle 
eerste punt. In hulle wcdstryd teen 
Tukkies bet die Pukkies vir die ecr te 
keer reggekom. Die voorspeler het 
pragtig gekombineer, en die Pukke 
wen dan ook 4-1. Toe die eindfluitji.! 
blaas was hulle eintlik jammer om op 
te hou. Die middag sou die wedstryd 
teen sn~llenbosch gespeel word, maar 
die reen het dit weer onmoontlik ge
maak, en die punte is ged: el. So ein
dig dte Pukke dan met 4 punte in hier
di.! toernooi, en kom sewende van die 
agt spanne. Hierdie vertoning van die 
Pukke is van die beste van die afge
lope vier jaar, want in die vorige drie 
toernooie bet bulle 1, 5 t: n 1 punte 
re pektieweltk behaal. 

Wat die sosiale sy betref, die 
Pukkies baie vriendelik deur Kaapstad 
onthaal. Daar was o.a. 'n verWI: lko· 
ming deur die Prinsipaal en 'n bios-

koopvertoning. Die Pukke het oak die 
Kastee!, die hawe en die Botaniese 
tuine by Kirstenbosch bcs01~k. 

In geheel was dit 'n besonder aan
gename toernooi, en elke spe!er het 
dit terdee geru~t, beide wat betref die 
spel, owe! as die sosiale y. Besondere 
vermelding moet van die reismoeder, 
Mev. Stopforth, gemaak word. Sy het 
die bdange van elke speler op haar 
hart gedra, en was altyd gereed om 
te help. Sy bet haar volkome vereen
selwig met die studenteg,~es wat daar 
onder die Pukkies geheers het, en 'n 
besondere plekkie in die hart van e!k
een verower. --·--THEOS KLOP 

GARNISOEN 
In wedstryd wat g~ekenmerk is deur 

min agterlynbewegings, harde voorspe
ler pel en tall>2 strafskoppe., bet 'Theos 
'n week g;lede daarin geslaag om die 
span van Garnisoen met ses punte (2 
strafdoele) teen nul Cfi wrslaan. Die 
punte is aangetJeken deur Lang Stoney 
S~eenkamp. 

Alhoewel hierdie wedstryd nie een 
van Theos se bestes wa nie, wat toe
geskryf kan word aan die lang vakansie 
wat so pas agter die rug is, loop die 
eerstespan nou los voor in die liga en 
we! met agt punte voor die pan wat 
tweede in die liga is. Daar le egter nog 
'n hele paar wedstryde voor en as 
Theos kan volhou met die sp,el wat 
hul~e tot dusver gespeel het, behoort 
hulle sowel die Neser- as die Blainebe
ker in te palm. 

Op dieselfde dag het Navy oak 
daarin geslaag om die tweede span van 
GarnisoE:~n met 20 punte teen nul te 
verslaan. --• --

MANSHOKKIE 
VERTOON GOED 
In 'n vinnige en sprankdende wed-

tryd het die eerste Manshokkiespan 
vE:~rlede Saterdag daarin geslaag om 
di: sterk span van Blyvooruitzicht met 
5 doele teen 1 te verslaan. Gedurende 
die eer tie belfte van die we,dstryd bet 
die p:l baie gelykop verloop maar in 
die tweede he!fte het dif( Pukke met 
een verwoede aanval na die ander die 
Blyvoorspan op die ::rdediging ge
dryf om sodoende ook gedurende 
daardie helfte vier van die vyf dod2 
aan te tek!en. Punte i aangetek ~n deur 
Wiese (2), Piet van Wyk (2) en 
Bern Pienaar (1). 

I n 'n tweedeligawedstryd het die 
twe:de span die derde pan met 2 
docle teen 1 verslaan. 

OUD~PUKKE DRA 
GROEN EN GOUD 

Met trots kan ons roem op reeds drie oud-studente van ons 
Alma Mater wat hoe onderskeidings behaal het in die buitewe
reld en wei op die gebied van sport. 

BASIE VANWYK -------------

Eer tens noem ons die ou staatma
ker Basie van Wyk. In 19-+6 was by 
reeds Kaptein van Theos. Hy het vir 
Wes-Transvaal gespeel en die Puk so
we! as Wes·Transvaal op die atletiek
baan verteenwoordig. Oak het hy aan 
verskeie Dalrymp!e-byeenkomste deel
geneem. 

BASIE VAN WYK 

In 1951-52 is hy as Springbok rue
byspeler gekies v1r die toer deur die 
Britse eilande en Frankryk. In 1953 
i by weer as Springbok verkies om 
Suid-Afrika teen die Wallabie te ver
teenwoordig. Saterdag 6 Augustu 
1955 was sy negende internasionale 
toetswedstryd. 

Basie was 'n B.Comm. en U .O.D.
student en in 195'3 ontvang by oak 
die graad B.Ed. aan hierdi~ Univer
siteit. 

JOHAN CLAASSEN 
Die tweede wat ons nocm is Joh~n 

Claassen. Op Saterdag 6 Augustus het 
hy ook vir die eerste keer d1e gro<n 
en goud aangetrek om Su1d-Afnka t~en 
die Britte te verteenwoordig. Hy was 
op P.O.K. waar hy in 195'1 hom as 
onderwyser bekwaam het en in 195'2 
was hy 'n inge krewe student op P.U. 
Hy het vir Theos voetbal gespeel en 
is ook vir We -Transvaal gekies. 

PA PELSER 
Pa Pel cr wat saam mEt Basie di2 

gradd B.Ed. aan die P.U. ontvang 
het, i vanjaar as kaptein van die J u
nior Springbokke gekies. 

Hierdie dric oudstudcnte van die 
P.U. is maar die rerste van tallz wat 
aan die P.U. studeer het en nog die 
groen en goud gedra het. Volgende 
jaar behoort owe! Lang Stoney Steen
kamp as Dick Putter ons land op die 
voetbalveld te vertecnwoordil!. --·--KORT EN KRAGTIG 

Die genie vind sy ei ~ weg en dra sy 
eie lamp. 

::: * * 
Vars won de dcins terug vir die ge-

ne ende hand. 

* ::: ::: 

Die liefde tussen twee mense is dik
wels slegs die voorreg om mekaar die 
grootste smart tc mag berokken. 

TURKSTRA 
BAKKERY 

Raadplecg ons vir • • • 

e BRUIDSKOEKE, 

e BROOD 

en 
e ALLE KOEKSOOR1E. 

ELI<E DAG VARS 

DIE ARCADIA 
HAARKAPPERS 

DIE 

STUDENTEBEDIENERS. 
,Nethcid en Kwaliteitswerk" 

is ons Leuse. 

Bedieners van Dames sowel as 
Mans. 

OOSTHUIZEN 
Kole-agentskap. 

Kerkstraat 70 - Telefoon 312 

POTCHEFSTROOM. 

DRINK en GENIET 

s & s 
Super Dilla 

en 
Super Orange 

• 
Shen & Shakinovsky 

AUTOLAAN, 

POTCHEFSTROOM. 

Telefoon 16. 

Vir bevredigende diens . • • • I 

bcsock 

DIE LOKALE 
HAARKAPPERS 

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

POTCHEFSTROOM. 

Eienaar: P. W. Taljaard. 

Phone 369 Foon 369 
POTCHEFSTROOM 

For/Vir 

"SUNFROZE" 
Roomys - Ice Cream 




