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~tu~enternassa keur Inlywingsaksie goe~ 

geniet groot steun 
Op die Massavergadermg wat up Maandagaand, 30 Aprd 

gehou is, her twee dmge duidelik a an die Jig gekum: die s tudente 

van ons inrigting steun die saak van die inlywingsaksie van eer~ 

~tejaars en hulle staan soos '? blok agter die Studenteraad in alk 

sake wat die Studenteraad aanpak. 

Aangesien die wenslikheid van 'n 
inlywin gsaksie aan ons Afrikaame 
univcrsiteite tans betwis word en di \! 
;aak landswye aandag geniet, hct die 
Studenteraad van die P.U. vir C.H.O. 
besluit om dit vir bespreking op 'n 
massavergaderin g oop te stel. Ter in
lciding van die bespreking het die 
voo rsittcr van die Studenteraad, mnr. 
Tjaart van der Walt, gese dat die 
eer~tejaars van 19 56 self die waarde 
van 'n inlywingsaksie insien en dat 
hulle op 'n ve rgadering qesluit het om 
bulle heelhartige steun toe te se aan 
cnige inlywingsaksies in die toekom s 
en om aan te beveel dat dit moet 
voortgaan. 

Or voorstel van mnr. Schutte i ~ 'n 
kommissie uit die vergadering benoem 
c>m up die hele aangeleentheid van 
i"lywing in te gaan en dan, met posi • 
ticwc wenke byderhand , verslag te 
c'oen aan die Studenteraad en studen
tc. Op die kommissie, wat uit sewe 
!cdc. moet bestaan, is die volgendc 
pcrsone verkies: mejj. Marina Schce
pers, Bettie Linde, Cecile Smit en 
mnre. J. H. Schutte B. de Klerk, 
Schalk Buys en Alwyn du Plessis. 

BYBELSE GRONDE 

Vervolgens bet 'n diepgaande be
spreking van die wen likheid van 'n 
inlywingsaksie gevolg. Mnr. D. C . 
Coetzee het die mening gelug dat ont· 
groening nie uit die Bybel geregverdig 
kan word nie en d<tt dit indrui teen 
die gebod van Christus om jou naaste 
lief te he soos jouself, asook teen die 
hoodsbp van die N uwe Testament. 

Vele gcdagtes is hierna uitgespreek 
ten gunste van inlywing, onder ande
re dat die genoemde gebod van Chris
tus ook opvoeding inhou, dar ,inly
"ing" en ,ontgroening" nic verwar 
moet word nie, aangesien laasgenoem· 
de al lanka! aan die P.U . afgeskaf i ~, 

dar ons nic ons pligte kan vcrwaar
loos teenoor die eer tejaars nic, dat 
die Studenteraad 'n inlywingsproses 
uitvocr uit liefde vir die Alma M ater, 
en dat dit dus 'n pro es van liefde is, 
Jat inlywing noodsaaklik is aan 'n in · 
rigting >OOs die P.U. vir C. H.O., en 
Jat Jie moticf agtcr die proses in die 
oog gchou moet word, naamlik inly
wmg en vera! opvoeding. 

l n oy rep1iek bet mnr. Coetzec 
Jaarop gewys dat 'n andcr metode 
van inlywing, en wei op meer akade
micse wy~e. toegcpas moet word. 

Nadat 'n amendament betreffende 
die omskrywing van die doc! van 
,.ontgroening" aangcncem is, is die 
\·olgendc mosie sunder tcestem deur 
Jie studentemassa aangcneem met drie 
persone buite stemming: 

Hierdie vergadering onderskryf 
die inlywingsgedagte waarvan di" 
docl enersyds is om die eerstejaar 
onmidde!lik in te burger in sy nuwe 
gemeenskap en andersyds die eer
stejaars so gou as moontlik vatbaar 
te maak vir rustige verdere vor· 
ming - in beginscl, en beloof sy 
steun aan die Studenteraad in die 
uitoefening daarvan, want ons glo 
dat die inlywingsaktiwiteit altyd gc
ree.l en toegepas sa l word in die Jig 

van die leuse en beginsels van die 
P.U, vir C.H.O. 

Op voorstel van mnr. H. J. 
(.,Tokkelok") van der Walt is ook 'n 
IJJO ie waarin die Studentcraad ver
soek word om op die organisasie van 
die studentelewe in te gaan, eenparig 
aangeneem. 

V erder is daar ook 'n mosie van 
volle vertroue in die Studenteraad 
van 1956, en waarin daar deur die 
vergadering hulle heelhartige steun 

en samewerking as massa en indi
widue aan d 'e Studentemassa beloof 
word, eenparig aangeneem. 

By die aanvang van die vergaderinl( 
ir daar deur t!r. J. S. du Pless is 'n 
beroep op die studente gedoen om !'l 

te skryf as lede van S.A.B.R.A. en vm 
die saak te steun. Dr . du Plessis bet 
vcrklaar dat S.A.B.RA. 'n eis aan elk
ecn tel, en dat dit trag om deur 
middel van wetcnskaplike studie Jig tt

wcrp op ons rasse-aangelecnthede. 

Pasop Outjies! 
D ie Outjies sal vanjaar moet ligloop as hul nie weer ter

dee wil les opse nie - dis die indruk wat 'n mens kry as jy so 
bietjie met die Voorsitter en Ondervoorsitter van die S .S.B. 
gesels. A lbei wou nie met beslistheid se dat die PUK die pyp 
gaan rook nie., maar a lbei is darem daarvan oortuig dat die Ou t
jies vanjaar baie harde bene. sal moet kou. 

Lang Stoney hct tocgegee dat bul
le met verskeie provinsiale spelers in 
hul Voetbalspan spog, maar aan die 
ander kant het die PUK darem ook 
S/ eie Wes-Transvalers. Hy het die 
name van al hulle spelers in die handc 
gckry en i dus in staat om hulle 
man vir man te vcrgclyk. En die resul
taat van al die vergelykings is in die 
guns van die PUK. 

Kort Stoney wou nie n mening 
waag oor die uitslac van die ander 
sportsoo rte waarin meegeding wod 
nie, maar het tog laat deurskemer dat 
hy ook op daardie gebiede nie juis 
hevree is vir die PUK. se ontwil ni+:. 

Die reelings vir die reis na en van 
Bloemfontein is kortliks soos volg: 
Daar is voorsiening gemaak vir die 
vervoer van plus minus 3 50 persone. 
Die trein ve rtrek vanaf Cachet op 
Vrydag, 11 Mei om 9.30 nm. Die tyd 
van aankoms up Bloemfontein word 
ge~tel as 6:00 vm., maar persone sal 
tocgelaat word om in die trein tc 
blr tot om 8:00 vm .. Die trein ver
trek weer om 9:30 nm. vanaf Bloem · 
fontcin. 

Mnr. W, F. Steenkamp. 
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BLITZ!. .. 
DROOGSKOONMAKERS 

Stuur u klere na ons . . . ons 

sal weet wat om daarmee tc 

doen! 

• 

VIR .. . .. 
VIS, ERT APPELS, 

VERVERSINGS, ens. 
Von Wiellighsrraat 13, 

POTCHEFSTROOM. 

WELKOM KAFEE 

'~ ... ~ '' # 

I S~ A ~ N ~ L ~ A ~ M ~ 
~ Word verteenwoordig deur 

CORNER 
FRUIT STORE 

vir al u 

e VRUGTE, LEKKERS. 

e SIGARETTE, 

e KOELDRANKE en 

e VERVERSINGS 

VRUGTE en GROENTE. 

Bekend vanwee sy 

UITSTEKENDE DIENS~~ 

Studente . . . ! ! 
Vir a1 u 

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

~~ 

i POTCHEFSTROOM 

i 
POTCHEFSTROOM 

MNR. VENTER, 

Noordbrugweg 3 - Telefoon 1247, 

BESOEK ONS EN WEES VERSE
KER VAN GOEIE DIENS 

Vir a! u AM.,ansiepoli,.. en Versekerings. I Ker:tr~~~~~f~o~ f97 

~~·~~~~~~~~~~~ 

0. K. BAZAARS 
VAVI@.)@.) 1r $lYiii <dl =A f 1riilk@J lk @@ IP' 

DIE O.K. BAZAAR HOU DIE M_ARK ELKE DAG 

DOP VIR WINSKOPIES WAT ONS LAER PRYSE 

STEEDS LAER LAAT DAAL. 

DEUR ONS WINSKOPIES BESPAAR U 

" II 

I~@@IP' lk@lfiltt@J 1rntt ®lrni~@~IP'@J@J 1r 

0. K. Bazaar, Potchefstroom 
Foon404 Posbus 102 

Woensdag 9 Mei, 1956 . 

Bus 206 Tel. 164 & l16i1 

Hj v. Wolmarans- en 
Van Riebeeckstraat 

CENTRAL 
CASH STORE 

POTCHEFSTROOM 

Vir Vars Vrugte, 
Groente, 
Kruideniersware, 
Damesuitrustings, 
Kombuisgereedskap. 

ONS IS DIE BILLIKSTE Il\( 
DIE DORP. 

KOM SIEN ONS-

vir al u 

• Fotografiese 

en 

• Aptekersbenodigahede. 

GEEN & VELLEMAN 
Kerksrraat, 

POTCHEFSTROOM. 

DAVY ROBERTSON 
KUNSSENTRUM I 

Vir die Mooiste 
PORTRETTE en RAME 

SANLAM-GEBOU 

DIE BULT 
SKAATSBAAN 

,PUKKE, ondersteun ons vir 

AANGENAME 
ONTSPANNING!" 

Oop vanaf 7.30 in die aand 

Drink 

I 

S & S en Genie! 

DIE BESTE 

SUPER ORANGE 
TING-A-LING 
PEP-A-DILLA 
TOP HAT 

SHERR & SHAKINOVSKY 
POTCH. MINERAL WATER 

FACfORY 

1
_ ~ Phones 16 & 1144 P.O. Box 134 

~&~~~~~=~~~§<~~~~~~~~~~5~~~~=~~~3·=~-~~~-~=-~~~~~ 
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Offisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 

GROEIONS 
of 

STERF ONS? 
Drie sake neem al vir die afgelope paar weke die belang

ste lling van on studente-massa in beslag. Alhoewel twee daarvan 
al verby is , is die monde daaroor nog nie gesnoer nie. Ons noen1 
die Vreugdedag en die Massa\Crgadering. En hierdie twee ge
tuig seker in die sterkstc n1d t~ van · n opbruisende !ewe in ons 
studentelewe. Seker die grootste kenmerk van d1e V reugdedag 
was die vreugdevolle entozstosme wat uit die gesig van elkee11 
gestraal het wat onder ophuu die blikktes geskud en Pukkies 
verkoop het. En seker die grootste kcnmerk '.vat na vore gekom 
het op die Massavergadenng . was die mtense belaugstelling In 

ons studente·lewe, sv asof die studente-lewe weer vir ons iets 
nuuts geword het ; so asof on dit skielik weer raakgesien het en 
nou die stof van vervelendheid daarvan wil atvee, sodat dit weec
sy ou glans van frisse jonkheid knn uitstraal en ons ons ka11 
koester in die strale daarvan te midde van 'n saai roetinelewe, 
want dit is die gloed van ons harte wat die glans daaraan ge£'. 
En wat is ons verwagtings da11 g1oot v tr die komende lntervar
stty. 

En groei ons dan ol sterf ons? Nee, sckerlik, so 'n 
mate van groei is ongekend m ons studente-lewe. Geen wonder 
dat onlangs gese is nie: .. Dit is asof alles vanJaar 111 hoogspdnning 
loop". Dit kook en barrel en die eindproduk i 'n skitter-kristal 
wat byna ons skoonste verwagtings oortref. Nee, ons groei en 
dis jong lote wat uitspruit. 

Maar waar die lig die sterk te 'a]. is die skadus ook die 
duideliKste a!ge-ets. En dit is die teespoed van hie.rdie opbrui
sende jong lewe. dat dte vlam so hoog brand en dan skielik, san
der waar kuwing. blu . In die afgelope tyd was dit dit tweede 
opvallendste kenmerk in ons studente-lewe. Hoekpilare in on 
studente-konstruksie her meteens meegegee. Oat daar wei deeg-

REDAKSIE 

E. J. Sm 1t (Huufred.), F. W. de Klerk (A"t.-huufred.), P. ]. . de Klerk, 

D. C. Cuet~ee en mcj. M. tuker ( uu•). mcj. H. E. Dekker (Kuns), ] C. 

Coetzee en mej. E. C. L. Scyffert (Spurt), H. J. van der Walt, P. ]. de Bruyn 

en mcJ. ]. Era~mu:- (\'ana), P. Brandt (Aflos) en C. Harnngton (Fotograaf), 

me). H. Rautenbach (Kuns). 

ADMINISTRASIE 

]. C. Hendriks (Sakebc~tuurder), A. G. E. Ys>cl (Adv rtensie-he tuurder) B. 
v.d. Walt, P. ]. Riekert, H. Stcyn, J. Hoogenooco::em, C. J. Steenkamp, A. 

Pyper, J. Jc Ruux, ['. f<.uu'C, mejj. K. Prctoriu,, M. v.d. Mnwc en A. Opperman. 

l ~orbtnking 

Kon. 21:3: .,Maar abot het mLt dat ek die erfdecl van my vader,; aln 
Agab gespreek en gesc: Mag die Here 
my daarvuor bewaar dat ek die erf· 
dee! van my vaderF aan u sou gee!'' 

Erfdeel ... watter moui klank in 
die oor van die Afrikaner! Voor ~y 

gees tesoog sien hy die pragtige ou 
Buerep'aas opry. waarvan hy sing: 
.. ] ou het ek lief bu aile~." Dit i · vir 
hum die beeld van sy nasie se !ewe, 
ci ir trots van y vulk: d1e wilde stuk 
we reld wat sy vooroucrs met opoffe
nng en impanning in 'n lushof om· 
·kcp het. 

Su het Nabot sekcr uok our sy 
crfdeel, die wingerd van , y vader~, 

)(cd ink. Dit was vir hom sy vcrlustig· 
in g en vreugde, ja, tegelyk sy lcwens· 
be~taan. En dan word van hom ge· 
vra: ,Gee my jou wingcrd, dan sal 
ck juu in die plek daarvan een geL' 
wat beter i , of a~ d1t goed is in JOU 
uc, sal ek jou die kooppry~ daarvan 
in silwer gee." Sware versoeking ... 
'n bcter wingerd: mecr rykdom 7 D1c 
koopprys in silwcr: misk1en 'n beter 
tockums 7 Maar: is dit dan nic die 
crfdeel van y vader~ n1e? En dadclik 
is hy gereed met 'n antwoord up die 
\'Crsocking: , Mag die Here my bewaar 

u sou gee!" 

,Mooi g-cantwuord, Nahot," sou u 

se, ,jy i 'n man van sterk karaklcr." 
Maar .a! iemand anders dit ook van 
Ll, as Ftudent, kan se? Dink aan ll 

crfdeel, 'n kusbare kleinood wat u van 
u vader~ ontvang- het. Toe u uit u 
uucrhui> weg IS universiteit toe, w,\s 
u erfdecl die upvoeding wat u va;1 
gl'low1ge ouers ontvang het. Maar bier 
her u seker uuk al 'n Agab untmoet 
"at vir u ge~c het: ,Moenie ou·tyd> 
.:n hekrompe wees n1e, kom saam en 
laat ons vrolik wees en ples1er he. Ons 
i• Junk en moet d1e !ewe geniet!" Hct 
u toe ouos abut geantwuurd: ,Mag 
ci1c Here my daarvuur bewaar dat ck 
Jie erfdeel van my vadcrs 'uu vcr· 
lucn"? or het u aan die versoekm;( 
tocgegec en gercdcncer: ,'n mens 
111oc: to!! met JOU tyd saamlewe en n 
,.spurt'' wee~. on> uu mcnoe i• tog •u 
anders as uns en !ewe agter die tyd"'? 
Hct u u erfdcel h1er kum verrud vir 
'n ,beterc" of verkoup v1r ,silwcr'·
dte klatcrgoud van holle, wndige pk· 
. ier? 

Is u lewens!:Jeskouing nog dicselfde 
a> die van u oucrs? 

lik ·n rede in elke geval is, IS seke1. want iemand met soveel 
verantwoordelikheid doen me 1ets onverantwoordeliks nie. Wei 
eienaardig is dit dat in al die gevalle die oorsaak dieselfde was: 
.. ons studie e.IS te veel". Selfs aan hoekpilare wat nog staan, 
knaag hierdte e1s van dte akademie. En ons bree massa het hier
mee te kampe. 

En is dit me ons sterfte - dat ons nie meer plek het vir 
ons studente-aktiwiteite nie? Oat dte opflikkenngs maar sporadie.s 
ts en tog me Kan voortbestaan nie? Oat d1e jong lote wat uit
spruit maar net waterlote is nie? 

Hierop moet ons antwoord en ons antwoord moet beslis 
en seker wees. As ons gesterf het, moet ons begrafnis hou. Maar 
as ons groei, as die jong lewe nog daar is, moet dit ook vrugte 
voortbring wat getuig van die lewe van 'n studente-gemeenskap 
wat sy pligte ken, nie alleen in sy akademiese arbeid nie, maar 
ook in sy bree volksverband. En as daar me meer tyd is ni<: 
moet tyd gemaak word. As die konstruksie te swaar geword her 
vir die hoekpilare. dan moet hulle gestut word. En aan stutte 
mag dit dan nie ontbreek nie. want die las druk net o swaar op 
ons wat gekies het, as op hulle wat ons verkies het. Ons antwoorcl 
moet 'n eenheids-antwoord wees en die ampsdraers in ons stw 
dente-lewe moet alleen maar die antwooru in die regte baue 
voer. 

As ons groei, moet ons saamgroei, anders groei ons skecf! 
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Central News Agency 
Ltd. 

m 
Ons Voorsien in aile Univer~ 

siteitsboeke, skryfbehoeftes, 
Plaaslike en Oorseese 

Tydskrifte en 
Koerante. 

Kerkstraat 89, Telefoon 1l4. 

POTCHEFSTROOM 

,,Kry 
m 

FLEURETTE 
BLOEMISTE 

Kerkstraat 91, 

POTCHEFSTROOM. 

SPESIALE 

AFSLAG AAN 

STUDENTE. 

,,, 
• 

Rook Kwaliteit teen Suid-Afrika se 

Gewildste Prys 

Omdat Kommando dag vir dag by die 
miljoene verkoop, rook u geurvarse* 
topkwaliteit-tabak teen Suid-Afrika 
se gewildste prys. Daarom is Kom
mando ook die sigaret waarom Suid-Afrika die meeste 
vra. Gee Kommando 'n kans-en oordeel self! 

* Uit fahrieke in a/ vier die provinsies, kom Kommando
sigarette kwaliteitvars by die tabakwinke/ .. . geurvars 

en genotvol by u ! 

DIS DIE KWALITEIT WAT KOMMANDO VERKOOP! 

GI /H I-lA 

DIE ARCADIA 
HAARKAPPERS 

VIER GEKWALlFISEERDE HAAr

KAPPERS TOT U DIENS. 

, Netheid en Kwaliteitswerk" 

is ons LetUe. 

Bedieners van Dames sowel as 
Mans. 

MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerkstraat 155, 

POTCH EF S T ROOM 

Telefoon 380. 

Die Apteek vir Diens!! 

JAY'S GARAGE 
(K. NOBEL, Eienaar) 

Lombardstraat 5, Foon 175, 
POTCHEF TROOM 

Groenpunt-Kafee 
Von W:cliighs raa:, 

vir 

V ars, Smaa:dl:u~ 

VRUGTE en G~OENTE. 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 - Foon I 67 en l0<.>6 

BROOD, KOEK en PASTEITJU.:::. 

Bakkers en 13anket::.ak~<ers 

vir aile geleenthede. 

TROUE-, VERJAARDAG- en 

DOOPKOEKE. 

Kerkstraat 38, Potchefstroom. 

Spoorwegstraat, Klerksdorp 

ONDERSTEUN 

ONS 

ADVERTEERDERS 

II 

Voorraadhouers en Handelaars in --------- · 
e MASSEY-HARIUS T REKKERS {>hone 369 Foon 369 
e PLAASGEREEDSKAP, 

e PLANTERS en ST ROPERS, 

e S.A.F.I.M. en WILDBOAR-

IMPLEMENTE, ens. 

OlE BULT FIETS- en 
SKOENREPARASIE

WINKEL 
LANGS W ELKOM-KAFEE. 

Besoek ons v1r betroubare we rk 1n 

spo~d ! 

FIETSE, SROENE en 
FIETSONDERDELE. 

POTCHEFSTROOM 

For/ Vir 

"SUNFROZE" 

:1oomys - Ice Crean1 

PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

en 
Antikwariaat. 

vir al u 

W etenskaplike Boeke 
en Skryfbehoeftes. 

Kerkstraat 59 Telefoon 1164 

• 
DAMES!! 

Kom koop al u benodigdhede hier op die BUL T 

teen baie redelike pryse. 

OOK ALLE TOILETW ARE. 

CACHET MODES ( EDMS.) BPK. 
TOMSTRAA T 56A FOON 1389 

POTCHEFSTROOM 
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Die afgclope tyd het on. studies 
m~ar seker noustrop getrek onder die 
drukte van die tyd. Maar vir enigc 
student se !ewe moet sulkc tye ook 
noodwendig kom. En juis in hierdie 
tyd kan men, jou kleure a ware stu· 
dent toon deur die ewewig te behou 
of miskien net vir hierdie tydjie die 
skaal in die gun van die eis van die 
tyd te laat swaai. Ja ons praat van 
Vreugdedag wat ve rby is en In tervar· 
sity wat hier is! 

GELUKWENSE: 

Eers net 'n paar handdrukkc van 
gelukwense . Geluk Anna Struwig met 
JOU keuse as kapteine van die Sprin(!• 
bok vrouejukskei pan. Dit is n pres· 
tasie waarop on, alma! saam met jou 
trots voel, Anna! 

H artlik gcluk ook Lang 
jot. keuse as kaptein van 
vaal teen Oos·Transvaal. 

Stoney met 
Wes-T ram· 
Jy het dit 

verdien en oak waardig volvocr en on 
het die ee r saam met jou gedeel. Oak 
aan Nokkels en Fanus ons hartlikste 
geluk met bulle keusc in diesclfdc 
span. 

INTER VARSITY. 

Ja dis weer sulke tyd. Die groat uag 
het aangebreek, Pukke! Om gaan weer 
met ons Vry taat e vriende afrcken. 
Laat die gees net reg wees Pukke en 
dan sal hierdie lntervar,ity ook in die 
annale opgeteken staan a, on s'n 
Ons gaan met 'n trein vol vasbera· 
drnheid Bloemfontein toe en on gaan 
met 'n trein vo l v reugde terugkecr. 

Aan elke speler wat Satcrdag sy 
Alma Mater op die veld gaan ver• 
t{'enwoordig wil ons 'n warrne hand· 
druk van sterkte gee. Ons weet dat 
elkeen se P.U.·kaner blued gaan bruis 
as hy in sy maroon en goud monde· 
ring klim en dan i daar gcen keer 
nie. Speel tot die bitter ein de Pukkc 
er. dan sal die bitter soet wees! 

En aan die wat op die pawiljoen va:-~ · 

die begin tot die einde die spanning 
en vreugde moet dcurmaak en gcniet, 
wil ons 'n onnodigc oproep tot hart• 
like ondersteunin g rig. Laat die vlak, 
tes van die Vrystaat wecrgalm noJ 
lank nadat ons daar weg is! Laat ons 
ook op die pawiljoen ons ware kleurc 
wys. 

Aan Lood en Schalk wil ons al ons 
sterkte en , ukses toewens. Ons wcet 
dat ook julie opponente nie lank sa l 
standhou voor j ulle verpletterende 
aanvalle oor die mikrofoon nie. Swaai 
daardie tok met Ius Lood en Schalk 
en ons op die pawiljoen sa l julie met 
hart en stem ondersteun. 

Laat ons in handel en spel die naam 
van ons Alma M ater hoog hou ook in 
ons vyandelike linie . Sterkte Pukke! 

VREUGDEDAG. 
Ook hie rdie dag het gck m en gc• 

gaan en dit wa 'n ukses, danksy al
ma! se hartlike sarnewerking. Aan Peel 
en sy komitce on~ hartlike dank vir 
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hulle onvcrmoeide ywer. Julie moeite 
en ywer het nie ongesiens en sondcr 
sukscs verbygegaan nie. Aan die vlot· 
hoofdc en alma! wat dag en nag hard 
gcwe rk het: dit was terwille van j ulle 
.A.lma Mater en daarom was dit vir 
julie ook 'n g rater plesier om die vrug 
"I' julie arbeid te aanskou en te smaak. 
En aan die wat miskien net toeskouers 
\vas, laat die ander se ywer 'n aan· 
srorin g wees in die toekoms! 

11 APRIL - 30 APRIL 

A antal vergaderings. 2. 

Ook aan Pect Smit met sy redak• 
ste en administrasie ons hartlik te ge• 
luk met julie ,Pukkie". AI was die 
tydjie kort, julie hart en siel wa daar· 
in Peet, ,oos ,Die Pukkie" ook ge· 
tuig. terkte met die verdere verkope. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 

Rusbankic . 

Massa ve rgadering . 

Eer tejaarsbyecnkoms. 

Inlywin g. 

Kafeteria. 

Studentekantore . 

Kleure·komitee. 

Atletiekklub: l nteruni versitcre by-
eenkom . 

EERSTEJAARSBYEENKOMS. 

Ons wil uie eer tejaars bedank Vl f 

hulle samewerking in die vcrband . Laat 
dtc besprekings wat gevoer is en die 
\'ncnucltkc waarskuwings wat tot julie 
geng i. 'n aanspo ring wccs om altyd 
heter eersteJaars van julie te maak. 
Onthou dis 'n kuns om 'n ware eer· 
'Lepa r te wecs en ken en onthou du 
t:1aar julie plek in uie omgang met jul -
1.: sen ior studentc. 

DIE BULT 
Algemene Handelaar 

llEDANKINGS. 

Mnr. Andre Brink, Thaba vuorsitter 
en mnr. Christi Roode , assiotent H oof
rcuaktcur van d1c Wapad moes om 
•Jkauemiese reues hullc po te ncerlc. 
Dtt is jam mer dat dit op hierdie tyd· 
.;Up van uie Jaar moe gcbeur, maar 
ons wil hullc bedank vtr <.lie dicns 
wat hullc gc lew r het. Mnr. F. W. de 
Klerk is in Mnr. Roode se pick aan· 
gE.wys. Die verkiesing van 'n Thalia 
vuor ittcr het by skrywe hiervan not{ 
nic plaasgcvind nie. Aan die persone 
wat die po te op die tydstip van die 
jaar moet oorneem, wil ons sterkte 
toewens. 

W.F.S. 

Von Wiellighstraat 20, 

VIR ALLE 

KRUIDENIERSWARE, 

HARDEWARE, 

SIGARETTE, ens. 

SONSKYN KAFEE 
TOMSTRAAT, 

POTCHEFSTROOM 

VIR U-

SIGARETTE, 
LEKKERS, 
KOELDRANKE, 

EN ANDER VERVERSING 
ASOOK 

SNOOKER 
UITSTEKENDE DIENS. 

w. J. SPAVINS & SEUN 
vir a1Ie 

Elektriese Benodighede 
KuELKASTE • RADIO'S 

Kerkstraat 65 Potche.fstroom 

EXCELSIOR MEUBELS 
Kerkstraat 132 - Potchefstroom - Telefoon 743 

,Ons nooi Pukke, Oud·Pukke en Vriende 
om ons V ertoonlokale 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. 

• Intervarsity. 

• Vreugdedag. 

• Bedankings: Wapad en Thalia. 

• Thai ia·toer . 

• Alabama . 

• A.T.K.V. 

• Reglement van orde vir Studentc· 
en Studenteraad vergauerings. 

• Dirigente. 

VAN DIE REDAKSIE 
Rcitzstraat 4 I , 

Potchefstroom . 

9 Mei 19 56. 

Geagte Pukke, 

So na die Vreugdedag. hoop o ns dat 
u maar lekker uitrus vir die Intervar· 
sity wat voorle. Ons wil graag al die 
Pukke wat aan die Intervar ity dee!· 
neem alles van die beste toewens en 
aan alma! wat op die pawiljoen sal 
verskyn wil ons se: Ons weet dat u 
die oo rwinnin g daar al behaal. 

On wil ook onder die aandag van 
ons intekenare bring dat die Studente· 
raad ve rl cde jaar al besluit het dat die 
intekengeld op DIE WAPAD verhoog 
sal word na 5/- per jaar. Ween s 'n 
misverstand met die Sakebestuurder i 
vanjaar slegs 4/ 6 a intekengeld gehef. 
Die Studenteraad het egter besluit dat 
aan hierdie besluit uitvoering gegec 
moet word, en ons vra dus ons inte· 
kenare om maar saam te werk as die 
agterstallige ses pennies binnekort by 
u ingevorder word. 

T en slotte weer, ons sien uit na n 
baie aangename Intervarsity en laat 
die groot getal Pukke wat gaan, dit 
alma! ewe vee! geniet. 

Sterkte! 

E. J . Smit (Hoofred .) 
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Die VERVAL 
van die Jeug~ 

Dr. Van Wyk de Vries voor Korps. 

Diegene wat die vergadering van Korps op Donderdag
aand , 19 April bygewoon het, het huis toe gegaan diep onder die 
indruk van die probiemE: waarmee d1e moderne Jeug te kampe 
het en die plig wat ten opsigte daarvan op elke Jongmens rus. 

Die rede is gehou deur dr. K. S. van Wyk de Vries. Hy 
het gepraat oor ,die seun wat begin baard kry en die meisie wat 
d1e rondinge van d1e vrou begm vertoon ". Hy het hulle besien 
in die huis waarin hulle opgroe1, in hulle eie haart asook hulle 
l!ggaam om te probeer vasstel waarom hulle is soos hulle is en 
om moontlike oorsake en oplossmgs van hul probleme te probeer 
vind. 

Die jongmens het verskeie pligte 
jq hierdie stadium van sy !ewe: (i) 
On voorwaardelike gehoorsaamheid aan 
sy ouers; (ii) Om opvoeding van y 
oucrs, skool en universiteit te ontvang 
t~l' einde hom voor te berei om een· 
dag sy plek in die samelewing vol te 
staan; (iii) Om hom te bekwaam vir 
'n beroep wat hy eendag sal moet be· 
ocfen om 'n gesin te kan onderhou. 

In hierdie tydperk van sy !ewe word 
die jongmens grootliks be-invloed deur 
~y omgewing, sy huislike omstandig· 
hede, die opvoeding van sy ouers en 
die mense met wie by in aanraking 
kom. Die liefde wat hy van sy ouer 
o ntvang en die aandag aan hom be· 
stee is van die grootste belang vir sy 
algemene vorming . Indien die ouer; 
hul plig teenoor die kinders versuim , 
kan ons die toe tand verwag waarin 
die huislike lewe van Isak geraak het 
toe hy sy plig ten opsigte van sy seuns 
vuwaarloos het: gee n onderl inge ver· 
troue bestaan meer nie en op die 0 11 

end word die hele familie deur bedrog 
tccnoor mekaar uitmekaar geskeur. 

Vcral wanneer die liefde en agting 
van die ouers teenoor mekaar nie 
mecr bestaan nie, gaan die kinders 
ook mank onder 'n gebrek aan 
liefdc wat hul van die ouers be
hoort tc ontvang bet. Dan neem 
die kind dikwels sy toevlug tot die 
bendelewe en daggarokery wat die 
s('dclike lewe tot 'n laagrepwtt on
dcrmyn. Ook kinders uit gegoede 
l1Uise is onderworpe aan hierdie ge
vaar. Vera! in die skool het hierdie 
tipe kind 'n verderwende invloed op 
sy mcde-skolier. 

Die oorsake van hierdie wantoe• 
;;tand moet gcsoek word in die feit 
dat die huislike !ewe in Suid·Afrika 
111 die laa te vyf-en-dertig jaar sy vas~e 
fondamen te verloo r het: die plaasboer 
hct in die stede kom woon waar hy 

rondgeslinger is en op die ou end in 
die agterbuurtes te Iande gekom het 
waar hy nie in staat was om hom en 
sy gesin te verdedig teen die nuwe 
bt>dreiginge van die !ewe in die agter· 
buurtes nie. Verder het die gehalte 
van die ouer 'n groot agteruitgang 
getoon: die ouer is nie meer gewillig 
om meer as twee of drie kinders groot 
tc maak nie - die van God gegewe 
voorreg om kinders te kan grootmaak, 
word nie meer besef of waard eer nie ; 
ouers stel meer belang in die aktiwi· 
Leite buite die huis as in 'n gesonde 
gesinslewe; die ouer het aile belang 
by die skoolonderrig van die kind ve~
loor ; die godsdiens het geen of 'n min
derwaardige plek ingeneem in die lewe 
van die ouer en die ges in ; die pligsbe
sef by die ouer is afgestomp: hy ver· 
lang al hoe meer geld vir minder 
werk, wat natuurlik ook 'n nadelige 
uitwcrking het op die kinders. 

Die oplossing van die vraagstuk 
skyn daarin te le dat elke jongmens 
dit as sy roeping en plig moet beskou 
om hierdie jeugdiges op tc sock in 
die moeilike omstandighede waann 
hulle werk en !ewe; om hulle te troos 
met die Bybel in die hand en te pro· 
beer om beter werksomstandighede vir 
bulle te bekom. Dit help nie om te sit 
en vra : , Wat word va n die jeug?" nie, 
n'aar om iets positief by te dra om die 
tocstand te probeer verbeter. Met 'n 
bietj ie Sielkunde, bietjie Teologie, 
b1etjie Sosiologie en baie liefde moet 
hierdie jeugdiges benader word. Bear· 
bej ook die ouers en help die Kerk 
en die sosiale werksters in hul pogings 
om hierdie mense te red. Maar bowe
al moet ons God dank dat ons nie 
so is nie, Hom bid dat Hy ons teen 
die gevare sal beskerm en vertrou dat 
Hy ons pogings sal seen as ons die 
lot van hierdie mense sal probeer ver
lig. 

I BRIEWEBUS I 

Nogeens: Ontgroening. 

Geagte mnr. 

D e Klerkhuis, 

25 April. 

die Redakteur, 

Na aanleiding van die krywe van 
D.C. Coetzee in die WAPAD van 
18 April en die kommentaar van die 
S.R.-Voorsittcr daarop, wens ek ook 
graag my beskeie mening oor die nc· 
telige saak van ontg roenin g te lug, die 
mening van iemand wat nie 'n senior 
is nie, maar heelwat meer ervarin g het 
a~ die meeste seniors. 

Alhoewel die S.R.-Voorsitter beweer 
dat ,Ontgroening5" nou vervang is 
deur , Inlywin g" of , Kenni making" 
- niemand sal hom laat flous deur 
die nuwe benaming nic - vind daar 
agter die skerm nog maar dinge plaas 
wat sterk af te keur is. 

Die meeste senior ontg roen maar 
net om hulle verborge drange om an· 
der te bullebak, te bevredig. Die wel
vaart of geluk van 'n eerste· jaar laat 
hulle koud. A s dit hulle ge raak bet, 
sou dit beter gewees het om gewoon 
vriendelik te wee teeenoor die eer te
jaars. Dit sou in elk geval ook minder 
vcrmoeiend vir albei partye gewees 

h et. 

Om te beweer dat ontgroening die 
eerste-jaars ont~lae laat raak van bulle 
m2triekkompleks, is !outer on in, want 
daar bestaan nie so iets as 'n matriek· 
kompleks nie. Hoe harder 'n eerste• 
jaar en hoe kwaaicr die ontgroeni ng 
waL hy deurmaak, hoe vcrwaander 
word hy totdat hy eenvoudig onutt· 
staanbaar is . Die anne ouens wat nie 
verwaand is nie , verloor net die bie• 
tjie selfvertroue wat h ulle nog gehad 
bet (soos ek). 

In pleks van ontgroening sou ek 
veel liewer sien dat aile matrikulante 
verplig word om eers vir 'n paar jaar 
te gaan werk voordat hulle na die 
unive rsiteit kom. Ekself het daardie 
voorreg ge had en dit het vir my baie 
meer beteke n as en ige · van die twee 
ontgroenings wat ck deurgemaak het. 
Die ondervinding in die samelewin g 
gee aan 'n mens ve rantwoordelikheid
sin en dit is tog al wat by die ee rste
jaars ontbreek. (Ongelukkig ontbreek 
di : by die die meeste seniors ook ) . 

Die argument dat 'n men na n 
jaar of twee se werk nie meer Ius 
voel om na 'n universiteit te gaan nie, 
is waardeloos, want in so 'n geval sou 
daardie student in elk geval nooit 'n 
volwaardige stud ('nt geword hct nie. 

Die studente· lewe hoef geen. ins te 
ly omdat daar nie meer ontgroenin l( 
i ~ of omdat die tudente ouer en ver· 
standiger is nie. ' n Mens kan vrolik 
wees sender om afstootlik tc wees. Ek 
dink regtig vrolikheid waaraan alma! 
kan deel neem op gelyke voet en wat 
al mal kan geniet, is verkiesl iker as die 
bcstaande praktyk. 

T en slotte - tensy die huidige Stu· 
denteraad dit afgeskaf het, word eer· 
ste•jaars wei deeglik nog gedwin g om 
clke moontlike vergadering en sport
bycenkoms by te woon, of hulle nou 
al belang tel o f nie en ek sien maar 
ged urig eerste·Jaarmans wat die een 
of ander werkie verrig - ck is sekcr 
di ~ word nic vrywillig gedoen nie. 
Onthou 'n mens kan gedwing word 
om 'n vrywilliger te wees ook! 

Y. R oux. 

(Baic verkort - Red.). 

Kommentaar. 
(On verwys slegs na die verslag 

van die Studenteraad, die mosies ge• 
ncem op die massa en eerste-jaaro· 
vergadering en die kommentaar van 
d1c S.R.•voorsitter op die brief van 
D . C. Coetzee. - Red.) 

en IP lUJ IK IK IE I 
Stasie en V ulletjie: 

The Spider and the Fly. 

* * * 
Petro Robberts: Skirt A hoy! 

* * * 
Wimpie en Schalk: We're no Angels. 

... * * 
M artyn Viljoen: The black arrow. 

* * 
Bo('{ie Duvenage: Little boy lost. 

* * 
Chris Coetsee: 

A Kid for two Farthings 

• * * 
S.R.: Knights of the round T able . 

* * 
Andrew Makkink: Gentleman Jim . 
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P.ll. hou Vreug~e~ag. 
Parys en Potchefstroom 

op horings geneem. 

D1e Vreugdedagkomitee bet vanjaar daarin geslaag om 

vir twee dae lank jool te bou. Op V rydag bet die Pukke in groot 

getalle opgeruk na Parys waar bulle hartlik verwdkom is deur 

die burgemeester enDs. Van Ryssen. Mnr. Tjaart van der Wait 

het bulle op gepaste wyse bedank en die Pukke het die dorp in 

alle rigtings begin omkeet. 

Op Saterdag het Potchefst!:oom aan die beurt gekom e!l 

uit die volgende kommentare kan afgelei word hoe dit daaraa 1 

ruegegaan het: 

Die Rektor: D1e vlottc wa' pragt•r: 
- ek sou dink d1e mce:; oor~pronklike 
wat nog op 'n Vreugdedag van tbe 
P.U. gesien i .. Met die sent rale gedag· 
tc, naamhk om d1e sake·ondernemings 
op Potchefstroom te adverteer. 1~ iets 
,vcrklik positief bere1k. Verder het die 
sentra· e gedagte daartoe bygedra dat 
n eenheid in d1e hcle onderneming 
bereik is. D1e Vrcugdedagkomitee ver· 

d1cn aile !of. 

Pcet Duvc.nagc (Vreugdcdaglcier): 
G1ster sc organi. asie het me te vlot 
l'crloop nie en ons i m1skien 'n bie· 
tj1e onsunpatiek ontvang deur die pu· 
bliek van Parys. Ek reken dat on,; 
darcm 'n klein wms al kan toon vtr 

ons besoclc 

Vandag sc dee! van Vreugdetlag het 
bate vlotter verloop en ek i heeltemal 
tevrede. Dte Pukke i, meer entoesi· 
asties - dit i duidebk weerspieel 
Jrur die vlottc en kostuums. Die be· 
oordclaars moes lclik kopkrap om die 
wcnners aan te wys. 

Christie Roode (Onderleier): \'an· 
:lag .e Jool was goed - niks het ver• 
kecrd geloop nie. Daar ou waar.kyn· 
lik meer geld ge'in gewee. het as tlaar 
mcer kollektante by die vlotte elf 

v.:as. 

Tjaart van der Walt ( .R.•voorsit· 
ter): Die Vreugdetlag oor die ulge· 
mccn was :;kitterend. Die vlotte en 
ko<tuunb wa> besonder goed. Die In
J,viduele kollcktante het hard en suk· 

·esvol gewerk. 

n joolgees het tlte Pukke beetgepak 
c11 vanjaar se Vreugdedag kan as 'n 
hoogtcpunt 10 d1e Vrcugdedaggeskie· 
denis van die P.U. aangeskryf staan. 

Aan die Joolkomitec en in besonder 
aan Peet Duvenage kom ons opregte 

J<mk toe v•r al hullc ywer en hartle 

Gcrt Hattingh (Vlothuof van tlie 
\':ot wat met dte ccrste prys bekroon 

''· naamltk dte advcrtcmte van Hetd c· 
ma se fiet wtnkel): Die samewerking 
,·an die verskillende per,one op dte 
dot was skitterend. Elkeen h t byge· 
.;ra tot d1c ver~killcndc items op dte 
1 lot en alleen hul geesdriftige same· 
wcrktn!( h.:t 'n suhes gcmaak van die 
/-'Ch el. Ek glo egtcr nic dat my vlot 
In 'n gelecnthetd . taan om die cerste 
rrys t vcrow r 111e. 

Peet Malan en Mej. Geyer ( wat tc· 
-~me d•e prys vir die hcstc kostuums 
\erower het): 

Peet: Oultk! Oultk! Oultk! Dte meme 
1< vrygewtg en ons het al tlcrtig Puk· 
ktes verkoop. 

-"> Metsie: D1e JOOI was darem nie 
ba1e Jekker nie. 

Susan Grobler en Petro van Wyk (Ge• 
•amcntlike wenner, van Ute derde 
prys): 

f usan: Dte jool wa:, O.K. Ott moet 
ll'ontlc rltk wees om 'n prys vir jou 
kostuum te kry. Myn het ek van my 
Mocder gckry. 

Petro: Ek hct dtc juol baie ~:cnict. My 
kostuum hct ek geleen. 

Estelle Naude het dte twectlc prys 
vtr kostuums 1•erower met 'n \'Oorstcl· 
ling van Robin Hood. 

( Dte bogenoemde persone was on· 
h~wus daarvan dat hulle pryse vero· 
wcr hct toe hulle om hul menings 
vmtrcnt Vreugdedag genader is.) 

Edna Kr.tgcr: Ek het my byna otuk· 
kt·ntl J.;clag. \'era! dte Remhrantltad · 
IC!Lcnsie wa;; besontlcr guctl . Jn aa't· 

merking genome d1e feit dat die men· 
.-e nie hul verbeelding vrye teucl kon 
1 ee 111 die motiewe op die v'otte uit· 
gebeeld nie, was d1e vlotte besonder 
gcslaagd. Ek sou dit egtcr beslis nie 
as die bestc Vreugdedag beskou wat 
ck nog bygewoon het nie. 

Walda Bothl: Vandag wa, dit baie 
goetl in vergelyking met gister. 

J. B. du Plessis (Hoof van een van 
dte Hoofvlotte): Dit het redelik goed 
~egaan. 

Eike Howaldt en Marie Rauten
bach: Ons eerste jool was nie so lek· 
ker suo> ons dit altyd voorgestel het 
nic. Slcgs een uit tien mense is geneig 
om saam te werk. 

Dte Vreugdedagverrigtinge is op n 
hoc noot alge luit deur 'n uiters ge• 
.,Jaagdc konscrt van .,Thalia" en Ala· 
bama". 

-·-
Dr. P. ] . van dcr Walt gaan binne· 

kort oorsee met die oog up verdere 
studte. 

Verloof en 
Getroud. 

Die volgende Pukke is onlangs gc· 
t roud: Piet Pe!ser en Lila Malan, Dick 
Putte r en Betsie du Pree2:, Frans de 
Bruyn en Anneline du Plessis, en Rita 
Dreyer en Mike van Rooyen. 

Bouie de Klerk en Ria Botha is ver· 
loof. 

Geskakel. ••• ' • 
Susa n Y sse! en Willie van der 

Schyff, Dawie du Plessis en N el lie 
Snyman, Ina Coet ee en H en k Den · 
kema, Lucia R aubenheimer en H essel 
Dijkstra. 

-·-
Prof. A . P . Goos ens is hierdie 

kwa rtaal met verlof. Gedurende sy ai· 
we igheid is prof. D. ] . du Plessis 
D ckaan van die Fakulteit Natuur·we· 
tenskappe. 

~rokkies 
uil hi~ 

f ~unswir~l~ 

IMilYI ~ ii ~ lUIIfilil :: 

Op Dinsdagaand , 24 April, het die 
Mu>iekvereniging van die P.U. vir 
C.H.O. weer eens 'n puik konsert aa:1· 
glhied. Dit was die cerste van die 
rccb konserte wat die Colleguim 
Mu icum jaarliks opvoer, en het ge· 
handel oor die musick van Johannes 
Brahms. 

Kamermusick neem n belangrike 
pick in in die wcrk van hierdie kom · 
ponis, en daar sy g-roter werke cintlik 
kamermusiek tol uitgangspunt ncem , 
wa; hierdie program eintlik 'n uitste· 
kcnde inleiding tot Brahms as kompo· 
nis. Die grooste werk, en ook dte 
boogtepunt van die program was die 
Sonate vir viool en klavier op. 78, 
wat Susan Sauer mann ( viool) en Pic· 
tet de Villiers (klavier) op oortuiger.· 
de wyse uitgevoer het. 

Die res van die program was op 
,o n wyse saamge!otel dat die klem 
gl!\'al hct op die IIric•c en volkslied· 

I~I~AIHI MS=AAINIIO> 
agtige trekke in die kun van bier· 
d1e meester. Die gevaar van eensydig· 
he1d is gro ten deel ve rm y deurdat af· 
wis elende instru mentale en vokale be· 
settings bykomstige kleur verleen het. 

Die klavier duos deur Andrictte 
Snyman en H enn ie Coet2:ee vertolk, 
hct duidelike trekke van volksmusiek 
t!etoon wat betref die inhoud en styl. 
Die samespel was netjies en fyn afge· 
rond. Ook die liedere wat Erica Paul · 
>en · op besondere si m patieke wyse oor· 
gedra het, was 'n glan punt van di '3 
program. Die vertolking van die alom· 
bekende , Wiegenlied" het algemen.; 
1::-yval gevind. Die drie intermeui vir 
klavier is deur Marie Rautenbach op 
sensitiewe wyse vertolk. 

Dit is jammer dat so 'n uitstaande 

kon ert nie die o ndersteuning of r?· 

klame ontvang het wat dit verdien 

het nie. 
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MNR. J. S. DUPLESSIS, 

U VERTEENWOORDIGER VAN 

REMBRANDT 
Meyerstraat 9 Telefoon 897 

POTCHEFSTROOM. 

' 

BESOEK-

HARRY .JBDEIKIN 
VIR 

BOUMATERIAAL TIMMERHOUT 
en YSTERWARE. 

TEVREDENHEID GEWAARBORG 

Foon 639 115 Kerkstraat 

Gathlandia en die 
Rekenkunde. 

Saterdag 21 April was 'n groot dag, 
groter as die dag waarop die Baaisiekel 
Hennikep en die Hof van H ades 
plaasgevind het. 

Pres. Lawwerskai!ing het op hierdie 
dag die on moontlike ,possibility" be· 
wys. Wat Pythagoras 3000 jaar gelede 
me kon regkry nie het hy reggekry. 
Hy het die volgende formule gebruik: 

x=y 
as x=26. 
dan is y=25. 
25=26. 

Om 'n ,pocket-zise" panorama te 
gee: Gathlandia 'n vasal-R epubliek van 
Holland het sy ,silver Wedding An
nivarsary" gevier. 

Piet Aucamp en die aptekers moes 
vtocer as gewoon lik op taan. Daar was 
klcre en klcure in die pro,cs ie wat 
enigc mynkaffcr sou laat duisel. 

Japie Venter bet groot·lawaai ge· 
maak met 'n dram en Stasie Barnard 
het die lawaat probeer dcmp met nog 
'n grotcr lawaai van 'n beuel. 

M et sy karringmelkbaard en sy 
kraaiborsie tot teen die ,windscreen" 
van n diesel-engine ,spo rtsmodel" 
sander eksowpaaip, het die President 
vreeslik .,gebrag" voor die dames. 

Die drukte in die rigting van die 
d rie·wi ndstre ke vir dames was so groat 
dat 'n Apteker van Heethoofdigheid 
ur 'n ttekie moes staan om ook ,shine" 
t.! vang by die prose,sie. 

Die prosessie het windmakcr sy 
draa1 gegooi by die hek van Thaba· 
jah en as die die,el weier om te brand 
het die ecr,tcJaar bulle lyf !.C.-p lus 

gchou oftewel hulle verbcel dat bulle 
* S.S.-vla gedrink het. Dit het net ge• 
bcur wanneer die sportsmodel nie op 
c1e inisiatief wou loop nie. 

Gert Hattingh verwelkom as sere· 
moniemeester die reuse skaar asook 
sptsiaal die S.S .-duiwel van tant Pop• 
pie wat die ge ondheid van die Rcpu· 
bliek ondergrawe. 

Dte hoofspreker Alwyn-Gaaip G.G. 
van-Doep-tot-Piessie het met 'n gare· 
draad van die ,topstorey" gedaal. et 
toe hy grondvat het die gare·draad 
amper gebreek. 

Hy het vera! met die President ,ge• 
brag" en gewag gemaak dat hy die 
it~i-;iatief gehad het, om in sy puber· 
tcitsjare sy bababoetie v1r 'n traaisiekel 
te verruil. Ook het hy van kleinsaf ge· 
we1er om te praat alvorens hy geleer 
het om ,Demmit" te se. 

Die verteenwoordtgers van elke in
rigting vi r kos vir hongenge studentc 
het bulle groetnis soos 'n verkoue·kiem 
op 'n wintersdag oorgcdra. Selfs die 
ddegaat van die ~laapplek vir melk· 
bceste het luidrugtig saam met die 
ander gehulk nadat hy up 'n vuur· 
houtjicboksie oor die v1 dam gevaar 
het. 

Ondcrwyl die koor harmonics aam 
gcbalk het, het dtc skare gelag. 

Die verrigtinge i~ sander enigc ver· 
dere scremonie stopgesit en die skare 
her soos mis voor die winterson ver· 
damp. 
Toeligting: * S.S. = Superstisians. 

Die Asbakkies . • •• 
en .... Pukke. 

'n Asbak is ·n etenaardtgE:: voorwerp. Ek het nie altyd ':>:1 

oar 'n asbak gedink me maar, vandat ons nuwe studentesaal .. 1 

gebruik genee.m is, kan 'n mens nie anders as om die asbnk ~·; 

verskillende gebruike te bewonder nie . 

As 'n mens oor 'n a~hak begin dink, 
s1en jy dit a' 'n voorwerp in 'n gewo· 
ne huis. Dte gebrutkc hier is me so 
talryk as in dte studente. aal nie. In 
die modcrne hut' t!ten dte a ·bak :J.S 

'n ornament, 'n blompot en a' wapen 
van vrou teen man (as hy stgaret·a 
op dte vloer laat val). 

Gewoonltk is dte doe) van 'n asbak 
om 'n houer te wees van die volgen· 
de dinge: 

1. Nikswcrd vuurhoutj ies. 

2. Verbrande tabak. 

3. Laaste ;tukktes van ''garettc m. 
a.w. stompics. 

4. Pypult\verp>els. 

5. Aile oorblyLcls van Jets wat ge· 
rook kan word. 

Ons merk nou egtcr op dar on' 
asbakkies baie oultker is. Ja·nee, Puk 
het sommer putk asbakkies. Hulle be· 
antwoord nie net aan bg. docl nie, 
maar, dien ook nog a : 

'n Middel teen vcrveling. 

Sodra 'n student hom begm verveel 
1n 'n vergadering of toespraak, hoar 
ans met gereclde tussenposes asbak· 
ktcs val. Dtt kltnk >naaks om tc dink 
dat o·iets gcducn word, maar. dit 1s 
tog waar . \Vat i tog mooier as die 
klank van 'n blik asbak op 'n plank· 
doer. 

Met n vervelige eerHcjaarskon,ert, 
'era! as 'n draak pro beer voordra, wat 
word dan lekkerdcr gevind a om 'n 
paar asbakke na sy kop te linger; 
t>ngeag dte ~kade aan d1c asbak aan· 
ge rig. Wat 1s in hierdte gcval mooier 
as die wcte dat die asbak 1ets ven·ehg< 
gctref het. Die beloning is die etnde 
van 'n verveligc dmg. 

J. TOD SUITIE. 
Komplete 

Mansuitrusters 
Vir al u KLERASIE en ander 

benodigdhede. 

Kerkstraat 127 Telefoon 1, 

POTCHEFSTROOM 

'n Middel om on~erief mee te vcr
oorsaak. 

Die volgende gebruik is net so Jc;.;. 
ker maar haic meer vcrmaaklik. Die 
doel hicr is om ongencf te veroorsaai; 
aan dte persone wat voor jou >tt. So· 
Jra 'n per~oon 'n bietpe vorcnto< 
-kutf, word 'n a,hak blits,·innig en be· 
h<'ndig omgcdraa1 sodat die per,oon 
met die teruglcun, 'n goeie bltkkerij!e 
•kok ontvang. Die beloning hier ts 

::lte gesig ,·an die slagoffer. 

'n Middel om mee te vermaak. 

VerJcr hct baie van dte man' llt> 

r.te d1e tremt)IC ·specl--tadtum ontgrocJ 
n1c. Ons vmd dat hullc dit a• vol 
Uttlecf: AI die ashakkies van dw om· 
trek word gekollcktcer en dan wora 
die ecn aan die andcr gchaak 'od at 

'n lang tou asbakktes van bo van dtr 
Hoc! afhang tot onder op dtc grond. 
Dte beloning vir al die moeitc is h'i:r 
a> die .,trein" ,.kastig" in 'n ongclu~ 

bctrokke raak en die lawaai wat 3' 

gcvolg daarvan ontstaan. 

' Middel om 'n poets mee te bak. 

Wanneer 'n dame 'n rok of jas ol 

baadjie met 'n <ak of cen of andcr 
vcrsier~el aan her, en voor of l::tn g, 
JUU sit gcbruik JY jou k,tns om ch, 
asbak iewers aan haar tc hang. · n !\!an 
met >akke kan ook die sl<tgolfer wee 
en kan dus tot groot vermaak van dte 
skare as 'n wandelende a.·bak dien. Dte 
beloning van hierdie daad is die vcr 
leentheid van die prooi en die gela£ 
nn die ander. 

As 'n mens Ius het om verder t 

Jmk, sal JY ~eker nog 'n hcle paar 
ander gebruike kry. 'n Asbak is dw 
baie nuttig . . . ou wonder ek t 
Puk nie nog ~o 'n paar nuttige goed 
kan uitvmd me. 

WESTVAAL 
Studente !!! 

VIR KWALITEIT 
DROOGSKOONMAAI< 

STUUR NA 

WESTVAAL 
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(VJ1. I. AR1edaagse 
'fii.Jtehw, GE§EGDE§ 

JOE'S MOTORS 
25 Kcrkstraat .Foon 923 

HANDELAARS IN ONDERDELE 

[! nt£ 'Wa HitiE En bEfEE fdhdd 1"':::.;;~ ~:·~;,;.;,:,~:;~:';1~::·:;; 
the r.od1ge stappc gcnecm sal word 
teen oortrede rs, ongcag die betrokke 
pcrsone se rang of stam." 

KOOP EN VERKOOP 
TWEEDEHANDSE 

MOTORS 

ONS WAARBORG ALLE 

HERSTEL WERK. 
Koeloe, 

Pots, 

20.4.56. 

Lievste oom soois en tant fya, 

Ek moet net skreif om te seg lat bier bei ons hoge ding e 

aangaan. Ek sien al so yt na allie goet latik skars kan asembaa]l 

Daars nou net mooi twee dinge wat bierdie kind so opsweep . 

Die een is Ient1rwarsitie en dan noggie Vreegdidag. Sottie bet 

om seker a! tannit als firtel. Maar ek willie jys ooorrie V reegde

dag skreiffie. Dis orrie Ientirwarsitie ennie beleefgyt wat ek met 

oom oor wil korspondeer . 

Ons ocfen nou al dagc fooryt en 
IPaak miljoene eksirsaaisc om fit ~c 

wees firrie ·pi! Bl omfontyners. Ommie 
up pinintc hi biekie ti fermaak ho11 
ons twee stokkieswaaicrs of dirgenti 
aan. Hulle krci sek ir die meestc ek· 
•rrsaais fannie hele spul. Soos wat hi! · 
le nou darm hille arrems kan swaai 
en knicge kan knak en kywc op en af 
kan laat wip. slaat my onnerstebo . 
Pe1ty hou hi stokkie aan ommie skare 
onner biheer te hou marie anner wat 
glo hi biekie pirsoonlikhytit , waai net 
;ei hanne en dan als reg. Hill e seg 
fir mikaar ok snaakse goeters wattie 
aroner ous laat hop fann ie lag. 

Ons d1rgcnt kan goc: skrou wattle 
,tun fan blomfontyn re foctbal spannc 
<(! ril lat lag !at hilic net sil maad 
cr. ons ;il dan hopcloos wen wlat hillc 
later sa l hyl fannie spcit orie snaaksgyt 
!";;r.nie anner man. Later sil ek fir oom 
, I: fir tel fannie spu llctjics. 

Hiers hi seen bei ons wat amp.ir 
net so mooi en ampir ok net so lelik 
;o;; nokkcls f ric is. Sei naams skalk 
bu·s. Daai seen kan snaaks praat as hei 
"·il. Hei lank oom. jislaaik as oom pict 
r<>r.toffie hom sjen sil hci eg lattie 
··een hi hemelbesem is. Maar skalk en 

;ei maakie wimpie fann ir ahee is goeie 
bnners. Hill e is so oprcg en groct 
hi mens alteit. Pirtei fannie eens hier 
loop liewe r tir fir bi annir mens om 
as om hi anner mens te groet. Di ok 
iets wat mei woedint kwaat maak. H oc 
moet hi mens maak om hi na;ie be· 
kevdgyt ti leer, oom? 

Mcttie dogtirs gaanit goet oom 
ivOis. Ons hoofmysietjie mariena 
-~cepirs innie koshys het net baje 
swaar omlat haar beste seensmaat fer 
innie konga of rodiesjia iewer is. Sei 
naam is hekkie. (i nou nie omlat hei 
ws hi hek leik !at sei naam so is nie) . 

Wassit nou nic latik moes gaan 

wcrk hcttJt, ~o u ck nic noual opgehou· 
itie. Ek slyt met baje groetnis. 

Sos alteit. 

MIEKl E. 

~.S. Tant fya alma] (ck ok) seg !attic 

kock ics haje lckkir WAS. ct jammir 

lattie kockies op i . 

BAARDLOSES 
(Wy ie: Daar's 'n hocnder) 

I. Daar\ · n man wat 'n baan.l nic 
wd ~rue1 (3x) 

Dis die man wat op sy waardigheid 
broei. 

2 Daar"s 'n man wat 'n haard nie kan 
kwcck (3x) 

Dis die man by wie die baard en 
mocd ontbreck. 

* * 

Daar's 'n man wat 'n baard n1e 
kan kry (3x) 

Dis die man wat die hocndcrhok 
vermy ! 

As JY wil weet hoc vernaam jy i<, 
st<ek jou vingcr in 'n kom water en 
kyk na die gat wat dit agtcrlaat. 

* 

Sottc en verstandigc men c is eW<' 
on~kad lik: slegs die half gekkes en 
die halfwyses i gevaarlik. 

Hester van Niekerk: ,Eeerlikwaar ! dis 
d1c rcinc waarhcid . . . . vra maar 
vir my broer Jek." 

Sc·halk Buys: ,Voort zeg ik ..... 
Voort . . Voert !" (anne hondjie) 

w·alda Botha: , W assit ouens? W assit? 
H e? Is daar iet met my verkeerd·l 
H e? 

l"aas Steenkamp: , Ja, dit en daarvan 
wect ek alles . Ek was mos self daar 
gewees . . . ek ken die mense ook .. 
So terloops, jou kousnate is skeef!" 

Yvonne Roux: ,Wic sou ooit kon 
droom dat ek tot sul ke dinge in 
'taat kan wccs?" (Watse dinge?) 

Alwyn du Plessis: ,.J y praat net 'n 
storicboek en ck vind dit uiters 
amusant. Kom nou, staak die toneel· 
spcl. " (Ja en jy!) 

Nita S eenkamp: ,Ek weet nie waarum 
dink alma! ek is nog so onskuldig 

n klein nie? Ek is mos nie, ne?" 

H essel Dijkstra: ,Ek .e ou sus, hoc 
Jijkcn dit met 'n sleep - Jy sal 
nooit spyt wces nie!" (Het sy toe?) 

Constance Furstenburg: ,Asseblief juf
frou, vertel my l ets - ek weet niks 
van mans me - Wie's hy? H oe 
lyk by7 Wat doen hy?" 

l::len Potgicter: , T oemaar, neem sake 
ka lm op - ek bedoel tog niks 
nie . . . (buitendicn, ek wil nie 
spykcr nie!)" 

Joan Erasmus: ,Onnesbraa it ous ! Ek 
sc vir julie vanaand ... Mans is 
skuim .... !" (Ons sou graag nou 
vcrneem of hierdie bewering no g 
geldig is). 

Hennie v.d. Walt: , Ja, ck wens dis 
alweer volgende jaar dat 'n mens 
iets nuut kan bekyk!" 

PRESIDENT CAFE 
FOR: 

• SWEETS, 

• GRILLS 

and 

e COOLDRINKS. 

I. GLASER 
H /v 13 7 Kerk traat en Autolaan 

OMEGA en TISSOT 

HORLOSIES 

JUWELIER 

OOSTHUIZEN 
Kole-agentskap. 

Kerkstraat 70 - Telefoon 31~ 

POTCHEFSTROOM. 

J. HEIDEMA 
Vir 

FIETSE, 

TIKMASJIENE 
en 

MOTORFIETSE 

J. HEIDEMA 
(teenoor Geref. Kerk.) 

Kerkstraat 30, 

POTCHEFSTROOM. 
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BLADSY TIEN ,DIE W APAD" 

Dameshokkie 
aoed. 

Op die 14e April het die eerste dameshokkiespan die eerste 

liga-wedstryd teen Strathvaal gespeel. Hulle het met vuur weg

ge va l en Strathvaal kafgedra£ met 'n eindtelling van 2- 0. 

D1c voorspclers het mooi gekombi· 
ncer en die doele is aangeteken deur 
Cl'eth~ Pretorius en Edelweiss Oost
huizen. 

Op Saterdag 21 April bet die eer te 
>ran met die tempo volgehou en Wit· 
rand geklop met 'n telling van 3-0. 
Drie pragtige doe'e is aangeteken deur 
J•) Schoeman, Bennie Kruger en Edel-

weiss Oosthuizen onder keidelik. 

DIE BENOUDES 

Die l3enoude. hct r-inder goed ge· 
,·~ar tcc·1 K.A.A.i\. re cerste span op 
21 April: H ulle het ver loor met 7-0. 
Hulle opponcnte is egter die beste 
span in die hga en hulle het moeilik 
ge~peel op die grasbaan. 

,Eike Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt is 'n mengsel van ryk 
belee virginiese taba k; gewaarborg 
100% suiwer, eerstegraadse blaa r 

~anbrandt 
KURK, ONGEKURK OF FILTER 

STANDAARD EN VAN RYN GROOTIES 

,Die sigaret wat u a/taos graag wou rook " 
Kopi~rel! RA 136 X ZZ 

ONS LESERS SKRYF: 

cf?u9b!)- ~£ij_o£n 

TELANK 
P.U. v1r C.H. 

Gcagte mnr. die Rcdaktcur, 

Craag wil ons hicr 'n saak oppcr 
wat lanka! reeds aanc!ag moes genict 
bet, naambk d1c fett dat die rugby· 
<cisocn ~o lank aanhou. Dit beglll 
rcedg in Maart en hou aan tot die 
Ctnde van September. Dit wil e, vir 
cine middac van ~.he \\'CCk (waardcvol'e . 
tyd) word a! die aandag aan hierdie 
>port oort gcwy. Wat nog van a! d1~ 

tyu wat uaaroor gcpraat word! 

Dit bnng ecrotens mcc dat die stu· 
dies gewcldig vcrwaarloos word en 
vcrder ook nog dat dtc andcr >port· 
,oortc afge"keep word. Ons uordryf 
sport alrced en om by dit a!lcs nog 
net een ~port ·oort te oordryf, vererger 
d1c pOSlSIC nog meer. 

,.Alleb bet y bepaalde uur en vtr 
.?Ike saak onder die hcmcl i daar n 
b~paalde tyd." 

Ons dank u v1r pia tng, 

DIE Pl KIES. 

* 
WES-TRANSVAAL 

SPORTWINKEL 

vir all~ 

SPORTUITRUSTING en 

SPORTBENODIGDHEDE. 

J.P. van der WALT 
APTEEK 

Kerksttaat 111 Potchefstroom. 

, ONDERSTEUN 'N O UD

P.U.-KANERl'' 

Ek voorsien ALLES wat van 

'n APTEEK verlang word. 

LOOCK 
Kleremakers 

Calderbanksgebou, 
Kerkstraat 102 Telefoon 855 

POTCHEFSTROOM. 
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Anna Struwig wat gckics is as kapteine 
vat• die Damcs·Springbokjukskcispan 
Reeds van lcindsbeen af het Anna baie 
bclang gestel in jukskci. Toe sy tien 
jaar oud was, was sy kaptein van die 
Suid-Transvaalse span vir dogters on· 
der tien. Daarna het sy vir Oos-Randsc 
spanne gespeel tot sy oud genoeg was 
om aan uniale toernooie dee! te neem. 
In haar eerstejaar het sy vir Oos-Rand 
gespeel en in haar tweede jaar vir 
Wes-Transvaal. Vanjaar is sy gekies 
as kapteine van d;c Wes-Transvaalse 

span sowcl a> die Springbokspan. 
Anna het gematrikulcer aan die Hoer 
Volkskool Heidelberg en studeer tans 
aan die P.U. vir C.H.O .. Sy hoop om 
vanjaar haar B.A.-kursus, met Lig· 
gaamlike Opvoeding en Sielkunde l'S 

hoofvakke, te voltooi. 

Op die foto bewys sy dat sy waarlik 
·n alsydige sportliefhebber is, want be· 
halwe jukskei, is sy ook besonder goed 

in atlctiek, tennis en hokkie. 

INGRAM SE 
BOTTELS TOOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

• Wynsoorte 
en 

• Spiritualiee 
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