
DEEL XI. Oinsdag , 26 Junie 1956. 

MASSA BESI_JUIT 
op Reorganisasie van die Studentelewe 

V eranderiinge iin 
Inlywiingsaksiie en 
§tudenteliiggame~ 

Veranderinge wat in die toekc n1s verreikende gevolge sal he op die 
studentelewe aan die P.U. vir C.H.O., i - op die 1nassavergadering van 
4 Junie aanvaar. Verslae van die kun11nissies wat ondersoek instel na 
die inlywing, en die reorganisa -ie van di 
ingedien en die aanbevelings is aan vaar. 

tudent lewe aan die P .U., 1s 

Mnr. W. F . Steenkamp het namens die kommi sie va n on
dersoek na die inlywing. ver lag gelewer. Kenmerkend van die 
verslag was dat geen ingrypende veranderinge in die huiclige 
stelse.I van inlywing aan beveel is nie. Die opvoedkundige sy van 
die inlywingsaksie is egter meer beklemtoon . terwyl positiewe 
stappe voorgestel is ten einde misbruike ten opsigte van eerste
iaars te voorkom en 'n strenger kontrole oor bulle te handhaaf. 
Vir die grater doeltreffendheid van die aksie, is 'n aantal splin
ternuwe voorstelle ingedien onder andere dat die koshuishoofde 
in adviserende hoedanigheid sitting kan he op die Stud en teraad 
ten opsigte van sake rakende die eerstejaars; dat geleentheid ook 
vir eerstejaars geskep moet word om mekaar beter te leer ken 
en dat daar geen tweede ontgroening sal wees nie. 

REORGANISASIE: 

Mnr. Tjaart van der Walt, Voor• 
sitter van die S.R. het hierna aan d1e 
woord gekom met die ve rslag van die 
kommissie in sake reorganisasie van 
:lie studentelewe aan die P.U. 

Mnr. van der Walt het verduidelik 
dat onder reorganisasie van die stu· 
dcntelewe sekondere vcranderinge ver· 
staan word . Die kommissie bet gevoel 
die die grundstruktuur van die tuden
telcwc behou rnoet word, want die tel
sel is nop; kernp;e ond, is prin.ipieel 
suiwer en praktie uitvoerbaar. 01Jl 
aan te pas by die veranderinge wat 
in die loop van die laa te twintig jaar 
in die . tudentegemeenskap plaasp;e
vind het en die gewcldige uitbreidin !!. • 
wat die inrigting a. geheel ondergaan 
hct, is die kommi"ie van mening dat 
'n rcorgani>asie wen. lik i< . 

Die houf-oor~aak van die ondocltr ·f-

fcndhe1d tan rs die oneweredigc ver· 
spreidmg van verantwoordelikheid en 
pl1gtc m die studentclewe. Veral die 
Studcnteraad en sy dagbe. tuur i oor
laai met wcrk. Die oplossing le in die 
cluentralisas1e van verantwoordclikheid 
en in spesialisasie van clke persoon 
in 'n spcsificke rigting. 

Die voor die hand liggende rnetode 
om de entrali asie in die band tc werk, 
i; deur aan die hoofliggame onder die 
Studcnteraad p;roter rnagte toe te ken. 
,Op d1e oornbhk doen A.B .K.K. en 
S.S.B. besli onnodige skakelwerk," 
het Mnr. van der Walt verklaar. Aan 
hulle behoort die mag verleen te word 
om elfs besluite tc neem rakende hul 
besondere aangeleenthede en die be· 
,Juite wat van alp;ernene belang i", 
moet vergcfel van 'n hchoorlike ver· 
slag daaromtrcnt, vir goedkeuring aan 
die Studcntcr;tacl voorgclc word. 

(Vcrvolg or blad'Y ?.) 

Professor Stoker 
KWARTEEU 
in die tuig 

D1e fcit dat Profe:-sor doktor H. C. 

Stoker vir vyf-en·twintig jaar lank 

h ogleraar aan die P.U. vir C.H.O. is 

is herdenk by geleentheid van die ver

gadering van die Wysgerige Verenig

int gehou op 18 Junie. 

Professor Stoker het a eresprehr 

opgetrce met 'n rcferaat oor die weer

lrgging van die Eksistensiefilosofie 

vanuit 'n Calvinistic e oogpunt, waar

n t Profes or D oktor C. K. Oberhoher 

d1e ge lukwcnsinge van die U.P. aan 

hom oorgebrin g het. Mnr. Theo van 

dcr Merwe het namens die studente 

' n woord van gelukwensing gespreek. 

Ten slotte het die Rektor namens die 

P.U. vir C.H.O. as geheel, Professo r 

Stl'~er gelukp;ewens. 

Met waardering i deur al die per

wne melding gemaak van die dienste 

d,ur Professor Stoker op talle gebiede 

g.:lcwn. 

STUDENTE LAD 
van die 

P.ll. vtr U.II.O. 

NR. 7. 

J. D. van der Vyver (Voors. Thalia) 

--------- ---
1r lhl a IU a~ ~Hil A II a lb> a~ 1m~ 

~AAI~I if©l~l~ 

Die inwoners van Suid-Wes, Wes
Transvaal en Noord•Kaapland gaan 
gcdurende die wintervakansie weer 
gruot gate in die geldsakke opdoen 
"'anneer Thalia en Alabama deur die 
streke toer. 

THALIA gaan weer na Suid-We' 
en hoop om daar ongeveer 16 op· 
vcerings te hou. Die toerge elskap wat 
uit 22 persone bestaan , a! op 26 Ju
lie weer op Potchefstroom terug wees. 
Die geselskap sal gedurende die tocr 
or:der andere aan die Eto hapanne 'n 
bewek bring en hoop om darem 'n 
goeie indruk van S.W.A. te kry. Twee 
stukke, ,Gebed in Clarendon", 'n sterk 
dr;,matiese stuk deur Dirk Richard en 
,.Liefde en Spelfoute" , 'n blyspel deu r 
Marivaux ( deur dr. T. T. Cloete uit 
d1e oorspronklike Frans vertaal), sal 
aungebied word . Met die kern van ou 
staatmakers soos J ohan van der V yver 
en Alwyn du Plessis wat pragtig aan· 
gevul is deur 'n aantal nuwe spelers, 
beloof die opvoering om uiters ge• 
slaagd te wees. 

ALABAMA bring n besoek aan 
Wes-Transvaal en Noord-Kaapland. 
Dte toergeselskap, wat per bus sal 
reis, sal uit 2 5 persone bestaan. Gedu· 
rende die toer, wat op 19 Julie ten 
eirde loop, word 18 opvoerings beoog. 
Die tradisie van Alabama om vermaak 
van hoe gehalte te ve rskaf, sal van
j aar beslis nie oneer aangedoen word 
nie. Vera! 'n aantal besonder klugtige 
en oorsprunklike items behoort haic in 
die smaak van die gchoor tc val. 
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J. HEIDEMA 
Vir 

FIETSE, 

TIKMAS]IENE 
en 

MOTORFIETSE 

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

POTCHEFSTROOM. 

Drink S & S en Geniet 

DIE BESTE 

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

SHERR & SHAKINOVSKY 
POTCH. MINERAL WATER 

FACTORY 

Phones 16 & 1144 P.O. Box 134 

,,Kry 'n 
Kornmando!'~ 

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 /abrieke in a/ vier die provinsles, kom Kommando
sigarette kwa/iteitvars by die tabakwinke/ ... geurvars 

en genotvo/ by u! 

DIS DIE KWALITEIT WAT KOMMANDO VERKOOP! 

G l/~~1-lA 

• Brilspesialiteit. 
u oe getoets op modern-wetenskaplike metode. 

Kerkstraat 129 - POTCHEFSTROOM - Telefoon 9!!0 

EIE OPTIESE SLYPERY. 
Depot: CARLZEIS-JENA. 

MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerbtraat 155, 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 380. 

Die Apteek vir Diens! ! 

INGRAM SE 
BOTTELSTOOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

• Wynsoorte 
en 

• Spiritualiee 

I JAY'S GARAGE 
(K. NOBEL, Eienaar) 

Lombardstraat 5, Foon 175, 
POTCHEFSTROOM 

Voorraadhouers en Handelaars in 

e MASSEY-HARRIS TREKKERS 

e PLAASGEREEDSKAP, 

e PLANTERS en STROPERS, 

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

IMPLEMENTE, ens. 

CORNER 
FRUIT STORE 

vir al u 

e VRUGTE, LEKKERS. 

e SIGARETI"E, 

e KOELDRANKE en 

e VERVERSINGS. 

VRUGTE en GROENTE. 

Bekend vanwee sy 

UITSTEKENDE DIENS!! 

DAMES!! 
Kom koop al u benodigdhede hier op die BUL 1 

teen baie redelike pryse. 
OOK ALLE TOILETWARE. 

CACHET MODES ( EDMS.) BPK. 
TOMSTRAAT 56A FOON 1389 

POTCHEFSTROOM 
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'DlE IWapad 
Dinsclag, 26 }unie 1956. 

O ffisiele Studenteko >ra n t van die P.U. vir C H.O. 

fJCel 6ns 
1 

n rflq[paal 

J3ePeik? 
Langs die weg van die ge kiedenis staan daa r ba ie mylpale 

wat die afstand aandui . Daaraan kan 'n mens die afsta nd meet 
wat alreeds agter die rug is. 

'fc' y jy weet waar'.cen jy gaan en wat die nominale afstand 
'_n jou .cis is, kan jy egter nie die afstand wa t voorle ook daar
c:an meet nie. 

Ons Universiteit, ons studen telewe het ook sy w eg van ge
skiedeni waarlangs hy somtyds poed en somtyds kruip. Die 
geskiedenis an ons studentelewe het ook sy mylpale waaraan 
ons, ons afstande kan meet. 

Die vraag is nou . staan ons nou hier aan die einde van Junie 
19;6 by 'n mylpaal in die geskiedenis van ons studentelewe? 'n 
~kamele vyf jaar gelede l::et ons inrigt ing (en seker daarmee sa am 
ons stud.entelewe ook) y mondigheid bereik. 

Ons wat saam met on inrigting sy mondigheidlewe binne· 
getree het, bet die mylpale een na die ander sien v erbyflits. Md 
een na die ander studenteraad se ampstermyn bet ons gesien hoe 
ons studentelewe groei. D iegene wat later gekom het, bet gesien 
wat reeds tot stand gebring is, en hoe an der dinge tot stand ge
l ring word. 

'n Y werige jong studenteraad het hulle ampstermyn binne
~egaan. V ee! bet bulle tot stand gebring: 'n Lyseum-viering met 
'n simposium, 'n reorganisasie v n die studente-organisasie, maar 
lesbes 'n kafetena en ander komplek van geboue wat ons stu
dentelewe tot heil 1 an strek en 'n groot las va n 'n skuld wat die 
skof van 'n nageslag kan skaaf. 

Ons het die hoogtepunt van hierdie ampsterrein bereik, maar 
nog nie die mylpaa) nie. Die Studen teraad is bereid om die kwart
myl an die mylpaal wat nog voorle teen 'n v innige tempo le 
loop: 'n Hofkonsert word georganiseer, kollektelyste word uitge
deel. en niks word ont ien om die las vir die nageslag ligter te 
maak nie. As hierdie ampstermyn verby gespoed bet , sa l ons by 
die mylpaal staan van hierdie tydperk. 

Dit is egter nie net ons studenteraad wa t hy hierdie mylpadl 
\\'il aankom nie - ons studentema sa moet ook daar aankom . 
Daarom is dit ons massa se plig om hulle ywer en inisiatief te 
toon en kollektelyste mee neem en 'n sukses, ja. 'n reuse sukses 
daarvan te maak. Laat ons voortspoed in hierd ie laaste ronde va~ 
die myl! 

As ons dan by hierdie mylpaal aangekom het, hoever is dit 
dan nog na ons bestemming toe? Ons weet n ie, want ons weet 
•lie wat die dstand na ons bestemming is nie. Dit weet ons egter 
Jat ODS tenvolle bewus is wat ons bestem min g is: Die olheid van 
die tyJ wanDeer die Seun an die Mens kom op die wolke! Dit 
;~ tog die punt waarin die hele wereldgeskiedenis kulmineer! Dit 
is ODS bcstemming! Dit is ons roeping om mee te arbei : Ook in 
h:erdie klein dingetjies wat ons doen! Soli D eo Gloria' 

H . J. v. d. W. 

REDAKSIE 

F. W. de Klerk (Huofred.), J. C. Coetzcc (Ondcr·hoofrcd.), P. J. S. de Kl erk , 

D. C. Cowee en mej . M. Stoker (Nuus), mcj. H . E. D ekker (Kuns) , J C. 

Coetzec en mcj. E. C. L Seyffert ( port), H. ). van der Walt, P. ]. de Bruyn 

en mcj. J. Era•mu> (Varia). P. Brandt (Aflos) en C. H arrington ( F tograafJ, 

mcJ. H. Rautcnbach (Kuns). 

A DMINIST RASIE 

]. C. H endriks (Sakebc~tuurdcr), A. G. E. Y~·e l (f\dvertcnsie·bestuurd cr) ll . 
v.J. Walt, P. J, Rickert, H. Stl'yn, ]. Boogcnt'loe::cm, C':. J. t!'cnkamp, A . 

Pyper, J. 1.: Raux, 1'. f<.oux, "'~Jj . K. Prctnrirr,, M. v.d. Mcrwc en 1\. Oppennnn. 

@ nrbtttking 

LEWENSKANS EN LEWENSKEUSE 
Rigters 13:5: ,Want die seun sal van die moederskoot af 'n 

nasireer van God wees . . .. " 

Rigters 16:17: ,En hy het sy hele hart aan haar bekend ge-
maak .... " 

Lcwcn, kant en lcwenskcusc ... Wat 
·u ryke betekem lc in hierdic twce 
woorde opgesluit! 

'n Lewc nskans! T crstond ont\'O.u · n 
verlokkende perspekt ref die onwang· 
rykhcid van die lewe hom voor ons 
oc! O ns nel daarop of. 

M aa r . .. elke stap, elke daad, clke 
woo rd , elkc blik el fs, i n keuse. 
G::.an ons in die keuse ve rdrink en 
gaan ons o nd er on keuse verpletter 
rdak? 

I n om teksver e gaan dit om Sim· 
wn, die man met 'n groot lewcnskans 
""' lewcnskeuse. D aar wo rd van hom 
grse: ,.Die seun sal van die moeder· 
skoot ' n nasireer van God wces." ·n 
Rykc belo fte vir 'n lewenskans van 
Cod! Maar trag ies ve rder: .,E n hy bet 
sy he le ha rt aan haar (d .i. D elila ) be· 
kcnd gemaak." Dit wa sy lewenskeu· 
!C: W cg van C od ! 

Jn sy hare het hy die teken gedra 
da~ sy liggaarn, y gee~. sy krag en sy 
k we n1 c van hom~elf i nie, maar van 
Cod. So was hy die man van dil! 
groo t lcwenskrag van y wieg af! Maar 
d .t waa rtoe hy be~tem wa~ het hy ver· 
knoei in ~y keuse. M et y nasirciirskap 
het hy 'n rockelo e pel gespeel. y 
nas ireer.kroon he t h y in die . koot van 
'n ligsinnige vrou verloor ... Delila! 

By d ie wicg wo rd elke mens dcur 
God bevoorreg met 'n lewenskans. Dit 
i' d ie talente wat elkeen ontvang . , . 
Cll waarvoo r elkcen moet rekenskap 
g(C. God cis van elkeen om sy lewc 
,o te lei, volgens d ie kans wal hy het 

Groenpunt-Kafee 
Von Wiellighstraat, 

vir 

V ars, Smaaklike 
VRUGTE en GROENTE. 

DIE BULT 
SKAATSBAAN 

, PUKKE, ondersteun ons vir 

AANGENAME 

ONTSPANNING!" 

Oop vanaf 7.30 in die aand 

w tc kie~. y wcrk en studre so te 
duen, dat dit 'n welnckende offer voor 
sy aangesrg sal wees! Anders , . . is 
ons met on werk, ons studie en ons 
lcwens soos 'n wegwerplikc kleed 
voor Sy Maje Leit. 

Lewcnskan 1' 'n direkte oproep lul 
'n lewemkeu c. irmon het sy lewens· 
kr.ns verfoci en weggcgooi in sy kcuse 
by Delila. Dcur haar het hy sy lewen, · 
b~.temming verkwan,el. 

Ons i mcn. e deur Cod geroep in 
dje dicpste van on wcse: Ons hart 
en gewete. Ons mag en moet kie . 
Gaan dJc eer van God altyd voorop 
in ons kcuse: Die uitbreiding van Sy 
Koninkryk? Of gaan dtt maar voort· 
durend om Onsself? 

Ons mag nic onverantwoordelrk 
st~an Lecnoor en in on' keuse nie. Ons 
mal( me on~ lewc soo, 'n voetbal 
dLt.:r onF luste, drifte en crnosies laat 
rondrol nie! Ons lewenskanse hang nte 
aan 'n rat van AVONTUUR. wat 
dtur die noodlot en toeval gedraai 
word me! ec, dit i> kame en talcnte 
wat God aan ons gee. Dit is u kcuse 
waartoe God ons roep. Ons moet woe· 
ker met ons Lalente en in on hart 
di.~ roepstem van Cod opmerk. 

A . •tudente l!emccnskap en a, indi· 
"idue rs ons nog bewaar. Elkeen h~t 
nog sy gesondheid, . y ro prng. ~y taak 
sy verantwoordelikhcid. >y jeug en sy 
LEWENSKANS. Laat u lewenskans 
dan deur u keuse wecs T OT EER 
VAN GOD tot uitbreiding van Sy 
Koninkryk en tot stigting van u naaste! 

P. du Plessis. 

JOE'S MOTORS 
25 Kerkstraat Foon 923 

HANDELAARS IN ONDERDELE 

KOOP EN VERKOOP 
TWEEDEHA DSE 

MOTORS 

ONS W AARBORG ALLE 

HERSTEL W ERK. 

DAVY ROBERTSON 
KUNSSENTRUM 

Vir die Mooiste 

PORTRETTE en RAME 
SANLAM-GEBOU 
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Central News Agency KOM SIEN ONS-
Ltd. 

[L 1 I 

~~~ 
Ons Voorsien in alle Unive:r~ 

siteitsboeke, skryfbehoeftes, 
Plaaslike en Oorseese 

Tydskrifte en 
Koerante. 

Kerkstraat 89, Telefoon 114, 

POTCHEPSTROOM 

vir al u 

• Fotografiese 

en 

• Aptekersbenodigdhede. 

GEEN & VELLEMAN 
Kerkstraat, 

POTCHEFSTROOM. 

EXCELSIOR MEUBELS 
Kerkstraat 132 - Potchefstroom - T elefoon 7 43 

,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. ~ 

~~~~~~~~~¥~~~ .. ,.~~~~ 

Sdl A dl N dl L dl A dl M (t 

Word verteenwoordig deur 

MNR. VENTER, 

Noordbrugweg 3 - Telefoon 1247, 

POTCHEPSTROOM 

Vir al u Assuransiepolisse en Versekerings. g 
~~~·~~~~~',(!,.",..(~~! 
,~~~ .. ~~~~~,~~ .. ~~~~t¥,~~~'?--'.4~ 

MNR. J. S. DU PLESSIS, 

U VERTEENWOORDIGER VAN 

REMBRANDT 
Meyerstraat 9 Telefoon 897 

POTCHEFSTROOM. 
' 

~~~-~~~~~~~~~~~~·~s 
' 

BESOEK-

HARRY .JEDEIKIN 
VIR 

BOUMATERIAAL TIMMERHOUT 
en YSTERW ARE. 

TEVREDENHEID GEWAARBORG 

Foon 639 115 Kerkstraat 

FLEURETTE 
BLOEMISTE 

Kerkstraat 91, 

POTCHEFSTROOM. 

SPESIALE 

AFSLAG AAN 

STUDENTE. 

Bus 206 Tel. 16-i & 1167 
Hjv. Wolmarans- en 
Van Riebeeckstraat 

CENTRAL 
CASH STORE 

POTCHEFSTROOM 

Vir Vars Vrugte., 
Groente, 
K.ruideniersware, 
Damesuitrustings, 
Kombuisgereedskap. 

ONS IS DIE BILLIKSTE IN 
DIE DORP. 

J. TOD SUTIIE. 
Komplete 

Mansuitrusters 
Vir al u KLERASIE en ander 

benodigdhede. 
Kerkstraat 127 Telefoon 1, 

POTCHEFSTROOM 

BLITZ! ... 
DROOGSKOONMAKERS 

Stuur u klere na ons . . . ons 

sal weet wat om daarmee te 

doen! 

• 

SONSKYN KAFEE 
TOMSTRAAT, 

POTCHEFSTROOM 

VIR U -

SIGARETTE, 
LEKKERS, 
KOELDRANKE, 

EN ANDER VERVERSING 
ASOOK 

SNOOKER. 
UITSTEKENDE DIENS. 

Dinsdag , 26 Junie 1956. 

Studente . . . ! ! 
Vir al u 

• Handboeke, 
• Skryfbenodigrlhede, 
• Leer~asse, • 
• Geskenke, ens.! 

BESOEK ONS EN WEES VERSE· 
KER VAN GOEIE DIENS 

POTCHEFSTROOM 
BOEKHANDEL 

t<erkstraat 90 - Telefoon 497 

* 
WES-TRANSVAAL 

SPORTWINKEL 

vir all~ 

SPORTUITRUSTING en 

SPORTBENODIGDHEDE. 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 - Foon 167 en 1086. 

BROOD, KOEK en PASTEITJIES. 

Bakkers en Banketbakkers 

vir alle geleenthede. 

TROUE-, VERJAARDAG- en 

DOOPKOEKE. 

Kerkstraat 38, Potchefstroom. 

Spoorwegstraat, Klerksdorp 

LOOCK 
Kleremakers 

Calderbanksgebou, 
Kerkstraat 102 Telefoon 855 

POTCHEFSTROOM. 

DIE ARCADIA 
HAARKAPPERS 

VIER GEKWALIFISEERDE HAAR· 

KAPPERS TOT U DIENS. 

,Netheid en Kwaliteitswerk" 

is ons Leuse. 

Bedieners van Dames sowel as 
Mans. 
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Ons het weer geko~ aan die einde van 'n ander kwartaal 

en ook die eerste semester van hierdie jaar. Ons wil die hoop 

uitspreek dat 'n ieder en 'n elk kan terugkyk op 'n vrugbare half

jaar van werksaamhede. Ons wil u ook hartlik bedank ir u hart 

like samewerkmg en ondersteuning tot dusver. Mag d ie laaste 

~kof nog aangenamer wees. 

GELUKWENSINGE. 

Aan Lang toney, Nokkels, en 
Stryn de Lange wat mge,]uit is 111 d1c 
tuerspan van W es·Transvaal na Rho· 
de iii en saam met Rooi Bekker en 
Cwl H arnngton ook ingesluit i. in 
we oordehke mver~iteitspan, baic 
~duk. On~ hou JUl met belang:<telling 
1crder clop. ki!rels. 'n pesiale woorJ 
1an gclukwensmg aan Stoney wat d1c 
'NoordeiJkc Universiteitspan ook in die 
wid ,a] lei. D1t is vir on_ Alma Matl'r 
'n eer toney. 

Geluk ook P1ct \'an Wyk en Hor~t 

\\'1ese met JUI 111sluiting in die We · 
Tr~n vaaL pan. \ y:; dJe mcn>e dat 
mens op 'n ate rdag beter hokklc 
speel as op Sondag. 

Ono wcet j ullc sal te aile tye d1e 
naam van on Alma M ate r ook op d1c 
spr rtvelde hoog te hou. 

Terwyl on,- h•er is moet daar ungc· 
lukkig 'n onaangcname sakie a;.lllgt.:· 
roer word. Dit IS die vreemdc ve rskyn 
sci van uitjoue ry van d1e skeidsregt(' ' S 
tyden die wedstryd teen Wit>. D1t 
1\a~ 'n pragti~c wedstryd wat deur hu: r
die daad bedcrf is. Dit het m1Sk1cn 
gcheur in 'n oomblik l'an opwinding. 
1Nar on wil op die perso ne wat skul· 
di~; is 'n dnngendc berocp doen om 
so iets 111 die toekom, maar oor te 
laat aan die lokasie·bewoners by 'n 
portwed tryd. Laat d1t me weer ge· 

tcu r nie Pukke! 

DIE S.R. TREK. 

Die tudenteraad het intw-scn ver· 
hUJ. na die nuwe kantnre 1n d1e Kafe· 
tcria·gebou. Dit was met gemengde 
gcl'oelen:; wat on~ moe> af keid necm 
van dJe laaste sink·skakel met die ver· 
kde, ons geliefde ou sink geboukan· 
toorqie, maar dis ook weer 'n voorreg 
O:l" die ecrste bcwoncro van die nuwe 

bntore te wee>. Mag ook hierd1e 
k<!ntore meewerk tot harthker en mtie• 
mer amewerking tussen Studenteraad 
en Studentemassa. 

\'olgcnde kwartaal met d1c intfll' 
bdrek on:; d1e Kafetena en d1e .tnd• r 
kartore om sodocnde 'n nuwe era 111 
om >tudentclcwc te begm. 

KOLLEKTEYELDTOG. 

H1 rd1e gcboue hct on ook behs 
ntet 'n skuld ..:an plu. m1nus .£7000 
en on. w1l nog vanjaar · n grout dee! 
afbetaal. On vra weereen u hartlikt: 
>«mewcrkmg Jn d•c groot kollektevclJ
wg wat ons 111 dier vue!(e van stap,·l 
~t uur. A . u elkeen 'n kollektelys neem 
cu u b ~ Joen, moet ons n ukses 
Jaarvan maak. D1t is 111 ons alma! M' 

hc•w1l, Pukkc. 

REORGANISASIE Y AN DIE 

STUDENTELEWE. 

Danksy u harthkc samewerkmg kon 
c.!1" ~rudentcraad die reorganisasie va'l 
<>n' >tudentclcwc ook afhandel. On: 
wJJ die hoop Ull>prcck dar die verbete• 
nngs 111 on• >tcl•cl rype vrugtc ma;.: 
atwcrp 111 on:; studentelcwe. 

TO ERE. 

Aan Thaha en Alabama wat h1erd1c 
vakans1e weer gaan toer, wll ons 'n 
warme handdruk van sterkte gee. M ag 
h1erd1e diens en opoffe ring teenoor 
Julie Alma Mater 'n pleoH!r vir julie 
"ee:; en mag d1e su k.es fman.ied 
g1 oot wces, en mag d1e ondervm dina 
hmk onthou word. On weet ook dat 
Jlllle tc aile tye die naam van die P.U. 
\1" C.H . hoog sal hou. Geniet die 
wer Thalia en Alahama . En voo r ons 
clkcen sy eie koers 1nslaan vir die va· 
kausiC, wil on> alma] 'n hce rlike en 
f-:<. 1e aangename vakanu~ toewens. T ot 
<•m mckaar weer >icn, ste rkte Pukke. 

W . F. teenkamp. 

30 Mci - 25 Junie. 

2 VERGADERJNGS 

e R.I.C. Komissic. 

e Komissicver~lag i.s. 1nlyw1ng van 
Ecrstcjaars. 

e Alabama en Thalm toerc. 

e R organi. asie van tudentelewe. 

VAN DIE REDAKSIE 
Po tmahuis, 

P .U. vir C .H.O. 

22 Junie 19iS. 

Gcagte Pukkc, 

Met 'n groat ug van verligting be · 
g11. on. ecn na die ander die hoe· 
k•: taemaak. Ons i alma] moeg - be· 
halwc 'n lang studiekwartaal is daar 
<•ok op sosiale gebicd 'n ongekendc 
aktiw1te1t belccf in die afgelope e~ 

maande. Aan u alma] dus - geniet 
hicrdic welverdiende vakan ie. Mag u 
10lgcndc kwartaal terugkeer, vol moed 
en ywcr vir die werk wat voorle. 

'n Spe ialc woord van gel ukwensin:J 
aan al'c ~oportmann e en ·vroue ( da·u 
1s tc vecl om op te noem) wat ing.!· 
~luit J< in die oordelike Universiteitc· 
span. asook W e ·Tran vaalsc ~pannc 
('I!' ver<killendc gebiede. 

Vcrder ook ons gclukwen e aan on 
vvctbal panne wat Wit en P .O .K . 30 

nc·tj ies die loef af gc teek het. 

Aan Thalia en Alabama wil ons 'n 
woord v,1n st rkte toevoeg in hul be· 
pbndc toere - mag dit goed gaan. 

Groetend, 

F. W. de Klerk . (Hoofred .) 

Hofkonsert 
gaan toer. 

Die voorgeote lde reisprogram vir die 

LCJer van die hofkonsertge el kap is as 

volg: 

17 Augustu - Johannesburg 

(Linden.) 

18 Augu•tu< - Krugersdorp. 

~4 Augustu - Venter dorp . 

? 'i Augustus - IUerksdorp. 

3 1 Augu. tus - Lichtenburg. 

3 September - Sannieshof. 

BLADSY VYP 

Kafetaria 
nader 
voltooing 

Die aanbouings lang die Studenle• 
aal waaronder ook die ruim nuwe ka· 

feteria, sal hopelik gcdurende die J u· 
lic·vakansie voltooi word en bchoort 
by die aanvang van die tweede seme • 
t~r gereed te wees. Hierdie gegewen · 
het aan die lig gekom uit 'n onder· 
houd met mnr. Tjaart van der Walt, 
vcorsitter van die Studenteraad . 

Op die 4e Augu tus sal die hele ge· 
bou offisieel in gebruik geneem word, 
het mnr. van der Walt verklaar. Wat• 
ter vorm dit sal aanneem kan nog nie 
met sekerheid ge e word nie, maar dit 
sal later bekendgemaak word. 

Die meubels van die Studenteraad;· 
kantoor en van die komitee·kantorc 
sal gedureode die J ulie·vakansie elders 
gemaak word . Die rede hiervoor ;s 
dat die Tegniese departement van die 
P .U. die Studenteraad in kennis ge td 
het dat bulle die meubel nie sal kan 
vervaardig nie aaugesicn die werkswiw 
kels tc besig is met die Chemie·labo· 
ratorium en die admioistratiewe kan
to re. Gevolglik is pryso pgawes van an• 
der besighede gevra en sal die meubels 
deur hulle voor ien word. Dit behoort 
reeds voor 31 Julie tc arriveer. 

Verder is die mcubels van die kafe· 
teria be tel en is baie van die toerus· 
ting al reed hier. Die res sal gedurcn· 
de die vakansie afgelewer word. 'n 
Groot dee! van hierdie toerustin g is 
by die S.A.V.F.·koffiehuis gekoop en 
dit sluit aile win. kopie. in. 

Die goeie samewerking met die Teg• 
me e departement in verband met die 
aanbouings is ve ra! deur mnr. van der 
Walt op pry gestel. H y het hier die 
name genoem van prof. D. J. van 
Rooy, mnr. Ammi van der Walt en 
mnr. Bosman. 

WESTVAAL 
Studente !!! 

VIR KWALITEIT 
DROOGSKOONMAAK 

STUUR NA 

WESTVAAL 

J.P. van der WALT 
APTEEK 

Kerkstraat 111 Potchefstroom, 

,ONDERSTEUN 'N OUD

P.U.-KANER!'' 

Ek voorsien ALLES wat van 

'n APTEEK verlang word. 
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Die A.S.B. en sy 

Buitelandse 

I BRIEWEBUS I 

verhoudinge. 
Op Dinsdagaand 5 Junie het mnr. Salmon van T onder org c.J 

niserende sekretaris van die uniale A.S.B., die plaaslike tak in 
die Totius Gedenksaal toegespreek. Die onderwerp waaroor hy 
gepraat het, was ,.Die A .S.B. gesien teen sy geskiedkundige ag
tergrond en met klem op sy buitelandse verhoudings." 

Mnr. van Tender het begin deur 
kortliks die geskiedenis van die A.S .B. 
te skets. Die mylpale in hierdie ge• 
skiedenis was die stigting van Werda· 
komitees in 1909-1910, die stigting 
van die eerste Studentebond in 1916-
1917 in Pretoria en Stellenbosch, die 
ontstaan van N.U.S.A.S. in 19·24, wat 
enkele jare gelede van die kommunis· 
ties·georienteerde I.U.S. weggebreek 
hct, die stigti ng van die Afrikaanse 
Nasionale Studentebond (A.N.S.) in 
193 3, en ten slotte die stigting van die 
huidige A.S.B. in 1948 te Bloemfon· 
tein. 

Voorts het mnr. van Tender daar· 
toe oorgegaan om aan te toon hoe dit 
daar op internasionale terrein 'n kreet 
geuiter is om nasionale en kultuurge· 
skille uit te wis . lnternasionale bande is 
gl"smee weens die wekroep tot eenheid, 
bv. die Volkebond en die V.V.O. 
Ook die kultuur moes verander word 
en o kom UNESCO tot stand kom. 

Spreker het daarop gewys dat die 
klem, ook in ons land, nou op die 
n :gte en gelykheid van aile mense be· 
gin val het en dat die Afrikaanse volk 
d1e prooi geword het van die Moder· 
ni~me. In die midde van hierdie stryd 
staan nou die huidige A.S.B .. Tog is 
die A.S .B., wat op internasionale ter• 
rrin aileen teenoor N.U.S.A.S. staan, 
trots op sy nasionale identiteit. 

Dit, het mnr . van Tender verklaar, 
is die agtergrond waarteen ons die 
roeping en plig van die A.S.B. op in• 
tunasionale terrein moet sien. Die A. 
S.B. met sy Christelik-nasionale gevoel 
moet as teenmiddel dien teen die mag• 
tige houvas van N.U.S .A.S. met sy li· 
beralisme, want hiervoor is die A .S .B. 
die aangewese organisasie. Spreker het 
ook aangetoon dat N .U .S.A.S. valslik 
n1et gesag praat dat hy die Afrikaanse 
studente verteenwoordig. Die stand· 
punt van N.U.S.A.S. is hier dat die 
A frikaanse volk hom nie meer kan iso· 
leer van die buiteland nie en dat dit 
or.s dwing om tot die internasionale 
staat toe te tree. 

Spreker het voorts verwys na die 
ecrste oorsese toer van die A.S.B. in 
\Ves·Europa wat verrassende sukses be· 
haal het, terwyl N.U.S.A.S. nie te goed 
gevaar het nie. Dit is dan ook nou 
noodsaaklik dat die A.S.B. op 'n in· 

ternasionale organisasie sitting sal kry. 
Enkele jare gelede het sekere Wes• 
Europese organisasies van die l.U.S. 
af weggebreek en die l.S .C. gestig. 
I3aie steun en invloed is verkry. 

N.U.S.A.S. wat met 'n aanklag teen 
die A.S.B. by die l.S.C. gekom het, 
se aansoek is toegestaan en 'n kommis• 
sie van Ondersoek van die l.S.C. is 
reeds op besoek in die Unie en het 
r£'eds Potchefstroom ook besoek. Hoe• 
we! die A.S.B. so 'n kommissie nie 
kon steun nie, kan sy werksaamhede 
nie verhinder word nie. Die A.S.B. 
moet egter ook teen die l.S.C. 'n sui· 
wer stem laat hoor, want alhoewel 
hierdie organisasie goeie bedoelings 
hc.t, het die liberalisme dit ook a! in• 
geneem. 

Ten slotte het mnr. van Tender ver· 
baar dat die A.S.B. as enigste teen
voeter vir N.U.S.A.S. nie in sy doe! 
sal kan slaag nie, en daarom is die 
bestaan van nog 'n Nie-blanke Stu· 
dentebond beslis noodsaaklik, want op 
bierdie basis aileen kan ons doeltref· 
fend werk. Dit is reeds op die af ge· 
lcpe Bondskongres bespreek. 

Algemene Nuus 
Prof. J . Snyman neem waar as de· 

kaan van die fakulteit Opvoedkunde 
tydens die verlof van Prof. Bingle. Die 
Rektor, Prof. J. C. Coetz;ee, neem ook 
'n aantal van Prof. Bingle se klasse 
waar. 

Dr. P. J . van der Walt gaan vir 
ses maande met verlof, om navorsing 
1!1 ve rband met misdaadstatestiek in 
Engeland en Europa te .doen. Hy sal 
die Raad vir Sosiale Navorsing by 'n 
internasionale Konferensie, oor mens· 
like verbouding, in Nijmegen, Neder· 
1:-tnd, verteenwoordig. Die Konferen• 
sie vind plaas van 3 tot 'i Septembo::r 
en daar sal 40 Iande verteenwoordig 
word. Ook sal Dr. van der Walt die 
A.C.B. by 'n l nternasionale Calvinistic· 
se Konferensie in Parys, verteenwoor· 
dig. 

Mnr. J. J. du Pies i , lektor in Eko· 
nomiese Wetenskappe, vertrek 6 Ok· 
tober na Nederland vir verdere studie 
in Ekonomie. 

Oud=student toon 
helangstelling. 

Posbus 134, 
Pretoria, 

.,Die Wapad', 
P.U. vir C.H.O., 
Potchefstroom. 

Gfagte Redaksie, 

28/5/'i6. 

Nog steed 'n gereelde Ieser van u 
blad (of hewer ons blad), wil ek graag 
in die eerste plek my gelukwense aan 
u oordra vir die hoe standaard wat u 
nog deurgaans gebandhaaf bet. Die 
Wapad het in die jongste jare van 
krag tot krag gegaan en vera! vanjaar 
bet dit 'n baie hoe peil bereik en ek 
\'edclaar met seldsame vrymoedigheid 
dat bulle wat na u kom min of self 
geen ruimte sal he vir verbetering nie. 

Vertoefende in die land van ,arra· 
r<: ratio" oftewel waar elke ou Tukkie 
sy glasie volmaak, voel ek my min of 
mcer soos 'n Eili tyn op 'n driewiel in 
Jerusalem . U sal dus begryp dat die 
gcrce~de tocsending van die Wapad die 
omgewing vi r my baie meer uithou· 
baar maak. 

Ek het die korrespondensie oor die 
inlywing van eerstejaars met groot be· 
langsteiling gelees en ek is jammer 
c!at kwessie reeds gesluit is vir verdere 
bespreking, anders sou ek graag ook 
vir juffrou Roux wou help om uit die 
de:olhof te kom waarin sy verdwaal 
gcraak het. Ek se egter nogtans in die 
'c:rband - hou die opvoedelin ge on· 
der die duim en lei bulle maar steeds 
op sodat bulle nie nodig sal he om 
t2 begin ,sash" ( ek vermoed dit s:1l 
gtoen Iappe wees) om van bulle skool· 
komplekse en - neuroses ontslae ·:e 
raak nie. 

En dan ten laaste - ek merk dat 
ons op kameraad en st rydmaker, Sot· 
tie, 'n opvolger gekry het. Ek is jam· 
noer dat ek nie kan se ' n ,waardige" 
opvolger nie. Die spore wat Sottie ge· 
trap bet is veels te diep vir enigie
mand om vol te staan en die leemtc 
wat hy nagelaat het kan niemand vu1 
Jlle. Ek wonder dus of sy geagte 
vricndin maar nie liewer vir tant Fya 
op die plaas wil gaan help nie. A s y 
' n vrye tydj ie op die plaas bet kan sy 
natuurlik nog skryf: Hier is jui n 
blad in die noordc nl. die , H ommel• 
by" wat graag baar briewe sal op· 
neem . 

Sterkte en goeie wense 
Hoogagtend die uwe, 

Johann Buys. 

OOSTHUIZEN 
Kole-agentskap. 

Kerkstraat 70 - Telefoon 31 ~ 

POTCHEFSTROOM. 

Slegs 30 stndente by 
Kerkbofskoffel. 

Molenstraat 6, 
Potchefstroom, 

19 Junie 1956. 

Die H oofredakteur, 

, Die Wapad", 

Gcagte H eer, 

Ons is alma! Afrikaners - of 011 , 

se ten minste so. Ons beroem ons ''r 
'n stoere voorgeslag wat besiel W1> 

met Christelike beginsels en die dB 
ers was van 'n patriotisme 'wat hul ge
dwing het om bul goed en ]ewe l p 
te offer vir hul land en bul vryheid. 

Maar dit lyk my mos of daardie 
gc,;oelens slegs nog in geskiedenisboe· 
kc bestaan . Hoe sou u dit anders kon 
vcrklaar dat aileen sowat 30 studente 
Saterdag aan die Kerkbofskoffel deel· 
gcneem bet? 

Ons beroem ons daarop dat ons aan 'n 
Ch ristelik·nasionale inrigting studeer; 
dat hierdie inrigting die kweekplek is 
v«r: ware Afrikaners. Wanneer egter 
iets meer energie·vergend as slegs 'n 
heroeming van onsself, van ons volk 
ell ons inrigting vereis word, loop oth 
ens vas teen 'n see van verskonin& · 
en 'n muur van skouerophalings. 

Sornmige persone moes toetse skryf, 
andere moes vir toetse leer en nog 'n 
paar het waarskynlik iets anders meer 
noodsaaklik gehad om te doen. Maar 
waar was die ander lede van die A.S. 
B. dan ? H et ons dan geen waardering 
meer vi r die vroue en kinders van ons 
\'olk wat die hoogste offers op die 
altaar va n hul geliefde Republieke ge
bring het nie? 'n Paar uur van een 
Soterdagoggend van die jaar om slegs 
cleur die gras van hul grafte af te skof
fel, hulde te bring aan 'n voorgeslag 
wat met hul lewens betaal het vir die 
vcrdedigin g van ons volksbestaan, is 
tog nie te vee! gevra nie. 

Ek hoop dat hierdie betreurens
waardige wak opkoms van ons stu· 
d~nte iets van die verlede is en dat 
in die toeko ms groot geta lle sal op
daag om hierdie aangename taak en 
plig te vervul. 

Ek dank u vir pla~ing. 

Die uwe, 

D. C. Coetzee. 

I. GLASER 
H / v 137 Kerkstraat en Autolaan 

OMEGA. en TISSOT 

HORLOSffiS 

JUWELIER 
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~rohki£$ 
uil hi¢ 

f li,unswir~lh 
1m00 1~1 ~A II IE I~ 
$~ t®lfil\t@@lfi1~tt®llllii lfilg 
\YA'U®Ik< lb®ll~ lfilg~tt®llllii 1rng 
Op 'n tentoonstelling wat van 1 tot 6 Junie in die kunslokaal 

gehou is. het ons die voorreg gehad om 'n paar werke van die 
bekende Suid-Alrikaanse skilder. Gregoire Boonzaier, te sien. 

Gregoire Boon:,aier, gebore in 1909, 
t' dte seun van die bekende potprent· 
tckenaar Boonz.a ier, en by word ook 
ccwonderaar van sy vader e geliefde 
sktlder, Pietcr Wenning. In sy vroeere 
kL•ns is hy dan Sterk onder invlo~d 

•.an hienhe bekende Afrikaanse lanJ· 
skapskilder. 'a ' n besoek in die bui· 
trland is daar ook Spaanfe invloed 
111 'Y kuns te sien. Wanneer hy uit· 
emdelik in 1936 na Suid·Afrika terug· 
krer, is dit duidelik dat hy nou 'n nu· 
we ontwikkeling volg wat meer getrou 
is aan sy eie persoonlikheid. 

Boon~aier >e verna a mstc leerskool 
wa' seker die kcnnis wat hy gcput hct 
utt groot mee ters 'e wcrke, hct prof. 
Dekker Vrydagmiddag by die offisiC!c 
opening gesil. Hy dra ook nic 'tempe! 
van enige bcpaalde skool nie, hocwd 
sy werke oor die algemeen 'n impres• 
sionistiese trek vertoon. 

Dit is n' kenmerkende trek van hom 
dat hy sy onderwerpe sien as 'n lap· 
pieswerk van kleurvlekkc. Om hierdic 
cflek te verkry in sy oliewerke, wend 
hy die verf ,vet" aan. Daar was ver• 
der ook nog waterverf·, pastel· en li· 
noleumsneewerke van hom uitgestal. 

As illu trasie van sy vernuf om met 
'n paar lyne die gao e atmosfeer van 
'n toneel tc skep, dien ,Straat m~t 
lamppale", toneel van ' n straatjie in 
stormagtige Kaapfe weer. Boonzater 
ncem sy gegewens uit die alledaagoe 
en herskep dit tot iets skoons. Daar
l'lll vind ons by hom heelwat toncel · 
tjies van lokasies, agterstraatj ieo en ag• 
tErplasies. Hy slaag daarin om in hier· 
die toneeltjies kleurkontrasteringe of 
dte atmosfeer te ontdek en om dit op 
die doek weer te gee. Besonder ken · 
sketsend i dit dat hy in die weergawe 
'"D y impressie nie na werklikheid 
streef nie. Daarom vind ons in van 
>y agterstaattoneeltjie wat in die gee• 
'a'' die impressionismc staan, skewe o·f 
oorhangende huisics, wat atmosfcer· 
skeppend is. 

s 1 ,.Suiu·oootewtnd". Dit is 'n ton eel 
von hoektgc, skewe hui~e wat die in · 
d: uk van windverwaaidhcid weer gee. 
H terd ie ,kildcry toon 'n >terk mate van 
ir \ loed van dte Kubtf:mc. 'n AnJcr 
sk i!Jery \vat die aandag tn:k i' ,.Dan• 
scnuc hcuwels nahy Fourie~hurg". 

H ewe! dit uadclik hcrinner aan Mag· 
gi~ Loub;chcr, ;, uit tog bate meer 
r;r>l«agd a' die 'oort)!elyke ,.Herf•· 
l,'lld,kap naby Founcsburg". Albei 
hiudie wcrkc j, cgter nie in ~y ken· 
n•< rkendc Hyl nie, en is moontlik 
m, cr 'n ck<pcriment. 

Meer as ~00 pcr;onc het d1c ten · 
toon.,Lclling hygewt•on, en mnr. Boon
:aJer hrt ook vir YCrskeie bclang, tel· 
I< ndc gruepc Jc,ing gcgec our sy kum. 

ngcvccr twaalf okilderyc is vcrkoop. 
Mnr. Boonzaier hct ook aan die Unt· 
vcn;iLeit uie pragttgc ,kddery, ,.Wil· 
huis. Slam'c buurt'', geskenk . Verucr 
he: die Univcr~iteit 'n loka,ietonccltjic, 
.,Lokaote ·en kar", gekoop. 

,BeJI, Book 
and Candle" 

Donderdagaand in die Stadsaal i · 

doar baie gelag oor die ~tryd wat 'n 

;:;;nvallige mei:;ie moes voer om die 

t11an van haar bart tc wen. Omdat in 

cu:: ltcfdc, FOO~ in die oorlog, aile mid· 

utle gcoorloof is, het sy selfs nie ge· 

skroom om van toormiddelc gebnnk 

te maak nie. - En die effek was gc• 

h-kkig die gewen~te. 

John Hus ey en Maga ret Inglis het 

in die hoofrolle van ,Bell, Book and 

Candle" soN' gcwoonlik min opening 

vir kritiek gclaat. Die mces populhe 

speler in ure stuk was darem Feker die 

'n 1-.fcrkwaardigc ,kiJdery 1' .-ck•: r r~otJoi ~iame. e kut! 

Thalia 

hou geslaagde 

programaand 
Met twee eenakters, .,A Pound on 

Demand" en .,Dienie Speel Toneel," 
h<t .,THALIA" gesorg vir 'n uurtjie 
v<.n aangcname vermaak tydens die 
p!ogramvergadering gebou op Maan• 
dagaand, ll J unie. 

GESLAAGDE VERTOLKINGS. 

In crsgenocmde stuk het Johan 
van dcr \'yver en Louis Aucamp ge· 
sl<!agdc vcrtolkings gelewer van twee 
t·toe1hke rollc. Die groot verdienste 
van bierdie eenakter it waarskynlik 
Joann dat, ten spyte daarvan dat byna 
gren ontwikkeling in die tema plaas· 
v1nJ nie, die gehoor tog altyd geboei 
\!.ord. 

,Dienie Speel Toneel" bet n' beter 
geleentbeid vir karakteruitbeelding en 
·O I•twikkclinf( gebied - 'n moontlik· 
hc1d wat deur a! die spelers ten beste 
hcnut is. Marie Botha, as Dienie Was
<cnaar, die neurotiese dogter wat leef 
11 'n droomwcreld van 'n vermeendc 
kunstenares, het ' n skitterende vertol · 
king f(ekwer. Piet Steynberg, in die 
rc>l van Tom Wassenaar, haar vader, 
wat rckcn dat 'n bietjie studentelewe 
er> .. spyker" sy dogtcr die wereJd se 
bc.ed oal doen. het duidelik op sy ge· 
mak en met besondere oortuiging sy 
ro! vcrtolk . Gerard Wiggill a die on· 
prakt1coe en hulpelooe Van Dolen en 
lo.bdelcin Huyser, die klem ,sucker"• 
c!c:nde dogtertjie, het telkens die ge· 
hoor laat skater. 

REGIE UITSTEKEND. 

Met waardering is dcur verskeie per• 
toone gcwag gemaak van die af· 
gcronJheid van die spel. Dit is groot· 
l!ks te danke aan die verrassend bekwa• 
me wyse waarop Mevrou Larnpen (.,A 
p ,,t.nd on Demand") en Alwyn du 
Plrs6is ( ,Dienie Spec! Toneel") die 
regie van die stukke waargeneem bet. 

VIR 

VIS, ERTAPPELS, 

VERVERSINGS, ens. 

Von Wiellighstraat 13, 

POTCHEFSTROOM. 

WELKOM KAFEE 

~hone 369 Foon 369 

POTCHEFSTROOM 

For/Vir 

"SUNFROZE" 

Roomys - Ice Cream 

BI..ADSY SEWE 

Reorganisasie. 
(Vervolg van bladsy ecn.) 

Aangesien die werksaamhcde van 
di.: Studenteraad van 'n algcmene aard 
is, moet op die onderliggame per.onc 
dien met 'n besondere aanleg .in 'n 
spesifieke rigting, maar die Student~

ra <: dslede behoort persone van me<'r 
algemene bekwaamheid te wees. AI· 
leen die lede van die Dagbestuur van 
ciie S.R. moet spesialiste wees: ten op• 
s1g te van Studenteraadsaangeleentbedc. 
Ook het die kommissie aanbeveel dat 
die hoofdame sitting moet be op die 
SR. en haar spesialiteit sal wees sake 
r~ken de die dames. 

KONSTITUSIONELE 

VERANDERINGS. 

Ten einde bierdie aanbevelings t.Jt 
praktiese uitvoering te bring, sal seke· 
re veranderings noodsaaklik wees. Die 
vocrgestelde veranderings behels in dte 
ecrste plek die hersiening van die mag· 
te , pligte en samestelling van die on
derliggame van die S.R. en gevolg· 
like hersiening van die Konstitusie 
van die betrokke liggame. Raken de 
die S.R. het die Ko mmissie aanbeveel 
dat die Dagbestuur (bestaande uit die 
Voorsitter, die Onder·voorsitter, die 
!:J~kretaris, die Onder·sekretaris en die 
Pl'nningmeester) deur die massa ver· 
ktes sal word uit tweetalle deur die 
Stt:denteraad kieskollege (bestaande u1t 
drie verteenwoordigers vir elke hoof
liggaam) aan die mas. a voorgele. Die 
res van die S.R. al deur die hooflig· 
g~me van die S.R. gekies word. Elke 
hcofliggaam sal nou net twee personc 
n« die S.R. stuur. Die persone sal nie 
noodwendig die Voorsitters wees nic, 
nie noodwendig 'n dame nie en gladnie 
eer, van die lede van die Dagbestuur 
van die S.R. nie. 

KORPS EN A.S.B. 

Om die doeltreffende fungering va:l 
Kcrps en A.S .B. te verseker, moet die 
besture na elf persone vergroot word. 
Vier addi ionele manslede sal elk in 
'n spesi fieke rigting (byvoorbeeld stu· 
dies, publikasies, ens.) werk en onder 
hul weer ander groepies sodat 'n mak· 
sirnum aantal lede van die Vereniging 
gcaktiveer word. Daar word aanbevecl 
dat aan die A.B.K.K. en S.S.B. groter 
magte en verantwoordelikbede toege· 
ken word asook dat 'n uitbrciding van 
hul werksaamhede en onderliggame 
onderneem word. 

PRESIDENT CAFE 
FOR: 

• SWEETS, 

• GRILLS 

and 

e COOLDRINKS 
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c4. !B. !!( !!( 
Kuns~ en Kultuurfees 
Die A.B.K.K. gaan vanJaar vana£ 27 Augustus tot 1 Sep 

tember 'n groot Kuns- en Kultuurfees hou. Die doe! van hierdie 
fees is om die eintlike doe! van die A.B.K.K. n l. .. om kuns en kul
tuur aan die P.U. vir C.H.O. te bevorder" , tot sy volle reg te la o; 
kom. Verder ook nog om studente met aanleg vir een of ande · 
kunsvorm, die geleentheid te bied om hulle talente tot ontplooii'n .:J 
te bring. 

A.B.K.K. KUNS EN KUL TUUR 

Die fees sal onder andere die vol · 
g('nde kuns· en kultuurvorme behels: 
Beeldende kunste, letterkunde en kom
posisies, musiek en sang, toneel en 
voordrag, debat, skaak, volkspele, volk
sang en volksdanse. 

BEELDENDE KUNSTE EN LET

TJ::RKUNDE EN KOMPOSISIES. 

Persone wat in hierdie afdelings 
bdangstel word vriendelik dog drin· 
gwd versoek om soveel as moontlik 
irskrywings in te sluit, voor of op 6 
Augustus 195'6. 

Om u nie Ianger meer in die duis• 
ttr te laat rondtas nie sal ons hieron• 
der vir u verduidelik wat ons onder 
hindie afdelings insluit en wat die 
voorwaardes is waaraan u werk moet 
voldoen. 

1. A. Beeldende kunste sluit in:-

( a) Tekeninge of skilderye met 
kleurmedium (d.i. verf en wa· 
terverf skilderye, gekleurde pot· 
lood, pastel en gekleurde ink.) 

(b) Tekeninge van wit en swart 
(potlood, ink). 

(c) Enige beeldende kuns (Bedd· 
houwerk, tapeserie, ens.) 

ALGEMENE REELS VIR DEELNA
ME. 

( 1) Skilderye moet geraam wees. 
(2) Tekenin ge moet gemonteer 

wees. 
( 3) N a am van insender moet nie 

voor op die inskrywing verskyn 
nie. 

( 4) N aam en ad res van insender 
moet agter op die inskrywing 
vermeld word, asook die afde· 
ling waaronder ingeskryf word. 

( 5) Pastel tekeninge moet gefikseer 
wees. 

( 6) Aile inskrywings moet bona fi 
de en oorspronklike werk van 
die insender wees. 

(7) Daar word geen perk gestel aan 
die hoeveelheid inskrywings per 
persoon nie. 

B. FOTOGRAFlE: 

A. Swart en wit Foto'·s 

(i) Portretstudies. 
(ii) Fotos van Landskappe. 

(iii) Aksiefotos. 
(iv) Stillewes. 

Algemene Reels vir deelname. 
(a) Die fotos moet geneem, ontwik

wikkel en afgedruk wees deur 
die persoon wat dit inskryf. 

(b) Die minimum grootte word be-

paal as 6x8 en die foto 's moet 
gemonteer wees volgens 'n er· 
kende metode. 

(c) Waar wenslik kan ,titel s" by 
die fotos aangegee word. 

B. KLEURFOTOS. 

(a) In hierdie afdeling 
kleurafdruk verlang 
kaartgrootte sal 
wees. 

word 'n 
en pos· 

voldoende 

(b) Die foto's moet slegs deur die 
persoon wat dit inskryf geneem 

wees, maar hoef nie deur ho m 
self ontwikkel en afgedruk te 
word nie. 

2. LETTERKUNDE en KOMPOSI
SIES. 

A. Letterkunde: 

(a ) Sketse en Essays. 
(b) Kortverhale. 
(c) Poesie. 

B. Komposisies: 

Komposisies van enige aard sal in 
aanmerking geneem word. Nadat 
inskrywings ontvang is sal hulle in 
klasse opgedeel word en daarvol • 
gens beoordeel word. 

A.lgemene reels vir deelname (Lettet·

kunde en Komposisies). 

(a) Enige oorspronklike werk, hev 
sy gepubliseer of nie, sal in 
aanmerking geneem word. Elke 
inskrywing moet vergesel word 
van 'n skriftelike verklaring 
dat die die deelnemer se oor• 
spronklike werk is. Die verkla· 
ring moet onderteken wecs en 
moet nie aan die inskrywing 
geheg wees nie. 

(b) AUe inskrywings word onder 
'n skuiln aa m in gehandig . Die 
deelnemcr se eie naam en skuil
naam word apart in 'n verseel· 
de koevert ingehandig. 

Algemene bepalings: 

(a) Aile deelnemers a an hierdie a f· 
delings moet bona fide studen• 
te van die P .U. vir C.H.O. of 
die Kon erwatorium van Musick 
wees. 

(b) Vir elke afdeling sal 'n outori· 
tiet op die gebied as beoorde· 
laar aangewys word en die be• 
lissings van die beoordelaars 

sal finaal · wees. 
(c) Alle inskrywings sal weer aan 

deelnemers terug besorg word. 
(d) Alle inskrywings moet voor of 

op 6 Augustus by die voorsit
ter of sekretaresse van die l\. 

H. Coetzee (Voors. A.B.K.K.) 

B.K.K. ingehandig word. 
( e) D aar sal nie van offisiele m· 

skrywingsvorms gebruik gemaak 

word nie. 
(f) Pryse sal vir beste in krywings 

in elke afdeling uitgcloof word. 

Pukke ons weet dat ons fotofrawe. 
skilders, beeldhouers, skrywers, digtw 
en komponiste in ons midde het. Maak 
Jus van hierdie geleentheid gebruik 
om te toon waartoe u instaat is. U 
c·,eJewerking om van hierdie fees 'n 
,u kse te maak word vriendelik gevra. 
On < weet o n kan op u taatmaak en 
vntrou. U het 'n lang vakansie voor 
waarin u alles gereed kan kry, daarom 
bring on dit spe iaal nou al onder u 

ao.ndag. Wys dus waartoe u instaat is, 
en u gaan ons sekerlik nie teleurstel 
n1e. 

As u miskien enige moeilikheid het 
oi nog meer besonderhede verlang, 
kom dan verseker na die voorsitter van 
d1e A .B.K.K. toe en hy sal probeer 
o m u te help sover dit in sy vermoe 
is. 

Byvoorbaat ons hartlike dank vir u 

, amewerking. 
Rennie Coet~ee. 

(Voors. A.B.K.K.). 

Die JEUG op die drumpel van die WERKLIKIIEID. 
.. Ons jeug moet werklikheidsmense wees en nugter die lew.: 

binnetree, maar ook die ligte kant van die ]ewe kan waardeer' '', 
het dr. S . C. W. Duvenage op Donderdagaand 14 Jume voor 
Korps Veritas Vincet verklaa r . Dr. Duvenage se rede het geg aan 
oor ,. Die Jeug op die drumpel van die werklikheid." 

Spreker hct begin d~ur aan te J~i 
dat die eerste groot beslissing in die 
kwe van die jongmens kom wanneer 
die ~kooll oo pbaan agter die rug is en 
'n ander lewc in geslaan moet word. 
H icrdie oorgangspcriode waarby die 
)rug nog nie to t ontwikkelin g en ont• 
plo01ing gckom het nie, is een van die 
mocilibt pcriodcs. Hier is die derde 
Jllilieu waarin die jongmens ge· 
wrm word v1r die praktyk van die la
tere !ewe. Die h uisgcsin is tcwcns die 
crrste en die skool die tweede. Die 
\olgcnde groepe wo rd aangetref: 

1) Diegcnc wat na 'n hoer onder• 
wysi nrigtwg gaan om hullc te be· 
k\vaam, 

2) D iegene wat een of ander vak· 
hcrlingskap begin, 

3) D iegene wat ecn of ander beroep 
g<~an uitoefen, bv. klerk. 

EUROPESE JEUG. 

Die afgcl ope oor log het op die kiw 
dc rgemocd in Europa hewiger inge· 
we rk , as op die jeug by ons. Holle. 
'vat nou die jeug van vandag vorm, 
het die an gs beleef van die werklike 
vcrwoestin g. Hierdie jeug word geti · 
peer as 'n geslag sander ideale, gede· 
isr.oleerd, vreu gdeloos, na aan geeste• 
like bankrotskap. Oos bier in Suid 
A frika is nie o deurtr.ek met die ge• 
\Tel van hulpeloosheid en somberheid 
deur die verbysterende effekte van die 
oorlog nie. maar die wyer invloed van 
bierdie vreeslike gevol ge van die oor• 
log is tog ook hicr gevoel. 

AGTERGROND. 

Die natuurlike ankcrplek en gee. te · 
Lkc houvas van menige jongmens 
voo r die oorlo g was die huislike lewe. 
i\!a die oorlog is die taak van die op• 
voedin g nou dcur die oucr na die 

~kool verwys. Van Jie skool in om 
land met sy neutrale onderwysstels~l 

kan egter geen verrassende vrugte ver· 
wag word nie, het spreker gese, wan t 
dit het die opvoeding opgeoffer aan 
die onderwys en ontwikkel aileen die 
il'tellek van die kind. 

ONTMOETING MET 
WERKLIKHEID. 

Die ontmoeting met die werklikheiJ 
ia die derde milieu kom by die mecste 
met 'n skok. Die Ieiding van die ouers 
word nou ontbeer en sommige volg 
elfs die vreemde slaafs na. Die jeug 

wat die sterkste opvoeding in die eer· 
stc en tweede milieu gehad het kao 
hom hier die maklikste handhaaf en 
die sterkste staan in die praktyk van 
die !ewe en werklikheid. 

Spreker het aangetoon dat verskil· 
Jerde invloede nou op die jeug inwcrk: 

( i) Liberalisme 
(ii) M aterialisme. 
(iii) Humanisme. 
Vele jeugdiges het egter h ulle on· 

geskondenheid en eergevoel bchou, e:1 
bulle behoud het in die volgende fak· 
tore gele : 

(i) Die band aan die huis 
(ii) Die band aan die maatskappy. 
(iii) Die band a an die volk. 
(iv) Die band aan die kerk. 
Ten lotte het dr. Duvenage ver• 

kl;,ar dat ons meer positief ingestcl 
moet wees op die moeilikhede van die 
j!"ug. Ons moet ook terugkeer tot die 
et"nvoudige benadering wat die Woord 
van God ons hied. Dan sien ons dat 
daar een gewcldige wapen is wat die 
jeug van die wereld en die Afrikaanst 
jcug skei, en dit is die magtige Door· 
w~pen . Van onvaste mensekinders 
word hierdeur Koningskinders gemnak, 
001 winn~ars in Christus. 
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V.V.O wen 
V odkatoetswedstryd ! 

Russe komom 
. 
1n d rukke stormloop! 

(Deur die spesiale verteenwoordiger van die Askalon Mirror) 

Die lustrumlike vodka~toetswedstryd tussen die V.V.O. en 
Rusland is onlangs afgespeel op die ysvelde anderkant Vladivos~ 
tok. Aangesien die Russe hulle op die laaste oomblik aan die 
wedstryd onttrek het, het die V.V.O. vir die eerste keer in die 
historie met twee beurte gewen. 

Dte reuse skare van vyf-en-twinttg, 
>keidsregter en speler ingesluit, was 
doodstil toe die Gocwerneur-Generaal 
'an Sibenc, Sirofski Tjaartanin Walti
lof, S.R ., T.S.V., A.S.B., S.S., aan die 
•p~nne voorgcstcl i . 

Kort hierna het die wedstryd 'n af· 
vang geneem toe die eer te vodka bot· 
tt! geboul i~. Die openingskolfsman 
van die V.V.O., HENRICO COET
ZO, het die kolf we!{gegooi, die bot
tel oopgemaak en vinnig na sy monJ 
gebring. Die prop hct egter die pa.,I
jic! laat kantel en hy moe sunder 'n 
slvkkie na Jte pawiljoen terugkeer. 

NICOLA FOURJEE, Jic Y.V.O. 
, · tweeJc kolf man, hct detien botteJ, 
weggeslaan voordat hy met 'n gcnt
;IUJ terdc . trku;tent op Jie grcns tutgc
va ng is. 

Die Ru ;c bet lou lawa ge:opoeg, ~n 
a< ge\•olg hiervan moes drie van die 
\ ' .V.O. ~e volgcnde kolfmanne, PE
TER SMITH, LUKE BLACK en 
VOSSIUS VENTERIUS, in 'n y~bo 

f!Lplaas word. 

Die held van dtc dag. BREVIS 
STONEUS. het nou Jie 'trydperk 
bctree. Hierdie knap kolf. man h.-:t 
)C''cn·'Je>tag hottel' lecggemaak en 

oor dte grens gemoker voordat die 
>keidsrcgter hom gedi kwalifiscer hct 
omdat hy 'n bysbi\lbet in plaas van 'r. 
kneketkolf gebruik het . 

Sy twcelingbroer, LONGUS STO
NEUS, is van d1e veld af gejaag om· 
dat die Russe strcnge segrcgagiste is. 

Die volgendc V.V.O. kolf:;man . 
RAS]E SMITJE, het so 'n geweldi~ 

hou ge>laan, dat hy met .hnttel', kolf 
c.1 al in Jic bloutc vcrdwyn hct. 

POL BROWN moes nou vir :li • 
V.V.O. optree, maar hy is tydens 'n 
~torm anderkant die magtige Wasgoed• 
spruit vasgekeer en kon nie teenwoor· 
dig wees nie. 

DIRKASSIE, die span se PO SMAN 
hct in sy plek voor die paaltjies . tel
lmg ingeneem. Hy i· egter onverwag• 
uitgeboul toe hy vinnig na Thaba 
Jah ~e hek toe geloer het. 

Die volgenJc ko!L man. oftc\•·d 
kolfsvr0\1, BETTIE GEERTSEPA, hct 
die kolf in die hande genecm. Dit w.t' 
cl(tn 'n koekroll r, n die skei lsrrgt.:r 

het gtllcnJ van dte veld a£ gestorm, 
Ct• ge·eis dat die twaalfde man in ha;)r 
pick optree; 

CECIL SMUTS, ook bekenJ as 
Janme Rhude•, het du · opgestap. Sy 
'' egtcr weens politieke redes gedi • 
kv.:alifi<eer. 

Dte Iaa.tc ltd van die V.V.O. span 
i•ct nou na vore getree, nl. MARie 
PlESIE. By aan kuue van so ' n skoon
hciJ wat al dan~cnde die ve ld betree 
U:· hct die hckende sabcldans uitge· 
"•cr), hct daar so 'n storm loop plaas
crvtnJ dat leYeel Ru"ie c spelers he· 
;c tr ts, en Ru land moes hom gevolg
lik aan die wedstryd onttrek. 

Oor mense 

en d ingesse en 

an de r goeters ... 

KAPT. PUT DICKER, adJudant·ofh· 
stcr van dtc regtment .,WILDE EEN [J

~IdETER •·. hct onlangs van maneu
'Lr• af terug!(ekcer. 'n Wilde eend 
het hum aan sy voorvinger gebyt in 
die prose<. 

KO HUI VADER WARIE VAN 
DER AL T kccr ~rereeld elkc naweek 
terug van PARYS waar hy nie ga.ln 
vi• vang nte. 

~TOEIER V.D. MERWE h t hom 
>Ptlrck van Jie rofstocikryt. Rofstoei 
i, tc ruf 11<1 sy >enuwces se sin . Hy le 
h<'m nou toe op RU B.A. K·STOEl. 

MOTOR-BESTUURDER HOO, 
KENDRIKS hct 'n hctrckking aanvaar 
as bestu11rder van SLEEP-AKTIWT· 
TEITE by die plaashkc VERPLEEG· 
STERS·TEHUIS. 

ENIORITA MARIETA worJ nog 
steeds opgemerk in die SE lOR 
CHAMPION e ge cl•kap. Sy het glu 
dt bctrckking aanvaar as sy voltydse 
J-ESTU RDERES- (van die huishou
dmg). 

STUDENT JEE, BEE het die pry~ 
'i• die hc,tc gchalte DON verower 
op 'n onl~ng•c TENTOONSTEL
LTNG . Dnn< is glo in ~anvr~ag ge
dtJr~ndc die winter. 

Aile eensames . 
'n uitnodiging om 
tweesaam te word. 

lndien u censaam is, bier is u kans 
om nou gelukkige winterure deur te 
bring. Ons verseker u van slegs die 
beste kwaliteit en die . . . oulikste. 
Deur ' n briefie aan die organiseerder 
te rig, kan u ver eker wees van onmid· 
delike en perfekte dicns. R ig a! u aan· 
~ocke aan JA TJTE, DE KLERK
HUlS. 

Die volgendes het alreeds Amptelik 
a<:r.soek gedoen en aJie belangstellende 
pusone kan aan hulle per adrc Jan
tjic skryf. 

LIESBET OP GEERTSEMA 

'n Aantreklike jong dame met n 
kt ulkoppie en verder is sy net .. 
0.! Ia Ia! Sy is nog maar 19 jaar oud 
e:t wil met 'n man korrespondeer wat 
itts behalwe kultuurspronge kan doen. 

HA NETjlE VAN ,DIE BOS" 

'n Aanwin vir enige man wat wil 
ltou. Sy wil nie haar ouderdom ver
~trek nie, maar te oordeel aan haar 
stappie is sy nog tus en 20 en 30. 

RJ A VAN SKIETKUJL. 

n Praktige model van 19 3'i en in 
puik kondi ie. Genoeg om enige man 
d~ur haar skrif alleen te vang . . . . 
vugcet nie haar mondclike hande
lucge .... 

EbTER VAN SWARTLAND 

'n Welopgeleide enetjie wat weet 
wat om te sc en tc doen sunder om 
'naah tc wee ·. Haar koperkrullc skit
ter sondcr bebulp van die apteker en 
sy is 'n ek ie-perfeksic 1935' model. 

LUCKY DIP .... 

Gecn beskrywing i vir haar nodig 
nte want sy sal cnige iemand "lucky" 
l;:a• voel. 

JANET VA , DIE WOuo·· 
'n Dicrbare ongekun.telde kind van 

tlt..: veld. y is ook net 19 en baie 
bc~keie .... en skaam. Gebruik takt 
C'l u bet 'n vriendin duisend. 

Aan alma! wat nog soek, on hoop 
u vind dcur Jantjie by ons slegs die 
hcste. 

DIE BULT 
Algemene Handelaar 

Von WieUighstraat 20, 

VIR AUE 

KRUIDENIBRSWARB, 

SIGARETTE, ens. 

HARDEWARE, 

BLADSY NEGE 

Die ,July
Handicap" 

deur Konyntjie. 

D ie volgende is rue koppeltote of
tewel die kyspoten ialiteite vir die ko
mcnde ,July·Handicap" of vakamie: 

Lien Fivaz: Eienaar: ,Die man Wdl 
wcet"; weddenskappe: 9 teen 1; moonv 
Eke wedders: Alwyn du .Plessis, Chri 
Coetzee, Dawid de ViJ!ier ; moontuke 
rlrk: eerste plek. 

Hannetjie v.d. W alt: eienaar: Ano · 
niem van Middelburg; wedden kappe: 
20 teen 5'; moontlike wedders: Kort 
Stoney; Andries Myburg ; moontlike 
plek: vyfde. 

Rina Schutte : cienaar: die Skim; 
weddenskappe: 6 teen 0; moontlike 
wedders: Idyll v.d. Walt, At Engd
bt ecbt, Arnie Venter; moontlike plek : 
mi kien een van die eerste drie . 

Lenie de Beer: voormaligc eienaar: 
Louw van Wyk: wedden kappe: 1 teen 
I 0: moontlike wedders: Piet Rickert, 
J. B. du PJessi ; mountlike pick: kdn 
miskien 'n plek kry. 

Schalk Buys: cienares: H endrina v. 
d. W alt; weddcn kappc: 5 teen 5; 
mc.ontlike wedders: Marie Rautenbach 
S;,rie Grobler, Lucia Raubenhcimcr; 
moontlike plek: derde laastc. 

Dopp ies le Roux: eienares: Lconor,t 
Malan: weddenskappe: 1 teen 0; 

moontlike wedders: Jeanette Fokken<, 
Cecile Smit; moontlike plek: as hy die 
v!enpaal haal a! by 'n plek kry. 

DIE BULT FIETS- en 
SKOENREPARASIE

WINKEL 
LANGS WELKOM-KAFEE. 

Beeoek ons vir betroubare werk • n 

spoed! 

FIETSE. SK.OENE en 

FIBTSONDERDELE. 

PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

en 
Antikwariaat. 

vir a1 u 

W etenskaplike Boeke 
en Skryfbehoeltes. 

Kerbcraat '9 Telefoon 1164 



BLADSY TIEN .. DIE WAPAD' Oinsdag, 26 Junie 1956. 

Dames=Hokkie 
verower 

TWEE BEKERS 
Op die W es~ T ransvaalse hokkie~dag het die twee P . U. da

meshokkiespanne hulle baie goed van hulle taak gekwyt. Die 
eerste span se middelvoor, Jo Schoeman is gekies vir Wes-Trans 
vaal. 

Die cer te span het skitterend ver
toon en gespcel. Hulle het weereeM 
die beker verower, wat vir die spa'l 
met die mooiste spel , gees en voorkoms 
uitgeloo f word. 

Die hoogtep unt van die dag was die 
ccr>tc span se verowerin g van die be
ker vir die wenn ers van die dag. Hul 
le dee! die beker met K.A.A.A.(I). 
Dit i die tweede kecr dat die beker 
dlur Puk verower word sedert 1924. 

Die Benoudes. 
Alhoewel die Benoud e eerste liga 

gf speel bet, het bulle geed gevaar. 
Vcral die voorlyn het gocd gespecl en 
telk cns deurgcbreek. T wee doelc i, 
aangetekcn dcur M arina Schccpers en 
Ern a Erasmu onderskeidelik. 

Die agterlyn het nie ,o goed ver
toon nie en ken nie die bal wcgkry 
nie. 

,Elke Sigaret 'n Meesterstuk" 
Rembrandt is 'n mengsel van ryk 
belee virginiese tabak; gewaarborg 
100% suiwer, eerstegraadse blaar 

STANDAARD EN VAN RYN GROOTTES 

, f>ie sf~aret wat u a/taos graag 1vou rook" 
Kopierel! RAI36 XZZ 

WITS • 
Ill 

• e1e mont terugbetaal. 
Tbeos bet deeglik weerwraak geneem vir bulle nederlaag 

van 14 - 11 verlede jaar, deur Wits te klop met 15 - 6 in die 
finale Noordelike Universiteite proefwedstryd. 

Alhoewel Wit sander die dienRtc 
van Joe Kaminer, baker Rosenberg en 
bulle twee Springbokke, Ulyate en 
Wilf Rosenberg, moes klaarkom, het 
hulle 'n goeie vertoning gelewer. The
a• het daarenteen een van die beste 
wedstryde van die afgelope paar jaar 
gespeel en het deurgaans die toon aan
gcgcc. Lang Stoney bet soos gewoon
b l· skittercnd gespeel en was oral op 
d1e veld . H y is goed ondersteun deur 
Rc.,o i Bekker , wat 'n waardige opvol
ger vir Dick Putter is, en De Lange. 
W ynand Putter het goed gehaak en 
d1e paar keer wat Wits die bal gekry 
het, is Rademan so lastig geval deur 
At Engelbrecht en Ferdie van Zyl d~t 
\Vits omtrent nooit 'n agterlynbeweg
ing kon op tau sit nie. Billy Duven
hage en Cecil Harrington het goed 
gekombineer en Rennie v.d. Walt en 
Jc hn Warmhoven het albei goed ver
dtdig en aangeval. Die vleuels, Nok
kels en Blom, het die bal gereeld ge
kry en het duidelik gewys wat in hulle 
steek. BJ orn het een keer die doellyn 
gehaal , en as dit nie vir die knap ver
dedJgin g van Espach, Cathral en Co
zyn wa nie, sou die telling bcsmoontlik 
baic grater gewees het. 

Alte aam Nokkels en BJorn 
8 keer by die hoekvlag uitge
slinger of duime van Wits se doellyn 
neergetrek. Erasmus bet sy gewone vei
lige spel op heelagter gelewer - hy 
tal m net party keer te lank voor h y 
sko p. 

Die punte is , oos volg aangeteke·1: 
a 20 n11n. slaag Stoney met 'n straf

skop. ( 3 0 ) Direk hie rna gaan Blo m 
in die hoc k oor ( 6- 0). Wits val nou 
hcnoud an n en kry 'n strafskop vlak 
,·oor d1c pale. Brown rnaak nic 'n fout 
n1c ( 6-3 ) . Thea. val nou weer 
k" aai aan maar Cozyn brin g twec 
J..ter verligting met lang buiteskoppP. 
Ncr voor halftyd word okkel> en toe 
weer BJorn op \Vit~ se d ellyn ge
~tult. Na rustyd slaag Cecil met 'n 
skcpskop (9- 3) . Puk val nou weer 
kwaai aan en Lang Stoney sit 'n skep
skop oar ( 12-3) . Wits kry 'n straf-
kop en Brown se skop is weer suiwer, 

( 1 2-6). Kart voor die einde breek 
Cecil mooi en Lang Stoney druk in 
die hoek, ( 15-6). 

NAVY 

In 'n harde wedstryd, waarin kwaai 
vcrdedig is, het wits 'n welverdiende 
oorwinning van 8- 0 te behaal. 

Die skopwerk van die Navy 1n 

hierdie wedstryd was baie teleurst~l 

lcnd - vera! die paar maklike straf
skoppe wat verbrou is. Ongelukkig 
kon Navy se gewillige agterlyn nie 
vee! uitrig nie en kon Dick Haupt
fleisch en Dick Putter mekaar nie 
11100i kon vind nie. Christo Steyn , 
Stoney, Pierre Marit~;, Rennie v.d. 
\\fait, Dippies en Peet Coet~;ee was 
d1c uitblinkers. Vir Wits bet vera! J. 
van Rensburg (losskakel) en Wors
semiu (flank) uitgchlink. 

0.19A. 

Wits het hier die bor<]Jics verha n~ 

en 12-9 gcwcn. Hullc punte het J!e· 
kom van Clough ('n strafskop), Swan 
(f kepskop ) , Stevens ('n drie) en Me 
Cusker ('n drie). Vir Puk het Kerm 
Kruger goed gespeel en al die puntt 
bchaal met 'n dric, 'n skepskop en 'n 
strafskop. Visser was die uitblinker iQ 
hierdie wedstryd en hy het telkem 
die oog gevang met sy goeie verde& 
gmg. 

PUKKE IN NOORDELIKE 

UNIVERSITEITE-SPAN 

Die volgende Pukke is gekie, om 
die Noordelike Universiteite te ver· 
tcenwoordig op die Inter-U niversitere· 
Toernooi wat van 9- 14 Julie in Dur· 
ban gehou word: okkel Fourie , Roo1 
Bekker, De Lange en Lan g toney, 
wat ook as kaptein aangewys is. Har· 
rington is gekies as rei ende reserwe. 

Korfbal presteer. 
Op die 3 l ste Mei is die jaarhk.r 

\\fes-TransvaaiEc korfbaldag gehou . 
Die Pukdames hct besonder goeJ 

vertoon en vier speelsters is vir We•· 
Transvaal gekic ·: Stefanic du Plooy, 
Ansa Bingle, Bet-ie Kruger en R1a 
Kruger. 

"tefanie du Plooy i . vir die t\'lec .'r. 
a'(tereenvolgende jaar gekies vir w~,. 

Transvaal. 

Manshokkie. 
[ ict van Wyk en HorH Wie>e 1 ~ 

gekies vir die \Ves-Transvaalse hok
kr u pan. Verdc r is dieselfde twee pc· 
lcr ook gekics om vir Potchefstroo m 
Gtko mbincerd A teen Klerksdorp G~· 
ko mbineerd A te speel. In die Potchef
stroom B span is H e el Dijkstra, Ben 
Potgieter en Rosser White ingeslmt. 

Sport uitslae. 
RUGBY: 

Theos 3 Strath vaal 9. 
Navy 0 trathvaal 9. 
0.19 31 Strathvaal 0. 
Fires 0 Kooperasie 2 7. 
Tekkies 6 0.!9B. 3. 

MANSHOKKIE: 
le Span. 

P .U. 2 · Garni oen 2. 
P.U. 0 Normaal L 

2c Span. 
P .U. 1 Viljoenskroon 
P.U. 0 Garnisoen 0. 
P.U. Normaal 0. 

3e Span. 
P.U. 0 Viljoenskroon 
P.U. Dorp 2. 

3. 
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