
DEEL XI. Woensdag. 15 Augustus 1956. 

TO ERG E SEI~SKAPPE 
terug Dd uiters 

geslaagde toere. 

Alabama en en Thalia maak naam<t 
Alabama en Thalia kan terugkyk • J ul iev a kansie wat op baie op n 

nuttige wyse beslee is; elkeen van die verenigings het • uiters n 

geslaagde toer agter die rug. 

ALABAMA: Hoewel die Alabama slegs vir twee en n half 
weke lank op toer was, kan hul 'n wins toon van tcnmmst~ £560. 
Die gees onder die toerlede was uitstekend en die organis.Jsie 
besonder deeglik. 

Met Louw van Wyk en Nesco clu 
Toit as toerleier en orkesleier onder· 
>keide ik, hct die Alabama 'n toer 
dcur \Yes-Transvaal en Noord-Kaap
hmt.l onderneem . Ten spyte daarvan 
dat die reis per skoolbu taamlik een· 
tOitig was, was die opvoering deur
gaans geolaagd en i met hoe !of ge· 
praat van die gehalte verm::.ak deur 
die orkes verskaf. Die program is be
sender goed afgewis,el met luim en 
cr:15 en het iets aan selfs die mees 
kicskeurige konsertganger gebied. 
Nommers gelewer deur Marie Rauten
bach aan die klavier en 'o Balletnom• 
mer deur In a Stiglin gh, het die ern· 
niger dele van die program gevorm 
terwyl Idyll van der Walt en Schalk 
Buys vir die vrolikheid gesorg het. 

Met groat waardering maak H ennie 
van der Walt (Voorsitter) melding 
van die hulp van Mnr. Daan Eloff, 
die reisouers, Mnr. en Mevr . Josef 
Henning en Erasmus Smit, die Stu• 
denteraadsverteenwoordiger. 

THALIA: 

, Walda Botha maak naam in Liefdc 
en Spelfoute ", lui die opskrif bo die 
beng in cite ,Suidwester" na die op· 

voerittg van Thalia in \Vmclhoek. M~t 

groat lof word vercler gepraat van die 
besonder hoe gehalte van toneelspcl 
ceur Johan van der Vyver, Alwyn 
cu Ple~sis en Piet Steinberg gclcwer. 
Die opvoer:ng van Tha'ia word be
skou as een van die mccs geslaagdes 
wa: nog in \Vinclhoek gesien is en die 
be rig eindig n:et die woorde: ,Die 
\Vindhoeksc toneelentoesiaste sien utt 
na die Thaliaverenig ing se volgende 
be:oek." 

Boge nocmcle opsomming van die 
kom mentaar van Suidwes se groot&te 
koerant oor die opvoering van Tha
lia in Windhoek, kan as aanduicling 
gcneem word vir die gcslaagdheid 
van die toer van die toneelvereniging 
<.leur Suiclwes. Tercg kan hierdie tocr 
as 'n hoogtcpunt in die geskiedenis 
van Thalia bcskou word. Dte toerlede 
was waarlik ambas adeurs vtr die 
P.U. vir C.H.O. en blykc van die 
welwillendheid en belangstelling van 
die kant van die publiek, is orals on· 
dervind. 

Die aangename gees wat op die 
toer geheers het, is groot'ilr:; verhoog 
deur 'n bcwck aan die E toshapanne, 
n balparuery 111 cite sanu J uine by 

Swakopmund en 'n vaart met 'n vis
se r:;boot by Walvisbaai. Dit is egter 
met koue rilling dat die toergesels
kap terugdink aan die treinongeluk 
wa: hul net-net vryge>pring het naby 
Windhoek. 

Die organisasie van die toer was 
bcsonder deeglik en hoewel die win · 
nte so groat as met die vorige toer 
was nie, was die totale inkomste heel
wat hoer. 

Eerste Minister 
hesoek 

P.U. vir C.H.O. 
Sy Edele, aclv. J. G. Strijdom neem 

die hoekstcenleggin g van die nuwe 
ad ministratiewe gebou waar op Sater· 
lag 2 5 Augustus. Daar word verneem 

clat hy heclwaarskynlik ook die kafe• 
teria se deure amptelik sal oopJuit. 

ONDERSTEUN 
ONS 

ADVERTEERDERS 

van die 
P.U. VIr U.H.O. 

Nr. 8. 

MNR. H. J. VAN DER WALT 
Voorsitter, Alabama . 

,Your 
lloogs-Ontplofbare 

Dishonour" 
Die indrukke wat mens oorgebou 

bet van die hofkonsert gehou op Vry· 
clagaand, 22 J unie, was die van stu
clentepret in die hoogste vermelling, 
gepaarcl met gesonde en warme be
langs:elling van die kant van die pu
bliek. 

Naclat die publieke aanklae r die 
klag voorged ra het ten aanhore van 
die gestrenge stiervegter, die regter, 
en d;e lede van die lapende, drinken· 
de, koerantlesende jurie, het die ge• 
vatte advokaat vir die ve rdediging met 
gepaste aanha'i ngs uit die werke van 
groat Romein~e en ander regsgeleer• 
des, sy ,case'' uitmekaargeskeur. Met 
behulp van die ,spin" van 'n ,coin" 
of op een of ander dergelike wyse het 
die jurie dan sonder uitsondering tot 
die een parige beslissing van ,guilty" 
oftewel ,skuldig" gekom en die slag
offer is oorgelaat aan die genade van 
die regter wat blykbaar net twee woor· 
de (,Tien Pond") geken het. Een 
keer is tot £ 50 van die skuldige ge· 
eis. Maar altyd het die lede van die 
publiek met 'n glimlag opgedok. 

Hoewel die hele !'~-::oes gekenmerk 
is deur gevathcid en oorsp ronklikheid 
en aangename afwisseling verskaf is 
deur lede van Thalia en Alabama, het 
die program tog bietjie uitgerek aan• 
gedoen. Dit sal natuurlik voorkom 
word wanneer minder persone om by• 
draes genader word. 

Die aand het ongeveer £350 opge
lewer. Nog sewe of agt derge!ike op• 
voerings word beoog. 



BLADSY TWEE 

J. HEIDEMA 
Drink S & S en Geniet 

Vir 

FIETSE, 

TIKMASJIENE 
en 

MOTORFIETSE 

DIE BESTE 

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

J. HEIDEMA 
(teenoor Gere£. Kerk.) 

Kerkstraat 30, 

POTCHEFSTROOM. 

SHERR & SHAKINOVSKY 
POTCH. MINERAL WATER 

FACTORY 

Phones 16 & 1144 P.O. llox l J4 

,,Kry 
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! 

* Uitfabrieke in a/ vier die provinsies, kom Kommando
sigarette kwaliteitvars by die tabakwinkel ... geurvars 

en genotvol by u! 

DIS DIE KWALITEIT WAT KOMMANDO VERKOOP! 

Gl /44 1-2A 
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MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerkstraat 155, 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 380. 

Die Apteek vir Diens!! 

INGRAM SE 
BOTTELSTOOR 

INGEVOERDF. 

en 

KOLONIALE 

• Wynsoorte 
en 

• Spiritualiee 

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

Lombardstraat 5, Foon 175, 
POTCHEFSTROOM 

Voorraadhouers en Handelaars in 
1 

e MASSEY-HARRIS TREKKER~ 

e PLAASGEREEDSKAP, 

e PLANTERS en STROPERS. 

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

IMPLEMENTE, ens. 

CORNER 
FRUIT STORE 

vir al u 

0 VRUGTE, LlJKKERS. 

e SIGARETTE, 

t) KOELDRANKE <'n 

0 VERVERSINGS. 

VRUGTE en GROENTE. 

Bekend vanwee sy 

UITSTEKENDE DIE~S:! 

DAMES!! 
Koni koop al u benodigdhede bier Oi> die BUL 1 

teen baie redelike pryse. 

OOK ALLE TOILETW ARE. 

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

POTCHEFSTROOM 

W",~;>O.~,...~~,~~~~~ ... ~~~~~,!,!~;'O".~~'!'~,!;..<"M~ 

I M A LA N M E u B I L E E R D E R s }) 
) I 

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

POTCHEFSTROOM. 
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'biE <Wapad 
Woensdag, 15 Augustus 1956. 

Offisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 

~eleenthei~ tot opbouing 
In die verlede is daar dikwels die gebrek aangevoel aan 'n 

geskikte, geselhge sentrum waar ons as studente mekaar kan 
ontmoet en gesellig kan verkeer. Ons hele studentelewe het be
gin ontwikkel in die rigting van groepvorming. Stadigaan kom 
daar meer en meer vreemde gesigte by. Ons ken mekaar nie 
meer nie! D1e gees van 'n groot universiteit is stadig besig om 
oor ons toe te sak soos 'n groat donderwolk - 'n gees wat net 
soos 'n donderwolk vernietigende skade kan aanrig. Die hegte 
eenheid wat voorheen die studentelewe van die P.U. vir C.H.O. 
gekenmerk het. is besig om te verdwyn. 

As ons dan nou voor hierdie situasie te staan kom, dan kom 
d1e vraag ook onwillekeurig by ons op: Aan wie het ons dit te 
danke? W 1e dra die skuld vir die kwynende belangstellmg in 
die studentelewe en atnemende belangstelling in ons medestuden
te? En dan kom die antwoord, soos 'n beskuldigende wysvinger, 
hard en duidelik: Dit is ons eie skuld. Elkeen van ons is sku! dig. 
Dit 1s ons eie skuld dat ons me meer ons medestudente ken nie, 
dat ons nie meer tyd kan vind om met mekaar te gesels en in 
mekaar belang te stel nie 

Sodra ons dan erken dat daar iets verkeefd is in ons stu
dentelewe en dat ons self skuld1g is daaraan, begin ons versko
oings soek vir ons eie gedrag. En as ons heeltemaal eerlik wil 
wees met onsself. sal on~ geen verskoning vind nie. Ons het 
genoeg geleentheid om mekaar te leer ken en ons het die sentra 
waar ons bymekaar kan kom - die studentesaal en nou ook die 
kafeteria. Hier kan on~ meKaar ontrnoet, gesellig verkeer, be
langstel in mekaar en opbou wat reeds halfpad afgebreek is -
'n kerngesonde studente sa melewing 

Kom Pukke, laat ons van hierd1e geleentheid wat nou aan 
ons geskenk word met die opening van die kafeteria gebruik 
maak. Laat hierdie kafeteria die hart word van 'n vriendelike. 
bevriende studentesamelewing. Hier het ons die geleentheid om 
nuwe lewenskrag in ons studentelewe in te pomp. 

Bywoning noodsaaklik 
ln die verlede het dit dikwels gebeur dat by geleenthede 

soos die hoeksteenlegging of ingebruikneming van nuwe geboue 
van die P.U. vir C.H.O. daar 'n minimale aantal studente opge
merk kan word. Oit is vervelig ; 'n vermorsing van goeie tyd; 
daar sal wei ander studente wees wat gaan - dit is die regver
diging wat diegene wat wegbly van sulke geleenthede vir hulle 
optrede aanbiec.l. 

Nou .het daar weer so 'n geleentheid gekom in die geskiede
nis van die P .U. vir C.H.O. Op Saterdag 25 Augustus sal sy 
Edele adv. J.G. Strijdom, ons Eerste Minister, die hoeksteenleg
ging van die nuwe administratiewe gebou waarneem. 

Gaan ons hom ook bestempel as vervelig en vermorsing 
van tyd? Gaan ons hom , wat ons eintlik 'n eer bewys deur sy 
koms hierheen , doelbewus wegstuur met 'n swak indruk van die 
Potchetstroomse studente? Ot gaan ons, een en alma!, daardie 
hoeksteenlegging bywoon om sodoende ons belangstelling in 
ons umversiteit daadwerklik te toon ? Die korrekte antwoord op 
hierdie vrae is voor die hand liggend. Mag ons alma! se ant
woorde ook korrek wees. 

I 00 nrbtnking 
..--------------

APARTHEID 
Gen. 12:1 ,En die Here het aan Abram gese: 
land en uit jou familie en uit jou vader se huis 
Ek jou sal wys". 

Gaan jy uit jou 
na die land wat 

Abram ontvang van God die bevel 
om te trek na 'n vreemde land . En 
met hierdie bevel tree daar 'n nuwe 
kader in in die verbondsgcskicdenis 
van onse H ere. As ons na die loop 
van die verbondsgeskiedenis kyk van
af die skepping, sien ons hoe God 
Hom openbaar het aan die hele men • 
heid: die hele mensheid het die op
drag gehad om Sy W oo rd te bewaar. 
Maar deur die sonvloed is hierdie op
drag gedeeltelik afgesny, want in 
Noag staan 'n nuwe volk op met 'n 
nuwe roeping. j a, God wil H om nog 
aan alma! openbaar maar Hy doen dit 
langs 'n omweg: die hele mensheid 
ken Hom nie meer nie maar hulle 
moet. Nou roep Hy Abram uit die 
groo t volkeresee, legs een persoon, 
en aan hom woro die Woord toever· 
trou met 'n sendin gsroeping . Dit is 
cgter nie al nie. Hy moet gaan na 'n 
vreemde land om daar as 'n eiesoorti· 
ge volk te staan , alleen te veg vi r 
huee eie karakter te midde van die 
afgodie e kultuur. M.a.w. God beveel 
Abram om in 'n hcidense wereld nie 
aileen 'n territoriale apartheidsbeleid 
te voer nie maar ook 'n geestelike 
apartheid. Territoriaal vorm hy n 
aparte Staat van die wereldse stad Ur 
met al sy glans en glorie en weelde. 
Hier bou Abram 'n volk van die 
H ere met die Woord as sy grondslag 
om 'n magtige teenblok - eenvoudig 
in lewenswyse maar g root in geeste· 
like krag - te vorm teen die ryk van 
Satan nl. die stad U r met sy vleeslike 
genot en wereld e ve rleidin ge. M aar 
ook geestelik staan hulle ge kei. On 
sien God hier in Sy besondere werk· 
saamheid en met 'n grootse doe! nl. 
die roeping van 'n geslag en 'n volk 

vir die H ere. Waarom: hier in die 
vreemde moet hulle vry wees van die 
invloede van die satanstad Ur. 

Is dit ook nie die posisie wat ons 
universiteit inneem nie? Op 'n gee; · 
telike apartheidsbeginsel staan ons 
hier om 'n grondslag uit te bou enig 
in ons land. Daarom ondervind ons 
ook so baie teenkanting, maar daarom 
kan ons telkens eervol as oorwinnaars 
in ons stryd uittree. As voorbeelde 
kan ons maar noem die stryd van 
die A.S.B. teen die Federasie van Stu· 
dente rade, die stryd wat ons gedurig 
voer teen die ander universiteite. Maar 
God het daarmee 'n doe! en dit is 
om manne en vroue hier op te lei en 
toe te rus met Sy Woord, met 'n 
wyc uit ig op Sy skepping, om as stry 
ders vir Sy koninkryk die drei• 
gcnde onheilsgees van die stad Ur in 
ons land teen te staan. Apartheid 
bring ook mee dat jy alleen staan. 
So moet dit ook wees en sal dit ook 
wees. In die praktyk sal dit die posisie 
van die ware beyweraars vir die saak 
van ons inrigting wees. Laat ons egter 
me bevrees wees nie want se God 
aan Abram, ,Ek al jou groot maak 
dat jy 'n eiin sal wees", en verder 
,en in jou sal al die geslagte van die 
aarde geseen wees". Ons staan dus 
menslik gesproke alleen, maar by God 
nie - Sy seen rus op ons. Hou die 
oog op Jesus want Hy het ook met 
'n gee telike apartheidsbeginsel Sy 
stryd vi r ons gestry. Dit is ons taak: 
staan apart van die wat God en Sy 
gebod skend met 'n beginsel wat 'n 
oog het op die kroon wat weggesluit 
is in jesus Christus. 

Jansen du Plessis. 

REDAKSIE 

F. W. de Klerk (Hoofrcd.), ]. C. Coetzee (Onder·hoofred.), P. ]. S. de Klerk, 

D. C. Coetsee en mej. M. Stoker (Nuus), mcj. H. E. Dekke1 (Kuns), J C. 

Coet<:ee en mej. E. C. L. Scyffert (Sport), H . }. van der Walt, P. J. de Bruyn 

en mej. ]. Erasmus (Varia), P. Brandt (Af:os) en C. Harrington (Fotograaf), 

mej. H. Rautenbach (Kuns). 

ADMINISTRASIE 

]. C. Hendriks (Sakcbestuurder), A . G. E. Yssel (Advertensic·beHuurder) B. 
v.d. Walt, P . ]. Rickert, H. Steyn, J. Hoogcnooe<:em, C. J. Steenkamp, A. 

Pyper,]. le Roux, F. koux, mejj. K. Pretorius, M. v.d. Merwe en A. Opperman. 

LOOCK 
Kleremakers 

Calderbanksgebou, 
Kerkstraat 102 Telefoon 855 

POTCHEFSTRO OM. 

I. GLASER 
H /v 13 7 Kerkstraat en Autolaan 

OMEGA en TISSOT 

HORLOSIES 



BLADSY VIEH 

J. TOD SUTIIE. WE S TV A A L 
Komplete Studente !!! 

Mansuitrusters vm KWALITEIT 

Viral u KLERASIE en ander DROOGSKOONMAAK 
benodigdhede. STUUR NA 

Kerkstraat 127 - Telefoon 1, 

POTCHEFSTROOM w E s T v A A L 

j 
~ ~r<. 

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

MNR. VENTER, 

Noordbrugweg 3 - Telefoon 1247, 

POTQ-:IEFSTROOM 

~-~~~~~~~,~~~~,.,..~ ... ~~~ 
' 

BESOEK-

HARRY .JEDEIKIN 
VIR 

BO UMATERIAAL TIMMERHOUT 
en YSTERW ARE. 

TEVREDENHEID GEWAARBORG 

Foon 639 115 Kerkstraat 

• 

.. DIE WAPAD" 

Studente . . . ! ! 
Vir a1 u 

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

BESOEK ONS EN WEES VERSE
KER VAN GOEIE DIENS 

POTCHEFSTROOM 
BOEKHANDEL 

t<erkstraat 90 - Telefoon 497 

Bus 206 Tel. 164 & 1167 
Hj v. Wolmarans~ en 
V an Riebeeckstraat 

CENTRAL 
CASH STORE 

POTCHEFSTROOM 

V ir Vars Vrugte, 
Groente, 
Kruideniersware, 
Damesuitrustings, 
Kombuisgereedska;>-

O N S IS DIE BILLIKSTE IN 
DIE DORP. 

, 
II 

DIE O.K. BAZAAR HOU DIE MARK ELK£ DAG 

DOP VIR. WINSKOPIES WAT ONS LAER PRYSE 

STEEDS LAER LAAT DAAL. 

~DEUR ONS WINSKOPIES BESPAAR U 

Woensdag. 15 Augustus 1956 . 

KOM SIEN ONS-

vir al u 

• Fotografiese 

en 

• Aptekersbenodigdhede. 

GEEN & VELLEMAN 
Kerkstraat, 

POTCHEFSTROOM. 

SAAMWE .RK 
WINKEL, 

VON WIELLIGHSTRAAT 13 
Foon 515 

Algemene Handelaars 
KRUIDENIERSWARE, 

HARDEWARE, 
KLERASIE, 

en SKRYFBEHOEFTES 
"Kom onders teun ons Pukke!" 

HAROLD'S 
AUTOMOBILE SERVICE 

STATION. 
Kerkstraat 166 - Telefoon 1291 

Potchefstroom • 

• II 
Voorraadhouers van aile 

Onderdele en bykomstighede 

vir u Motor, Trekker, ens. 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 - FOQn 167 en 1086. 

BROOD, KOEK en PASTEITJIES. 

Bakkers en Banketbakkers 

vir aile geleenthede. 

TROUE-, VERJAARDAG- en 

DOOPKOEKE. 

Kerkstraat 38, Potchefstroom. 

· Spoorwegstraat, Klerksdorp 

I 

I 

1------
I~©>@) IP' lk@) 1m tt ca11rn tt ® 1m I~®~ IP' ca1 ca11r 

i 

~ 0. ~,: 4~azaar, Potchefst:~u~~ ~~ 
.... ~ ·=· ·=· --F= ·> ·=· ·=· =· ?% I 

DIE BULT 
Algemene Handelaar 

Von Wiellighstraat 20, 

VIR ALLE 

KRUIDENffiRSWARE, 

SIGARETTE, ens • 

HARDEWARE, 

--
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Met sy heengaan 'n paar dae gelede het die paar studente 
wat die voorreg gehad het om Aptekerstudent J. J. H. du Plessis 
te ken, 'n vriend om op trots te wees, verloor. Ons sal jou mis, 
Jaap, al moet die ]ewe intussen skynbaar ongestoord sy ga ng 
gaan. Mag jou naasbestaandes krag en vertroosting van ons 
Vader wat in die hemele is , ontvang. 

Hartlik wclkom aan u ander WJ.t 
na 'n aangename rustydjie kon terug· 
keer. Mag u in die komende balfj aa r 
die kroon op u werk van die cerste 
semester - en dit sluit sowel studie 
a studentelewe in - kan plaa . 

GELUK EN DANK. 

Aan die talle verliefdes en verloof· 
des in ons midde, aan kultuurmense 
soos die lede van Alabama en Thalia 
wat elk 'n puik toer agter die rug 
het en aan sportman ne oos Stoney 
en Lange, bartlik ge:uk. Ons is trots 
op julie. 

En aan alma] wat hullc dee] - en 
nog Yeel meer - tot die afbetaal van 
die aanbouings by die Totiu ·Gedenk· 
saa l bygedra het, ons opregte dank. 
Ons waardeer die gees wat uit u dade 
pruit. 

AANBOUINGS. 

Op Saterdag, 4 Augustu , kon die 
vcclbcdroomde Kafeteria uiteindelik 
sy eerste koeldrank oor die toonbank 
skuif. Hy is nog maar in sy kinder· 
koene: pas hom dan maar goed op 

- en as julie cnige wenke of klagtes 
het, Pukke, ontvang ons dit graag . 

Op Saterdag 25 Augustus sal d ie 
hoofdeur van die Kafeteria oopgesluit 
word deur 6£ die Eerste Minister Of 
die Rektor. Dit sal p!alsvind onmid
delik na afloop van die hoekstecnleg
ging van die nuwe Administratiewe 
Gebou en die redc van Sy Edele, adv. 
J. G . Strydom. 

Alhoewel al die ka te en rakke nog 
nie voltooi is nie, !ewer die aanbou• 
ings reed nuttige diens. Aile in tan· 
sies wat vergadering in die nuwe ko· 
miteekamers wil hou, geliewe vroeg· 
tydig by die Studcnteraadsekretari 
daarvoor aan oek tc docn. 

Met die geldinsamelin g het dit in 
sommige gevalle bo verwagting goed 
gegaan. Om o saam te werk, is 'n 
voorreg. Reeds op hierdie tydstip ook 
ons dank aan ons talle donateurs. 

STUDENTEHANDBOEK. 

Om alma! wat die verskyning van 
die Studcntehandboek op 11· Augus· 
tus moontlik gemaak hct, af onderlik 
le bedank, sou onmoontlik wees. En 

tog sou men onmoontlik die name 
van die taaladvi eur, dr. H ertzog 
Venter, en die drukker, Mnr. J. P. 
Enslin, kon verswyg. A s daar iemand 
is wat die graad D. Brosj. ( umma 
cum Iande) of 'n erckleurbaadjie vir 
geduld en deeglikheid verdien, dan 
is dit hulle. 

Namens ons studentegemeenskap 
dan al wat ons kan gee: ons heelhar
tige dank. En vera) hiervoor ons op
regte waardering: dat u geweier het 
om mccr as net dit as blyk van er
kcntlikheid van d ie kant van d ie stu
dente, te ont.'ang. 

Op Sa:crdagmore 18 Augustus sal 
die ecrste kennis wat uit die Studen· 
tehandboek geput is, op eksamcnskrif 
gestel kan word. 

BY DIE S.R. IN TE H A NDIG. 

.25 Augustus: Aile finansiele doku· 
mente oos boeke - wat natuurlik 
afgesluit moet wees - kwitansies ens. 
moet voor of op 25 Augustus by die 
s~udcnteraadskantoor ingehandig wees 

.29 A ugustus: S temlyste. 

5 Se~tember : Aile jaarver lae moet 
op sy laaste Woensdagmiddag 5 Sep· 
tcmber om 2.00 nm . in die hande van 
die Studenteraad ekretaris wees. 

Gee asseblief in a! u jaarverslae: 

(a) 'n kort maar volledige oorsig 
oor die jaar se werk aamhede 
vanaf 16 September 1955 tot 
en met 13 September 1956 ; en 

(b) eerlike kritiek en wenke met 
die oog op die toekoms. 

(a) 'n Volledige lys van oordragte 
en aanbevelings deur die aftre· 
dende besture opgestel met die 
oog op gro ter doeltreffendheid 
in die era van die nageslag. 

(b) 'n Volledige inventaris van al 
die besitinkies van u liggaam 
hetsy komitee, vereniging of 
klub, wat deur die voorsitter 
en sekretaris van elke instansie 
onderteken is. Meld hierop as· 
eblief uitdruklik wat u liggaam 

bygekry of van ont lae geraak 
het edert die opstel van die 
vorige inventaris (begin 1956). 

( 25 }UNIE- 8 AUGUSTUS.) 

8 Kleure. e Toere. 
e Verslac. e .A.B.R.A. 
e Kafeteria. e Aanbouings. 
e Studentehandboek. e Arncublement kantore. 
e Begrotings en lenings. e Inter·universiter. 

D ATUMS OM TE ONTH O U : 

18 Augustus: Studentehandboekek· 
sa men. 

2 5 Augustus: Administratiewe ge· 
bou en Kafeteria. 

Finansiele dokumente by S.R. 
29 Augustus: Stemgereglyste by 

S.R. 
5 September: Jaarversla,e by S.R. 
8 September: Oordragte en aanbe· 

velings asook inventaris e by S.R. 
10- 13 September: Verkiesings. 
13 September: Laaste Ma savergade
ring van S.R. van 19 56. 

17 en/of 18 September: Aanvullen· 
de verkiesings. 

EREKLEURE. 

Die Studenteraad is tans besig met 
die antwerp van 'n Erekleurewapen. 
Die werk sal hopelik voor 13 Sep· 
tember - wanneer die nuwe S.R. 
sal oorncem - afgehandel wees. 

Dan was dit ook vir die Studente· 
raad 'n voorreg om die eerste Ere· 
kleure van 1956 toe te ken aan Mnr. 
H ans Aucamp van die Opleidingskol• 
lege te Wellington. Mnr. Aucamp 
was die eerste Puk wat Sprin gbok· 
kleure verwerf bet toe hy in 1924 as 
vleuel diens gedoen het teen Cove 
Smith se Britse span. Aan elkeen die 
eer wat hom toekom , a! word hierdie 
eer ook 5 jaar v66r die instelling van 
Erekleure verwerf. Hartlik geluk! 

'n Waardige voorbeeld, die Oom 
Hans Aucamp (oftewel ,.Soutpotjie" 
soos sy bynaam was), Pukke. Hoe lyk 
dit vir 'n opvolger in hierdie posisie? 

T. v.d. W. 

W. A. de Klerk 
oor eie kuns 

Op Maandagaand 6 Augustus bet 
die Estrarte Letterkundige Vereniging 
'n lesing van W. A . Kerk voorgedra, 
waarin hierdie bekende Afrikaanse 
skrywer y houding t.o.v. sy eie le· 
wensbeskouing en werk uiteengesit 
het. Met besondere verwysing na Die 
U ur V an V erlange, wat a een van 
die belangrikste romans in ons letter· 
kunde beskou kan word, het De Klerk 
aangetoon hoe hy 'n bepaalde lewens· 
opvatting in sy werk vergestalt. Hier· 
die houding, gebou op die teoriee 
van Goethe in Faust , en Toynbee in 
Study Of History, sien die mens in 
gedurige stryd teen allerlei magte. So
dra die men in sy ontwikkeling 'n 
staat van ewewig bereik, kom die Boae 
van buite (soos die Slang in die Pa· 
rady , Satan in die boek Job, Mefisto 
in Faust, ens.), versteur daardie ewe· 
wig en bied daardeur die men moont· 
likheid tot verdere ontwikkeling. Hoe 
verder dit gaan, hoe moeiliker word 
dit, soos 'n bergklimmer elke boere 
lys gevaarliker as die vorige vind. 

Uit die wyse waarop hierdie be· 
skouing op sy eie roman betrek is, 
volg De Klerk se konklusie: dat ons 
Afrikaan e kritiek meer aandag moet 
gee aan die ,.dampkring", die basiese 
gedagtewereld, waaruit 'n roman ont
staan, a net aan die inhoud van die 
wcrk self. 

BLADSY V YF 

VAN DIE REDAKSIE 

Geagte Pukke, 

Postmahuis, 

P.U. vir C.H.O. 

8 Augustus 1956. 

Na 'n lekker lang vakansie is ons 
nou weer terug om die laaste skof aan 
te pak. 'n Gees van bekommernis en 
gedetermineerdheid is reeds duidelik 
merkbaar by almal. Die rede? Die ek· 
samen is hier. Dit is 'n onaangename, 
en tog ook n aangename gedagte. 
Onaang.enaam omdat ons alma! maar 
opsien daarteen. Aangenaam omdat 
ons weer nader staan aan die einde 
van nog 'n jaar - nader aan sukses 
en voltooiing. Sterkte aan alma! met 
die tudies . 

Graag wil ons gelukwense uitspreek 
teenoor Alabama en Thalia met die 
sukses wat behaal is op hulle onder
skeie toere . Aan Stoney en Lange -
veels geluk met jul insluiting in die 
S.A. Unieversiteitespan. 

Met hierdie paar woorde word 'n 
aangename en vrugbare laaste semes· 
ter aan alma) toegewens. 

Groetend, 

F. W . de Klerk (Hoofred .) 

Op dieselfde vergadering is die 
verdere program van Estrarte vir van· 
jaa r uiteengesit. Die hoop bestaan om 
nog die redakteur van Rooi Rose 
hierheen te bring. Vernaamste is eg· 
ter 'n beoogde boekeweek in Oktober, 
waarskynlik in samewerking met die 
Skake lkomitee, waar werk van alle 
skrywers wat op een of ander manier 
in verband gestaan het - of nog 
staan - met Potcbefstroom, uitgestal 
sal word. Dit word reeds nou a! on· 
der u aandag gebring, aangesien hier• 
die groot taak deeglike ondersteuning 
broodnodig sal he. 

DIE BULT FIETS- en 
SKOENREPARASIE

WINKEL 
LANGS WELKOM-KAFEE. 

Beaoek ons vir betroubare werk rn 

spoed! 

FIETSE, SKOENE en 

FIETSONDERDELE. 





W oensdag, 15 Augustus 1956. 

~rokkie.s 
uil hi¢ 

f ~unswir~l~ 
A~StB~ KONSERTGROEP 

[ewer uitstekende vertoning 
Die konsertgroep van die A frikaanse S tudentebon d wat 

gcdurcnde Januarie en Februarie van hierdie jaar W es-Europa 
en Enge!and deurtoer het en daar groat sukses behaal het, 
het die afgelope Julievakansie op verskeie plekke in die V ry
staat, Natal en Transvaal opgetree. Hulle het met die program 
wat hulle aangebied het inderdaad getoon dat die ophef wat 
van hulle in ons stam lande gemaa k is nie ongegron d is nie. 

.. DIE WAPAD" 

wi sel het van · kleur soos bont, groen 
gee!, en rooi het getoon dat hulle 
die manne is wat by die mooi nooiens 
pas. 

Die egte boeremusiek wat deur Piet 
Geldenhuys, Morkel Combrink en 
Louis Fourie gelewer is, was werklik 
iets om na te luister. As P iet daardic 
konsertina begin kielie het, dan het 
a! mal regop gesit en h ulle voete het 
gcjeuk. Geen wonder dat hy in Euro· 
pa ,die konsertina vertuoos" genoem 
is nie. Hy is hierdie onder keiding 
waardig. Morkel en Loui bet he-m 
besonder goed ondersteun met hul 
guitare. 

Die hoogtepunt van die uitvoering 
was sekerlik die aanhoor van Rene 
Webb in die tweede laaste item op 
die program. Hierdie boeredogter met 
haar Eoet en strelende sopraanste::.. 
het die gehore in Europa en in Suid· 

BLADSY SEWE 

Afrika letter)jk laat stil word met haar 
vertolking van Die Kokkewiet. 

Om mee af te sluit was die uitvoe· 
ring van die sang pel Kom dans Kla· 
radyn, sekerlik 'n baie goeie keuse. 
Die niggies in hul!e spierwit rokke en 
die neefs in hul bru in broeke en rooi 
ondebaadjies het in hierdie sangspel 
getoon dat ons trots kan wees op on 
groepie studente wat as verteenwoor· 
digers van ons land, ons in die stam• 
Iande gaan verteenwoordig het. 

Ek het opgestaan na die uitvoering 
en terwyl ek uit die saal loop, was 
die !ewe vir my mooi want hierdie 
studente het iets vir ons gebring wat 
mooi en skoon was, bulle bet skadu· 
wees en somberheid verdryf met hulle 
opgeruimdheid. Spontanieteit was ken· 
merkend in hierdie greep uit ons 
Yolkslewe en volk kuns. 

Hoewel sommigc lede van die oor· 
spronklikc groep hierdie afgelope toer 
I:ie kon mecmaak nie, het hulle plaas• 
vervangcrs hulle plek deeglik volgc· 
;taan en geen afbrcek gedoen aan die 
gehalte van die program nie. 

SHELL-
Die program wat die ontwikkeling 

van die kultuur ge.kicdenis van die 
Afrikaner op die gebied van sang, 
musiek en volkspele uitbeeld, het uit 
twee dele be. taan. Die ecrste he!fte 
van die program was gewy aan tradi· 
sionelc liederc, musiek en volkspele . 
Die tweede helfte weer aan mcer mo· 
derne liedcre en volkspele. 

Onder die bekwame Ieiding van 
Prof. Dr. Gawie Cillie jnr. van Stcl· 
lcnbosch het die studente koorsang 
van bcsondere hoe gehalte gelewer. 
Die koorstukke het bestaan uit ver· 
werking~ van naturelle liedere, gewy· 
de licdere en bekende Suid·Afrikaan
~e liedjie . Ou verwerkte stukke van 
P. }. Lemmer is egter ook in die 
tweede hclfte aangebied. Dit was eer· 
hkwaar 'n Ius om te luister na die 
uitvoering van hierdie )jedcre. Dink 
maar aan die vertolking van die laaste 
vers van die aandgcsang, aan die al· 
ombekende Jan Pierewiet, Ver in die 
Wereld Kitty en .. in die eer.te helfte. 
Dan in die tweede helfte aan die uit· 
taandc vertolking van Ou tante Ko· 

ba, Bobbejaan klim die Berg, Saai die 
waatlcmoen, Die Heidclied en die be· 
sondere vertolking van Bergrivier van 
P. J. Lemmer dcur die mans. Werk· 
likwaar, hier wa koor ang uit die 
hoogste rakke. 

Die volkspele, afgerig deur M nr . 
en Mev. Vosloo a ook Mev. Elna 
Dekker van Bloemfontein, was ewe· 
cens 'n Ius vir die oog. Daar wa 
Iustig gedraai en geswaai. Die niggies 
het besonder bekoorlik gelyk in hullc 
rokke wat gewis el het van kleure 
soo bont. gee!, grocn en wit. Maar 
dit wa · nic net die kleure van die 
rokke wat so aanskoulik was nic. Hul · 
le was vricndchk en spontaan , hulic 
het met hulle grasie die harte van die 
toeskouer gesteel. Die neefs aan die 
andcrkant met hullc bruin broekc en 
hullc paslike onderbaadjies wat gc· 

I , 

Meng oom liklik 
gee 

VIR BROM-
PONIES 

beter 

BUITEBOORD· 
MOTORS 

• smer1ng 
• aans1 ·t 

GRASSNYER· 
MOTORS 

TRAPFIETS
MOTORS 

EN ENIGE ANDER TOERUSTING MET 'N TWEESLAG-ENJIN 

Shell- Tweeslagolie is vervaardig van uitmuntende olies van lae koolstof
inhoud. Dit gee 'n skoner enj in, valle krag en la11ger tydperke tussen opknappings 

en nasten. 

) 

SHEll- !lfll!Iflff!Jijj@a Olll 
n Gespesialiseerde smeermid4el vir alle tweeslag-enj ins. 

sx 112,1, 
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Dr. JAN STEYN VOOR N.J. B. OOR Van alles en nog wat. 

,Die W ereldpolitiek" 
,Ons is hier gestel met 'r, doel aan die suidpunt van Afrika. 

Laat ons hierdie doe! probeer nastreef en bereik," het dr. Jan 
Steyn, L.V. vir Potchefstroom, op Vrydagaand 3 Augustus voor 
die plaaslike tak van die Nasionale Jeugbond tydens 'n vergade
ring in die Totius Gedenksaal gese. Dr. Steyn het die woord 
gevoer oor ,.Die wereldtoestande van vandag". 

Uit dr. Steyn se toespraak kan afge· 
lei word dat hy getrag bet om die 
dreigende gevaar vir die Weste van· 
uit die Ooste te skilder met Afrika 
as die moontlike brandpunt van bier· 
die stryd, asook om aan te toon hoe 
dat 'n krisis self in sekere Westerse 
Iande ontstaan, betsy deur 'n moont· 
like radikale binnelandse politiek, bet· 
sy deur die huidige politieke en eko· 
nomiese toe tande in die onderskeie 
Iande. Spreker het besondere aandag 
aan die ekonomiese draagkrag van 
die Iande waarna hy verwys bet, ge· 
skenk. 

Deur na elke moondheid, betsy dit 
mindere of betsy dit meerdere belang 
vir die wereld-politiek het, te verwys 
bet dr. Steyn die vergadering feitlik 
op 'n reis om die wereld geneem. 

Nadat spreker in besonderhede in· 
gegaan het op die groat moondhede 
soos Engeland, Frankryk, Rusland en 
Amerika se binnelandse en buiteland· 
se posisie, bet by kortliks die posisie 
van die kleinere Westerse moondhede 
soos Nieu·Seeland, Australie, Kanada 
e.a. geskets . 

Daarna bet spreker die vergadering 
gevoer na die Verre·Ooste en vera! 
gewys op die kragsposisie wat Japan 
(die ,Engeland van die Ooste") in 
die Oeste en se lfs in 'n geringer mate 
in die wereldpolitiek inneem. 

Spreker bet tenslotte alle in ver· 
band gebring met die posisie van die 

Saterdagmore 
4 Augustus ... . 

Dis 10 vm. op Saterdag, 4 Augus• 
tus. Die toets is verby en gewen en 
die Pukke loop met bree glimlagte 
rend. Vera! by die pas voltooide ge• 
boue lan gs die Studentesaal, is iets 
buitengewoons aan die gang. 

Die deure van die kafeteria gaan 
oop. 

Alma! staan nader en met 'n steeds 
breer glimlag, bestel Peet Duvenage 
'n ,Crunchie". Na hom kom Vos 
Venter wat twee koppies koffie wil 
he. 

Eindelik bet die Pukke dus hul e1e 
kafeteria. Dit het 'n lang wag gekos 
en nog meer onderneming gees van 
die kant van die Studenterade van die 
afgelope jare en in besonder van die 
van vanjaar. 

Unie van Suid·Afrika m die wereld· 
politiek, en gekonkludeer dat as die· 
selfde gees tans neg beers by die volk 
van Suid-Afrika as wat by die Voor• 
trekkers geheer bet, nl. ,liewers kaal· 
voet cor die Drankenberg as onder 
vreemde oorheersing", bet die Afri · 
kanervolk nog 'n toekoms. 

Die vergadering is o.a. bygcwoon 
deur mnr. H. H. Holtzhausen, L.P.R . 
vir Potchefstroom , wat Dr. Steyn aan 
die vergadering voorgestel bet. 

GESEGDES. 

Daar is 'n sekere hardheid van per· 
soo nlikheid wat deurgaan vir ' n sterke 
persoonlikheid. 

Spreekwoord . 

* * * 
Om oujongkerel (·nooi) te word is 

nie n kuns nie, maar om desnieteen· 
staande waarlik mens te bly, dit is die 
kuns. 

Anoniem. 

* * * 
Wie sy medemens met sy blik kan 

vermurwe en dwing is nie die Ieier 
nie, maar wei hy wat sy medemens 
daarmee kan aantrek. 

Anoniem . 

* * * 
De man zowel als de vrouw is mens 

in de vollc zin van bet woord. 
Droogendijk. 

* * * 
Wie met die bril van Gods Woord 

na die wereldgebeure van ons tyd kyk, 
sal die danker gestalte van daardie 
!:root teenstander van Christus sien 
opdoem .. 

Ds J. W. Janse v. Ryssen 

* 
'W'einig centen - Vele kinderen. 
Volle buidel ledige wieg. 

Rympie. 

* * * 
Waar die harde sig vermeng met die 

tere, die sterke met die sagte, daar ver· 
l: ry ·n mens 'n aangename klank. 

Schiller. 

De jeugd JS de lente des Levens. 
Droogendijk 

* * * 
Zwei Herzen und ein Schlag. 
Zwei Seelen und ein Gedanke 

Goethe. 

Hieronder verskyn die eerste van 
· n reek8 artikels oar· verskeie onder· 
/Jerpe wat vir alma! intere sant kan 
wee . On wil die hoop uit preek dat 
hierdie rubriek f n die toekoms baie 
plesier en aangename leesstof aan u 
alma! sal verskaf.-(Rcd.). 

Die ewolusie 
d ie Perd. 

van 

Die Paleontologic stel hom ten 
doe! om die oerplante en dierelewe 
na te vors. Dit word gedoen met be· 
hulp van die fossiele wat in die ver• 
skillende aard lae aanget ref word. Die 
aarde word in verskillende lae in ge· 
c!eel, bv. die Eoceen, die Trias, die 
Micceen, ens. M.b.v. die Paleontolo· 
gie kan die Ewolusie van die perd 
rnaklik vasgestel word. 

Dis fei tlik seke r dat die perdefami• 
he. ontstaan bet uit 'n pnm1t1ewe 
groep dicre van die Ungulata, nl. die 
Condylarthra, tans alma! uitgestorwe. 
H1erdie grocp bet gedurende die 
Eoceen geleef ( dws. so 60,000,000 
jaar gelede.) Hierdie hipotetiese perd· 
fo.milie het op die uitgestrekte Arne· 
rikaanse grasvlaktcs ontwikkel. Die 
hak het stadigaan meer·en·meer van 
d1c grond gelig sodat die dier vinni· 
gcr ken beweeg. Die middeltoon het 
Ianger geword en die ander tone het 
saam met die middelvoetbeentjies be· 
gin verdwyn. Wat vandag die perd 
se knie, is, is eintlik ons hakskeen. 

Die kop en nck bet verleng sodat 
d1e dier maklikcr die grond ken be· 
re.ik. T ersclfdertyd bet die maalopper· 
vlakte van die kiestande beter ontwik· 
kcl. Hierdie ontwikkeling het gepaard 
gegaan met die geleidelike toename 
van die grootte van die dier. 

Die Eohippus (die perd) van die 
Onderste•Eoceen·tydperk was 11" 
hoog. Vgl. hiermee ens teenswoordige 

perd. 

Die eerste duidelike perdagtige dier 
is die Hyracotherium van die Onder· 
stc·Eoceen van Europa. 'n Ander 
Eoccen•vorm is die reeds genoemde 
Eohippus van Noord·Amerika. In 
Eohippus bet die voo rvoet 4 volledig· 
ontwikkelde tone met naels terwyl die 
duim tot 'n sp'int•been verminder bet. 
In die agtervoct bet die groottoon 
heeltemal verdwyn en die kleintoon 
is 'n splintbeen. 

Hierop het gevolg Orohippus van 
die Boo nste-Eoceen, Mesohippus van 
die Onderste·Mioceen (sowat 19,000, 
000 jaar gelede), Pliohippus van die 
Boonste Miocecn en uiteindelik Equus 
van die Resent (vanaf sowat 10,000 
jaar gelede tot nou). 

In hierdie reeks van Orohippus na 
Equus vind daar 'n geleidelike veran· 
dering plaas in die voor en agtervoet, 
in die maaltande van die onder· en 
bokaak en in die grootte van die dier. 

Die uit·cinde van hierdic Ewolusie 
wa dan Equus caballu , ons huidige 

perd . Tot die perde·familie behoort 
ook die donkie, die seb ra en die 
kwagga (reeds uitgsterf}. 

So 'n stamboom is ook uit die 
fossiele verkry vir die kameel, en die 
o!ifa nt, maar hul e i nie w volledig 
sues die van die perd nie. 

VIR 

VIS, ERT APPELS, 

VERVERSINGS, ens. 

Von Wiellighstraat 13, 

POTCHEFSTROOM. 

WELKOM KAFEE 

DIE BULT 
SKAATSBAAN 

, PUKKE, ondersteun ons vir 

AA.NGENAME 
O NTSPANNING!" 

Oop vanaf 7.30 in die aand 

JOE 'S MOTOR S 
25 Kerkstraat .Foon 923 

HANDELAARS IN ONDERDELE 
KOOP EN VERKOOP 

TWEEDEHANDSE 
MOTORS 

ONS WAARBORG ALLE 
HERSTELWERK. 

BLI TZ! ... 
DROOGSKOONMAKERS 

Stuur u klere na ons . . . ons 

sal weet wat om daarmee te 

doen! 

J. P. 

• 
van der WALT 
APTEEK 

Ker lcstraat 111 Potchefstroom. 

, ONDERSTEUN 'N OUD

P.U.-KANERI'' 

Ek voorsien ALLES wat van 

'n APTEEK vcrlang word. 

SONSKYN KAFEE 

VIR U 

TOMSTRAAT, 

POTCHEFSTROOM 

SIGARETTE, 
LEKKERS, 
KOELDRANKE, 

EN ANDER VERVERSING 
ASOOK 

SNOOKER. 
UITSTEKENDE DIENS. 
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Theos verloor teen. Dorp 
In 'n harde wedstryd het Dorp daarin geslaag om Theos 

11 - 3 in 'n Neser~wedstryd te klop. Die Pukke was nog nie 
fiks nie en daarby moes hulle sonder staatmakers Stoney, de 
Lange en Rooi Bekker klaarkom. 

Die agterlyn het telkens mooi be
weeg maar kon nooit deur Dorp se 
verdediging dring nie. Daarteenoor 
bet Dorp net drie kanse gekry en 
goed gebruik gemaak daarvan. Theos 
kon ook bete r gevaar het as bulle 'n 
stelskopper in die span gehad het, 
aangesien verskeie strafskoppe naby 
die pale verbrou is. 

Na 10 minute bet Engelbrecht vir 
Dorp 'n drie gedruk wat deur Visser 
vervyf is. (5-0} . Na 20 minute gaan 
die skrumskakel van D orp, Smit, oor 
vi r 'n onvervyfde drie na 'n skrum 
naby die pale. Direk daarna druk 
Dorp se woelige .ag ternan, Koster nog 
'n drie ( 11-0). Theos begin nou 
regruk en boer in Dorp se halfgebied 
maar kan nie deurkom nie . Kort voor 
die eindfl uitjie slaag H. B. v.d. Walt 
met 'n strafskop (11-3). 

NAVY. 

Navy het goed gespeel en verdien 
om Dorp 9-3 te wen. Ongelukkig 
was die stelskopwerk in hierdie wed
stryd net so swak. Eers bet Potgieter, 
vleuel, 'n mooi drie in die hoek ge
druk. Daarna loop Flip v.d. Walt 
mooi en gee aan na Christo Steyn 
wat omtrent 40 tree hardloop om on· 
der die pale te dru k. ( 6-0). I n die 
tweede helfte laag Dorp met 'n straf
skop ( 6-3 ) . H i ern a breek Boere van 
der Westhuizen skitterend en nael 
70 tree vi r nog 'n onvervyfde drie 
(9-3). In hierdie wedstryd het ve ra! 
van der We thuizen ind ruk gemaak 
met sy veilige spel op los kakel. Hy 
is beslis 'n aanwins vir die Puk se 
rugby. Verder het Potgieter, Christo 
Steyn, Pine Pienaar, Pierre Maritz en 
Pieter Thiel uitgeblink. 
0 / 19. 

D ie onder 19A het nie vee! moeite 
ondervind om Dorp 8-0 te klop en 
dus nog bo-aan die puntelys te bly nie. 

~ 

UITSLAE 

RUGBY : 

0.19 B. 2 Proefplaas 0 

T ekkies 3 Dominium Reefs 9 

HOKKIE : 

le Span 1 Blyvoor 2. 

2e Span 5 Dorp 0. 

TURKSTRA 
BAKKERY 

Raadplecg ons vir , . . 

• BRUIDSKOEKE, 

• BROOD 

en 
• ALLE KOEKSOORlE. 

ELI<E DAG VARS 

STONEY STEENKAMP 
(0-Kapt. S. A, Universiteite ) 

Inter= U niversib~re 
Proefwedstryde. 
Stoney, Nokkels en de Lan ge speel 

in die eerste wed tryd teen 'n Dur· 
banse 15-tal. Nokkels druk 'n drie 
en Lange vertoon baie mooi in die 
lyn tane. 

Die W oensdag speel Stoney, Lange 
en Cecil teen die Suidelike Univcrsi· 
teite. 

Op die Saterdag speel Stoney vir 
die Suid-Afrikaame Universiteitc- pan 
teen Natal en Lange en Nokkels in 
die C- pan. Na afloop van hierdie 
wedstryde word Stoney en de Lange 
gekies vir die S.A. Univer.iteitespan 
om deur die U nie te toer. Stoney 
word ook aangewys as onder·kaptein 
van die span. Baie geluk aan hierdic 
manne. 

Dameshokkie. 
Up 23 J unie het die eersle dames· 

hokkiespan 'n rekordtelling van 14--0 
opgestapel teen K.A.A.A. ( 3). 

Elke lid van die span het haar 
plek baie goed volgestaan en vera! die 
voorlynspeelsters het ultgcblink. Die 
middelskakel, Anna Struwig, het nie 
net goed verdedig nie, maar self 'n 
doe! geskiet. 

Aangevuur deur bogenoemde oor· 
winning het die eerste dameshokkie• 
span op 4 Augustus die Benoudes 
kaf ge!oop met 'n telling van 4--0. 
Die Benoude wat ook eerste liga 
speel, kan alhoewel hulle geen doele 
aangeteken het nie, spog met 'n goeie 
verdediging. Die ecr te span se ag· 
terlyn was bankvas en in die voorlyn 
wa Bennie Kruger en Edelweiss Oost· 
huizen die staatmakers. 

P.U. T ennisklub. 
Vir. die eerste keer in ons tennisgeskiedenis het die P .U. 

hierdie jaar dee1geneem aan die S.P. .. U ntversiteitskampioenskap
pe. Die tennis was van 'n beso:1.dere hoe gehalte en gevolglik 
het ons dit maar moeilik gehad aangesien daar baie interprovin
sia le spelers deelgeneem het. 

Nietemin bet Hendriks daann ge
slaag om twee van sy enkelwedstryde 
te wen. Makkink c1: Dawie du Plessi· 
het die No. 1 paar van Kaapstad, die 
uitcindelike wcnners van die toernooi, 
6-1, 7-5 geklop. 'n Ander wedstryd 
wat baie hoogtepuntc opgelcwcr het 
c:1 w.1arvan ons met trots wil melding 
maa!c i; die wcdstryd waarin Dawie 
naelskrJap verloor hct teen Plough
man , die No.1 van Stellenbosch, 'n 
,-.-ed[tryd wat 2 uur geneem hct met 
'n telling van 3-6, 6-2, 5-7. 
Plou~_;hman '·as gckies as No . 4 vir 
die gckombinecrde S.A. sLudcntespan. 

Daar is besluit dat die volgende 
toernooi op Bl oemfon:cin gehou sal 
word en die jaar daarna op ons tui,;• 
bane. 

Mnr. Makkink, kaptein van die 
. pan, maak met dank melding van 
die finansicle steun wat deur die Stu· 
denteraad verleen is . . 

Korfbal '\\'en. 
Op 20 J unie het die eerste korf· 

bal pan die . emi-finaal van die Ooste· 
li~~e kring vir die Unie<kuld teen Po~
chefstroom gewcn. Dit wa. 'n span· 
ncnde wedstryd waarin die twee span· 
ne telkens kop aan kop geloop het. 
Die Pukke het egter met vasberaden· 
heid die bal steeds teruggedryf na die 
doele, waar Stefanic du Plooy die 
uitblinker was. Die eindtelling was 
33-26. 

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

~anbrandf-
KURK. ONGEKURK OF FILTER 

STANDAARD EN VAN RYN GROOTIES 

, Die sigaret wat u altoos graag wou rook" 
Koplemr RA 1 J6 xzz 




