
DEEL XI. Donderdag , 6 September 1956. 

PREMIER hesoeli. P.U . 
• 

Le hoeksteen vir Administrasie-
gebou en open J(afeteria. 

'n Warme ontvangs 
en mevr. Strijdom 
P.U. Vl( C.H .O. 

het Sy Edele advokaat J. G. Strijdom 
te beurt geval met hul besoek aan die 

Saterdag 25 Augustus. 'n Feestelike 

en sowel die hesoekers as die stu .. 
aangename dag deurgebnng. 

op 

het ~eheers stemming 

dente het ' n 

EREWAG. 

'n Erewa g bestaande uit studen te met kleurbaadjies aan, 
wat die gaste begroet het, bet n mooi indruk gem nak. In die 
Studentesaal is die gaste offisieel verwelkorn en is die Premiers
paar staande toegeju tg . 

In 'n kort rcde het Sy Edele 'n 
>ket gegee van die ontstaan en groei 
van die P.U. vir C. H.O. H y het ver· 
klaar dat die romantiese verhaal van 
die bestaan van die P.U. getuig van 
idealisme, geloofsvertroue en volhar· 
ding. Aan een van die hooffigure in 
hierdie verhaal, Prof. F. Po tma, a ook 
sovcle ander wat gehelp het met die 
opbou van die Uni\•ersiteit, bet hy 
hulde gebring. 

BEROEP. 

In die kort tyd van sy bestaan, het 
die P. U. reed diens van onskatbare 
waarde aan on land gelewer. , Hier· 
om doen ek 'n beroep op bemiddelde 
Afrikaners om by te dra tot die fond· 
se van die Universiteit," het advo. 
kaat Strijdom verklaar. Dit is die 
taak en plig van die Afrikaanse Uni• 
ve r ite ite om in aile opsigte gunstig 
op te weeg teen die Engelse Univer• 
;ireite. maar onder die nodige fondse 
i,. dit 'n onbegonne taak . 

EISE. 

Di · ~lt •a t aot• 'u univet>ttel! g.: 

stel moet word, 1 om 'n posmewe 
hydrae tot die uitbou van die weten• 
skap te lcwcr en nie slegs om soos 
n worsmasJi n grade en diploma's te 

prodmecr 111c. 'n Besondere en be· 
langrike cio wat aan die Afrikaanse 

niver. iteitc ges tel kan word, is om 
die studcntc en so die volk op te voed 
om nic vyande te maak van die mil· 
JOene nic·blanke in Afrika nie. Die 
blankc moet in teen dee! toegerus wee · 
om altyd sy lciersposisie te behou en 
te handhaaf. Hiervoor moet die blan• 
ke egter van die beste allooi wees ten 
opsigte van morele en religieuse lewe. 
Vir die berciking van hierdie toestand 
is die Universtteite grootliks verant· 
woordelik. 

N ad at h y sy rede gelewer hct, het 
Sy Edele die hoekstecn van die Ad· 
ministrasiegebou gele en daarna die 
kafeteria formeel geopen. In sy toe· 
sprakie hier gclewer, het hy met waar· 
dering meldtng gemaak van die feit 
dat die studcnte bereid i om self die 
hande uit die mou te steek vir die 
in. ameling van fond~e vir nood>aak· 
!th aanbo u1ngo 

NOENMAAL. 

Op 'n noenmaal wat Saterdagmid· 
dag ter ere van die Eerste Minister 
aangebied is, het dr. F. du Toit, Kan· 
selier van die Universiteit, 'n ern tige 
pleidooi gelewer vir die stigting van 
'n Fakulteit van Landbou aan die 
P.U. asook dat geldelike skenking 
aan Univer iteite belastingvry moet 
wees. 

Van sy kant het advokaat Strijdom 
die noodsaaklikheid beklemtoon van 
'n intense belang tel'ing in, en hoo~· 

agtmg vir, die groot taak van die 
Kerk , die politieke lewe en die op· 
voedi ng in ons land . 

Die feit dat dit die ee rste keer is 
dat 'n Premier van Suid·Afrika die 
P.U. vir C.H.O. be oek, owe] as die 
feit dat dte rede van die Eer te Mi· 
nister deur die S.A.U.K. uitge aai is, 
maak hierdie geleentheid nog meer 
gedenkwaardig in die geskiedenis van 
die P .U. 

,want die kafeteria is in die eerste 
pick daar vir u gerief." 

Mnr. T . van der Walt het die ower• 
hede bedank vir hulle hulp in verband 
met die kafeteria en met waardering 
melding gemaak van hierdie voorbeeld 
van ge.laagde ;amewerking tussen die 
owcrhede van die Universiteit en die 
~tudenteraad 

Sy Edele adv. ]. G. Strijdom. 

Rektor: 

Ondersteun jul 

Kafeteria! 
Op die mas avergadering, gehou op 

13 Augustu., het die Rektor verdui· 
delik dat dit nodig geblyk het om die 
koeponstelsel vir die dryf van die 
kafeteria te gebruik. Hoewel die stel• 
sel bietjie lornp mag lyk, het Profes· 
wr Coetzee gevra dat die studente die 
koeponotelsel geleentbeid moet gee 
om te bewys dat dit prakties is. ,In · 
dien die stelsel onprakties blyk te wees, 
a! ek die eerste een wees om dit af 

te okaf,'' het hy beloof. 

Voorts het Professor Coetzee ver• 
duidelik dat boekies met die koepons 
verkrygbaar sal wees by die kantoor, 
die Studenteraadskantoor en 'n be• 
perkte hoeveelheid ook by die kafe· 
teria self. Gaste kan deur studentc 
na die kafeteria geneem word, maar 
dan moet die studente self die bestel• 
lings plaas en die rekening vereffen. 

Ten slotte bet Professor Coet1.ee 
'n beroep gedoen op die tudente om 
DIE KAFETERIA HEELHARTIG 
TE ONDERSTEUN. K.l agtes en aan· 
bevelings in verband daarmee, sal 
graag ontvang word, en klagtes sover 
moonthk uit die weg gcruim word, 
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J. HEIDEMA 
Vir 

FIETSE, 

TIKMASJIENE 
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 U4 

Rook Kwaliteit teen Suid-Afrika se 
Gewildste Prys 

Omdat Kommando dag vir dag by die 
miljoene verkoop, rook u ge urvarse* 
topkwaliteit-tabak teen Suid-Arrika 
se gewildste pry . Daarom is Kom
mando ook die siga ret 11•aarom Suid-Afrika die mees1e 
1•ra. Gee Kommando 'n kans-en oordeel selr! 

* Uit (ahrieke in a/ vier die provinsies, /..om Kommando
sigarel/e kwaliteitmrs by die wbakwinke/ . . . geurvars 

en genot1•o/ by u! 

DIS DIE KWALITEIT WAT KOMMANDO VERKOOP! 

-~~~...t'Y,"~;~OOt,~~· 

~~ 
Ed~ L~ OO.MS, ( .S.T.O .. N.V,V.O. Ned .) ~ 

• OOGKUNDIGE. ~t 

• Brilspesialiteit. ~ 
U oe getoets op modern~wetenskaplike metode. 

Kerkstraat 129 - POTCHEFSTROOM - Telefoon 980 

EIE OPTIESE SLYPERY. 
Depot: CARLZEIS-JENA.. 

MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerkstraat 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 H andelaars in 

e MASSEY-HARRIS TREKKERS 

e PLAASGEREEDSKAP, 

e PLANTERS en STROPERS, 

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

IMPLEMENTE, ens. 

CORN-ER 
FRUIT STORE 

vir al u 

e VRUGTE, LE.KKERS, 

e SIGARETTE, 

e KOELDRANKE en 

e VERVERSINGS. 

VRUGTE en GROENTE. 

Bekend vanwee sy 

UITSTEKENDE DIBNS!! 

• 

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

teen baie redelike pryse. 

OOK ALLE TOILETWARE. 

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

POTCHEFSTROOM 

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

POTCHEFSTROOM. 

• 
KOM BESOEK ONS VIR .. DIENS"! 
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!l:JLE 'Wapad 
Donderdag, 6 September 1956. 

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

DOE 
MOET ONS 

·STEM ? 
• 

Die verkiesings is hier. Een . van die dae sal alma! weer 
in groepies saamdrom om te gesels oor wie geskik is vir hierdie 
posisie en wie ongeskik is vir daardie posisie. Vir twee weke 
lank sal verkiesings die hoofonderwerp wees van baie gesprekke. 
Daarom is dit goed dat elkeen van ons vir 'n oomblik stilstaan, 
en ons houdmg ten opsigte van die verkiesings 'n bietjie in oen~ 
sl<.ou neem. 

Daar is verskillende uJtgangspunte waaruit hierdie saak 
gewoonlik benader word. Vir sommige mense is populariteit die 
maatstaf waarmee gemeet word . .,Dit moet 'n gawe ou wees, 
ie.mand van wie ek hou". Dan is daar diegene wat net vir 'n man 
stem omdat hy 'n sekere kursus volg. Daar is ook hulle wat dit 
nie die moeite werd ag om voorat aan clie hele kwessie te dink 
nie. Hulle !<.om gewoonlik by die ve.rkiesingsvergadering ann, en 
vra vir die persoon wat langs hom sit: .,Vir wie moet ek stem?" 
Dit is net ·n paar van die maniere waarop verkiesings benader 
word. 

Daar is ook die mense wat liplekkend fluisterveldtugte op 
tou sit - skinderpraatjies wat soos 'n veldbrc.nd deur die uni~ 
versiteit versprei. Tevrede en selfvoldaan word die hande dan 
saamgeslaan wanneer die arme slagoffer nou deeglik swartge~ 
smeer is. As verskoning word dan aangebied: .,Hy wou mos." 

Ook hiermee is alma! nog nie tevrede nie. Op hierdie sta
dium tree daar gewoonlik 'n paar persone na vore . wat verkies 
om hulleseH te sien as die redders van die P.U. Hulle begin dan 
.. kook' , soos dit oor die a lgemeen genoem word. onder die voor
wendsel dat hulle organiseer. Om te organiseer vir iemand is 
nie verkeerd nie, maar daar is twee maniere waarop organisasie 
kan geskied - die regte marrier en die .. kook-manier." 

AI hierd1e dinge kom gewoonlik voor. Wanpraktyke wat 
floreer! En tog is die teendeel so eenvoudig , so voor die hand 
liggend. Ons eerste maatsta£ by verkiesings behoort te wees die 
belang van die studentegemeenskap. ..Is hy die n;ees geskikte 
persoon vir hierdie posisie? Sal hy die beste d1ens !ewer?" Dit 

REDAKSIE 

F. W. de Klerk (Hoofred.), ]. C. Coetzec (Ondcr-hoo fred.), P. J. S. de Klerk, 

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

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

en mej. ]. Erasmus (Varia), P . Brandt (Af!o ) en C. H arrington (Fotograaf), 

mej. H. Rautenbach (Kuns). 

ADMINISTRASIE 

J. C. Hendriks (Sakebestuurder), A. G. E. Yssel (Advertensic-bestuurder) B. 
v.d. Walt, P. ]. Riekert, H. Steyn, J. Hoogenooezem, C. ]. Steenkamp, A. 

Pyper, J. le Roux, F. R.oux, mejj. K. Pretorius, M . v.d. Merwe en A . Opperman. 

®nrhtnking 

Hy lyk n1e baie op sy pa nie, ne 7 
HAB. 2:19: Wee hom wat vir 'n stuk hout se: Word wakker! 
vir 'n dooie klip : ontwaak! Kan hy 'n mens leer ? Kyk hy is oor~ 
getrek met goud en silwer en daar is geen gees in sy binneste 
nie. 

Hy lyk nie juis baie op sy pa nie, 
ne ? Ek bedoel mnr. Wetenskap van 
Vandag . Kyk hoe senuweeagtig sit hy· 
en rondskuiwe op sy stoel. Met sy pa, 
mnr. Wetenskap van die Vorige Eeu, 
was dit nogal heelwat anders ge• 
oteld .. .. 

Groot, sterk en kalm het by daar 
gesit . Rustig in sy professorale stoel; 
asof hy al jare lank daar sit en nog 
baie jare lank daar sal bly sit. Eer· 
bied wou mens aangryp: ,U lyk baie 
op God, geagte Wetenskap van die 
Negentiende Eeu. God is volmaak -
ook u het daardie stadium bereik. 
God is getrou - ook u stellings kan 
nooit weer berroep word nie. God is 
waaragtig - ook by u is alles waar
heid. God is Almagtig - ook u bet 
al die elemente in bedwang. lnder· 
daad , dit lyk of u die lankgekoesterde 
ideaal van u Vader, die Satan, gaan 
verwerklik - by wat in sy hart gese 
bet : ,Ek wil opklim in die heme! , my 
troon verhef bo die sterre van God. 
Ek wil glim bo die boogtes van die 
wolke, my gelykstel met die Aller• 
hoogste!'." 

Maar - belaas. Hierdie sterk pa 
van mnr. Wetenskap van Vandag was 
niks anders as 'n stuk bout en 'n 
dooie klip met goud en silwer oor
getrek maar sonder 'n gees in sy bin• 
neste nie. Netjies het hy sy onmag en 
leegheid van binne bedek onder 'n 
glan van volmaaktheid en getrouheid, 
van waaragtigheid en almagtigheid. 
Maar die stormwinde van die twintig• 
ste eeu het gekom - die atoombom 
en die straalvliegtuig, vreemde ideo
logiee soos die liberalisme en die kom· 
munisme wat al sterker word en re• 
wol usie van sedes en van godsdiens, 
van politieke en van tegniek saam• 
bring - en dit het die goddelike 
glans van mnr. Wetenskap van die 
Negentiende Eeu afgewaai sodat ons 
nou sy ware karakter ontbloot voor 
ons sien le: 'n Witgepleisterde graf 
maar van binne vol doodsbeendere; 'n 
stuk bout en 'n dooie klip met geen 
!(ecs in sy binneste nie. 

Wat het nou van sy seun geword 
. . . . ? Mnr. Wetenskap van Vandag? 

atuurlik bet by op sy vader gesteun 
soos dit 'n goeie seun betaam. Ja, hy 

het hom aanbid. Sy vader, wat 'n stuk 
bout was en 'n dooie klip sonder 'n 
gees in sy binneste, was sy god. En 
nou - nou dat sy vader ontmasker 
is, noudat dit blyk dat hy nie raad 
bet teen die stormwinde van die twin· 
tigste eeu nie, nou het die moderne 
wetenskap geen anker meer nie. ,Wee 
hom wat vir 'n stuk bout se: Word 
wakker! Vir 'n dooie klip: ontwaak! 
Want hy kan 'n mens nie leer nie. 
Sodra die glans van die goud en die 
silwer waarmee hy hom oorgetrek bet 
weggewaai is, omhul hy hom in 'n 
ewige swye - blyk dit dat by geen 
raad bet nie. Daarom flikker daar ge· 
durig 'n vraagteken op die voorkop 
van mnr. Wetenskap van Vandag: Hy 
het raad in hierdie atoomeeu s6 nodig 
en hy het geen raadgewer nie. Hy 
bet gee n god nie. Hy bet geen hoop 
nie want die hoop is die hartstogtelike 
verlange om altyd by die Here jou 
God te wees omdat Hy jou enigste 
grand is, jou begin en jou einde -
jou sekerheid, jou vastigheid, jou doe!. 
Daarom is die moderne wetenskap 
soos een wat geen hoop het nie. Die 
bumanistiese strewe van sy vader, die 
magtige wetenskap van die negen• 
tiende eeu, bet oor die hele linie ge
faal. En h y het die dodelike resultate 
ge·erf . .. . Die poorte van die he! bet 
dit oorweldig. 

Geagte studente, hier het u enkele 
grepe uit die !ewe van die wetenskap 
van die verlede en die hede soos dit 
aan die meeste universiteite bestaan 
het en nog bestaan. Dank daarom u 
Vader wat in die heme! is, dat u 'n 
student is aan die P .U: vir C.H.O: 
Want bier is 'n ander wetenskap -
'n wetenskap wat hom grond op God 
as sy enigste sekerheid, sy enigste 
doel; wat nie 'n stuk bout of 'n dooie 
klip is nie maar wat 'n gees in Sy 
binneste het - die Gees van God 
Almagtig, deur Christus Jesus, onse 
H ere ; wat daarom is soos een wat 
hoop het - hoop dat die poorte van 
die he! dit nie sal oorweldig nie maar 
dat hy al sy beoefenaars sal lei tot op 
die pragtige pad van H e hr. 11: Deur 
die geloof verstaan ons dat die wereld 
deur die Woord van God toeberei is 
.... tot Sy eer; tot ons beboudenis. 

Louis Aucamp 

behoort ons maatstawwe te wees. Persoonlike smaak, a lgemene 
opime en derglike faktore behoort op die agtergrond te staan. 
Ons inoet stem vir die man wat ons studente en ons univeristeit 
se belange die beste sal bevorder. En bowenal moet ons stem vir 
hulle wat sal werl<. , nie vir eie eer nie , maar tot die eer van die 
Here. 
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J. TOO SUTIIE. 
Komplete 

Mansuitrusters 
Vir al u KLERASIE en ander 

benodigdhede. 

I {>hone 369 Foon 369 

POTCHEFSTROOM 

For/Vir 

'~SUNFROZE" 

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

OMEGA en TISSOT 

HORLOSIES 

Kerkstraat 127 - Telefoon 1, Roomys - Ice Cream VIR ..... 
POTCHEFSTROOM 

'N GROOT VERSKEIDENHEID 

, ARTIST'S'' OLIEKLEURE, 
POEIERVERF, en 

SKILDERKWASSE 

is tans verkrygbaar teen dieselfde pryse 

as in Johannesburg lby 

HARRY .JJ:DJ:IKIN 
Foon 639 115 Kerkstraat 

,~~~,~~~~~~~~~~~1 I MNR. J. S. DU PLESSIS, 

U VERTEENWOORDIGER VAN 

REMBRANDT 
Meyerstraat 9 Telefoon 897 

POTCHEFSTROOM. 

VIS, ERT APPELS, 

VERVERSINGS, ens. 

Von Wiellighstraat 13. 

POTCHEFSTROOM. 

WELKOM KAFEE 

DAVY ROBERTSON 
KUNSSENTRUM 

Vir die Mooiste 
PORTRETTE en RAME 

SANLAM-GEBOU 

KOM SIEN ONS
vir al u 

• Fotografiese 

en 

• Aptekersbenodigdhede. 

GEEN & VELLEMAN 
Kerkstraat, 

POTCHEFSTROOM. ~~~~~~~~~~~' \ 

~~2~~~~<·~~~~-=~-~~~~~~~·=·~~~~-~=·~~~~~·=·~~~~=~-~-~~-~~-~~ 
·~ J 

0. K. BAZAARS 
VAVI ~ ~ If $lYiii <dl =A f If iilk ~ lk<@@ IP' 

DIE O.K. BAZAAR HOU DIE MARK ELKE DAG 

DOP VIR WINSKOPIES WAT ONS LAER PRYSE 

STEEDS LAER LAAT DAAL. 

DEUR ONS WINSKOPIES BESPAAR U 

I~@@IP' lk<@lnlit~ 1rn1t ~1rnlb>®~IP'~~ 1r 

u 
II 

Donderdag. 6 September 1956 . 

DIE BULT FIETS- en 
SKOENREPARASIE

WINKEL 
LANGS WELKOM-KAFEE. 

Besoek one vu betroubare werk •n 

spoed! 

FIETSE, SKOENE en 

FIETSONDERDELE. 

DIE ARCADIA 
HAARKAPPERS 

VIER GEKW ALIFISEERDE HAAR· 

KAPPERS TOT U DIENS. 

,Netheid en Kwaliteitswerk" 

is ODS Leuse. 

Bedieners van Dames sowel as 
Mans. 

HAROLD'S 
AUTOMOBILE SERVICE 

STATION. 
Kerkstraat 166 - Telefoon 12?3 

Potchefstroom. 

• 
Voorraadhouers va n al!e 

Onderdele en bykomstighede 
vir u Motor, Trekker, ens. 

PRESIDENT CAFE 
FOR: 

• SWEETS, 

e GRILLS 

and 

• COOLDRINKS 

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

CENTRAL 
CASH STORE 

POTCHEFSTROOM 
Vir Vars Vrugte, 

Groente, 
Kruideniersware, 
Damesuitrustings, 
Kombuisgereedskap. 

ONS IS DIE BILLIKSTE IN 
DIE DORP. 

WESTVAAL 

0. F~~ 4~azaar, Potchefst:~u~~~ l stud·~p~~~~ 
~~§§~·:~g~~=~· ~~~~~~~;;?:~-~~3:g~~~-:g~~3:E~~~QJ§ WE S TV A A L 
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In die laaste .. V an Studenteraadswee" van 1955 is u ewe 
bedeesd gevra om maar sagkens te werk met die jong . onervare 
veertienta l wat u daargestel het. Vandag word u ewe bedeesd 
bedank vir u ver troue. steun . geduld en lydsaamheid. 

Ons het dit vcrlede jaar as ideaal 
uitgespreek: om le aile tye ten nou· 
>te met aile P. U .·studente saam te 
werk . Maar dan nie so dat samewer• 
king as sodanig voorop gc tel word 
nie. Vecl eerder dat ons studentege· 
meenskap in die afwesigheid van eni· 
ge groepvorminge eenpariglik dit wat 
eie aan ons Alma Mater is, sa l uit· 

bou en uitdra. 

Wat die Studenteraad van 1956 
in hierdie verband kon verrig, kan u 
maar gerus ook op u eie rekening 
skrywe. W ant om va:: le stel wat deur 
die Studenteraad en wat deur die stu• 
dente tot stand gebring is, is hykans 

onmoontlik. 

En hiervoor dan ons opregte dank . 
Vir oulaas 'n paar sakies wat in 

die afgelope tyd aandag kon geniet:-

STUDENTEHANDBOEK. 

Die totale koste ve rbonde aan die 
druk van die Studentehandboek het 
£500 beloop. Aange ien 1000 eksem· 
plare ged ruk i . beteken dit dat die 
kosprys op 10/· per boek te , taan 

kom. 

Die Studenteraad het dit eg ter gocd 
geag om die boek teen 8/ 6 tuk aan 
!~uciente te verkoop - en du elke 
bock met 1/ 6 te subsidieer - en teen 
12/ 6 aan buitestaanders. 

' n Lys wenke en aanbevelin gs met 
die oog op die publiksie van 'n opvol· 
ger , al ook gereeld nagehou worJ. 
As u enigiet> ter verbetering van die 

tudentehandboek aan die hand te 
doen het - en dit behoort nie moei· 
Jik te wecs nie - laat weet ons ge· 

rus. 

KLEURE. 

' 11 Af::onderlike kleurereglement '" 
hykans in !(ereedheid. Voortaan >al 
die enigste praktiese voorwaarde vir 
die verkrygin g van kleure nie meer 

bloot 

(i) laagpunt In :-g. Bro,jure·eba· 

men en 

(ii) vir tweede jaar inge. krewe stu · 
wee~, 

wees nie. D ie hclangstelling van die 
retrokkc tudent in die Hudentelewe 
sal we! deeglik getoets word. H Ierd ie 
reglement sal naamlik o.a. 'n uitbrei• 
ding op art. A (iii) van die Huis· 
houdelike Regl ement van die Studen• 

tcraad bevat. 

FINANSIES. 

word tans wee reens o nder oe geneem. 
Mi kien mag 'n wenkie of twee - en 
dalk iets meer po itief - aan die 
nuwe Studenteraad oorgedra kan 
word. 

NOGEENS KOEPONS. 

Koepons vir gebruik in die kafete• 
ria i. tan~ verkrygbaar by: 

(i) Admmistratiewc kantoor, P .U. 
v1r C.H.O.; 

( ii) tudenteraadskantoor; 

(Iii) Koohui ·c: 

Klawerhof: E. Geertsema; 
Piet Groblerhuis: C Smit; 
Dawie du Plessish uis: D. Post· 
rna; 

H eimat: ]. ]. A. Steenkamp; 
Uitspan: H . Coetzee; 
Ons Huis: R. V. V enter; 
Postmahuis: P. J. du Bruyn; 

(Iv) Kafeteria: 'n Geringe boeveel• 
heid bockies word ook saan vir nood· 
f.(eva lle in die Kafeteria aangehou. 

VREUGDEDAG. 

Van die fond c wat vanjaar deur die 
Vreugdedagkomilee ingesa mcl is, word 
die rekordbcd rag van £'i2 5 vanjaar 
a an licfdadigheid af gestaan. Hiervan 
gaan 

£175 aan du~ Kindersorg· en Lief· 
dadigheidsgenoot,kap van Pot• 
chef troom, en 

.£3 50 aun die Trans·OranJe Skool 
vir Dowes ( Pretona). 

S TUDENTESAAL. 

\\.'aar on- nu\\ c Maga•yn, D1,ko· 
teekkamer en Ar)!ief bykans voltooi is, 
kan die los gocd wat In elke kuil 
hoekic van die Studentesaal · n been· 
komc moe vind, gerus nou verwyder 
word. 

Die;elft!e geld vir dH· koeldrank· 
botteb en wat die. mecr >Y wat n \ 
funksies en geselhghede die kaartjie<• 
kantoor oorlaai. Die Studenteraad het 
besluit dat sulke 1-ottels na 'n week 
\'e rkoop en die rckcmng van die be· 
tokke instansie dan mel daar(he be· 
drag gedebiteer sal word. 

VERKIESINGS. 

M aant!agaand, 10 eptember -
D ondcrdagaand, 13 September is ver· 
kiesingswcck. Vir besonderbede in 
hierdie verband verwys ons u na die 
Rrglement vir Studenteraadsverkie · 
' Ill g' op hl- 85 \,Ill di(· tuucnt · 

handboek asook na die kenmsgewing· 
bord. 

Dat ons studentelewe sodanig ui~· 

geberei het dat dit onmoontlik is om 
'n mens se gewig o ral in te gooi, geld 
in dubbele mate van die verskillende 
bcstuur;.lede. Laat die verkiesings van 
1956 dan uit dit daarstel: 

dat met die tradisie om al die werk 
op 'n handjievol krom skouers op 
te stapel, finaal gebreek word. 

Kies oordeelkundig, maar bring u 
vcrskillende stem me by die verskillen· 
de instansies uit op 'n groot aantal 
persone. Distribueer die werksaamhede 
vir die jaar 19 57 oor die skouers van 
die grout aantal gewill ige entoesiaste. 
Aan die ander kant : kies oordeelkun• 
dig vir watter instansies u u verkies· 
baar gaan stel. Spesiali eer - en sorg 
dat u u volle gewig kan inwerp vir 
die taak waarvoor u verkie word. 

Aan aile nuwe bestuurslede, en 
vera! aan d ie nuwe Studenteraad, 
krag e n verligting uit die hoogte. 
Mag 'n ryke en vrugbare jaar u 
dee! wees. 

T . v.d. W. 

Pragtige skenkings 

aan die P.U. 
Namcns haar man het mevr. dr. 

Gerhard Moerdijk Saterdagoggend 'n 
geskenk van £2,500 aan die P. U. v1r 
C.H.O. oo rh andig. Die rente van die 
geld sal in die vorm van beurse ter 
be kikking van studente in die bee!· 
dende kunste gestcl word. 

Van haar kant heL mevr. M oe rdijk 
'n stel waardevolle Duitsc boeke aan 
die biblioteek gegee. 

Prof. t!r. G . Dekker het die egpaar 
op gepaste wy e bedank. 

VAN DIE REDAKSIE 

Postmahui~ . 

P .U. vir C .H .O. 

eptember 1956. 

Geagte Pukkc, 

Daar is nou nog net 'n paar sake 
op ons osiale jaarprogram wat moet 
afgesluil word, voordat die akademie 
die leisels in hande neem. Een van 
die dae begin die verkiesings - 'n 
tyd van woelinge, botsings, vreugde 
en teleurstelling. Ons wil die hoop 
uitspreek dat alles rustig sal verloop, 
en dat nadat alles ve rby i , daar weer 
soos in die verlede saamgestaan ea 
saamgewerk sal word. 

Ons wil by hierdie geleentheid 
weereens n oproep doen op u, as 
lesers, om vryelik te kom met posi· 
t iewe kritiek op , Die Wapad", om 
van , Die Wapad" gebruik te maak 
as mondstuk wanneer u iets op die 
hart het wat die studentegemeenskap 

raak. 

Totdat die volgende uitgawe ver• 
skyn word aan u aile ste rkte toege· 
wen op die gebied van die akademie, 
wwel as ander !(ebiede wat u mag 
betree (en hier dink ons vera! aan 
daardie gebied waarheen die koms van 
die lente 'n men, altyd dry f). 

Groetend, 
F. W. de K.lerk (Hoofrcd). 

( 8 - 28 Au gustus). 

• Kafetena • Finansies 

• Kleu rc • Erckleurc 

• Vervoer • Dirigent, kakery 

• Komitees van die r.R. • Eerstejaar< 

• Be~embc;s • Slcutels· kontrole 

• Naamplaatjies, P . w. Buy ·trofec • P. W . Buys·dagboek 

• T o ere • Projektor VIr Studentesaal 

• Geldinsameling • Ru~bankie 

• B,•kcr• 11 Trofec! • Studeotch.InJhoel t :.<am~n 
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I BRIEWEBUS I -
Musiekliefhebber ontstoke. 

P.U. vir C.H.O., 

Potchefstroom. 

2 7 Augustu 19· ~ 6. 

eagte Redaksie, 

Ek is seker ek spreek namens vele 
musiekliefhebbers onder ons Pukke 
a ek die aak van die plateprogram· 
me Sondagaande aanroer. Baie van 
ons sien werklik die hele week daar• 
na uit om gedurende hierdie uurtjie 
rustig na die plate wat gedraal word 

te lui ter en die musiek te waardeer. 
Daarom wil ek 'n vriendelike dog 

dringende versoek rig tot diegene wat 
geen belang by die aanbiedinge het 
nie, maar blykbaar na 'n geleentheid 
sock om onstigtelik te wees, om asse• 
blief nie die verrigtingc daar te kom 
•teur nie. 

Laat ons ook daar ons welwillend· 
heid teenoor mekaar betoon. 

Dankie vir plasing. 

C. P. J. 

DIE HOFKONSERT 
' n finansiele sukses. 
Naas die opvoering van die Hofkonsert op Potchefstroorn . 

het die geselskap al op die volgende plekke ook opgevoer : Kru

gersdorp, Linoen (Johannesburg) en Ventersdorp. 

Tot op hede blyk dit dat hierdie 
aanbiedinge van vermaak vanuit finan• 
siele oogpunt gesien 'n groot sukses 
is. Daar i reeds 'n netto·wins van 
plus minu .£800 gein. Met nog twee 
(lpvoerings in die vooruitsig, word 
daar getrag om die .£l000·kerf te oor· 
skry. 

Vanuit vermaaklikheids.oogpunt ge· 
sien, word daar baanbrekerswerk ver• 
rig deur die geselskap. Daar word ge· 

trag om die program by die publieke 
smaak aan te pas en daarom is daar 
groot wisseling in die programaan· 
hieding. 

,Miskien word daar vanjaar n ste• 
wige fondament vir die toekom gele,'' 
het een van die lede van die geselskap 
in 'n onderhoud verklaar . .,Ons hoop 
dat in die toekoms met vrug geleer 
sal kan word 11it vanjaar se arbeid." 

Vervolg: Simfoniekonsert. 
D1t klink alles baie superlatief ge• 

~tel. Daar was natuurlik klein insin· 
kinge; maar dis nie dingc wat mens 
onthou nie. J y onthou net dat dit 'n 
baie, baie mooi aand was. 

Maar agter daardie genot le daar 
haie meer as wat mens mag vermoed. 
Toe d1e be tuur van die Musiekver· 
cniging aan die begin van vanjaar be· 
sluit het om Anton Hartman te nooi, 
het bulle deeglik geweet dat dit g'n 
speletjiestaak was nie. Dis nie 'n ge· 
ringc prestasie om meer as negehon• 
derd mense in die Studentesaal byrne• 
kaar te kry en d1t tydens 'n langna· 
week nie - maar dis presies wat gc• 
heur het. Die geesdrif was eenvoudig 
ongekend en die plekbesprekings het 
teen gemiddeld skrams onder die hon• 
derd per dag aangegroei. En die 
d1nge het nie vanself gekom nie. Die 
paar •lac dat ek aglcr die <kerm< kon 

inloer, het ek besef hoe daar regtig 
gewerskaf word. 

Dank, y d1e pragtigc onder teuning 
en die hulp van die Stadsraad, i die 
komert sender verlie in finansiele 
opsig . 

Dit maak mens al klaar gret1g om 
volgende Jaar ,e konsert by te woon . 
En mens kan maar hoop dat Anton 
Hartman self weer sal oorkom. Want 
laat dit nou gese word: hy het hom 
bemind gcmaak deur sy optrede Sa
terdag. Die manier waarop hy presies 
uit sy orkes haal wat hy wil he, 
dwing die bewondering af; en die ma
nier waarop hy teenoor die publiek 
optree, maak hom gewild. 

Die slot om dan? On· wil dankie 
se - en dit diep uit die hart uit 
don. 

Die 
Republikeinse strewe 

van die Afrikaner. 
Die rede oor .,Die rol wat die Republikeinse gedagte ge

speel het in die wording van die Afrikanervolk" wat op Dinsdag
aand 14 Augustus tydens die programvergadering van die A.S.B. 
in die Totius Gedenksaal gelewer is, was die produk van die 
betrokke hggaam se Studiekomltee. D1t is deur die voorsitter 
van die Studiekomitee, mnr. P. J. de Bruyn , voorgedra en ge
tuig van 'n deeglike studie wat van die. onderwerp gemaak is . 

lnleidend het mnr. de Bruyn aan• 
getoon dat d1e Repubhkemse gedagte 
in Su1d·Afrika gedurig verander het 
vanaf 1652 tot 19~6 weens die feit 
dat die staatsvorm moes aanpas by die 
gees van die tyd. Hy het die Republi
keinse gedagte om•krywe as ,een tc· 
rna waarna elkeen wat homself 'n 
Boer wou noem, gestreef hct, en bier
die cen gedagte het gebly en sal bly 
solank a wat daar in Suid·Afrika 'n 
Boerenasie al woon." Spreker wil 
dan ook hierdie een gedagte met drie 
woorde aandui. naamlik vryhe1d, on• 
afhanklikheid en selfstandigbeid. 

H1erna het spreker 'n volledige 
uiteensetting gegee van die ontwikke· 
ling van die republikeinse strewe in 
Suid·Afrika vanaf 1652 tot 19~6. a 
hierdie baie heldere uiteensetting kon 
daar geen ander gevolgtrekking ge• 
maak word, as dat Suid-Afrika nou 
ryp is vir verdere staatkundige ont· 
wikkeling, en wei in die republikeinse 
rigting. 

By dieselfde geleentheid het mnr. 
Jeremy Ambler d1e studentelewe aan 
die Univer iteit van Cambridge ge
skets, en dit toegelig deur Jigbeelde 
te vertoon . 

MATESIS 

IS 'N MOET! 

Ons sal graag wii hoor van 'njongman 

met B.Sc. of B.Com. wat 'n sterk aanlttg 

het vir matesis en wat hom wil bekwaam 

as aktuaris. Ons bied 'n aantreklike 

begin-salaris aan die regte per soon ••• 

vinnige bevordering en aile moontlike 

hulp van ons kant terwyl hy studeer. 

Adresseer asseblief u navrae aam 

DIE PERSONEELBESTUURDER 
AFRICAN HOMES TRUST & INSURANCE CO . LTD. 

Posbus 93, KAAPSTAD. 

Telefoon: 24931. 
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Ooreenkomstig die doel wat hy voor oe het, sal die vereis

tes wat d1e fotograat aan sy foto ·s stel. verskil. D1e toroversa
melaar wil graag duidelike kiekies he; die man wat argiefopna
mes wil he, laat die kamera ·n duidelike ve.rhaal vertel; die por· 
trettotograat laat die karakter spreek; d1e kunsfotograaf kies 
tonele van groot skoonheid om 'n emosionele ondervinding te 
verewig. 

Hierdie laaste punt kan geneem 
word as die doe! van elke kunstenaar 
in die fotografie. Kuns leen egter nie 
tot ontleding nie, en ewe min kan die 
emosionele inhoud van 'n foto ver
deel word in terme van fisiese kwali· 
teite. Maar uit 'n deeglike studie van 
die werke van die groot mee ters kan 
tog sekere grondbeginsel vir die 
rangskikking en komposisie neergele 
word. Dit is byvoorbeeld bekend dat 
lyne in 'n sekere vorm gerangskik, ak· 
tiwiteit weergee, en dan in 'n ander 
vorm weer statics is . Maar 'n foto 
wat streng volgens neergelegde reels 
gebou is, mag net soveel emosionelc 
waarde he as die blou·afdruk van 'n 
argitek, dus ... . 

Die eerste reel wat die fotograaf 
moet onthou, is dat eenvoud tel. Te 
vee! detail mag die oog wegtrek van 
die hoofobjek in die foco . 

Die foro moet nooit in twee gelyke 
Jele deur 'n vertikale of horisontale 
lyn verdeel word nie. In landskappe 
waarin die horison voorkom, moet die 
:yn van die horison een derde van die 
akand van die bokant of die onder· 
kant van die foto wees. Laasgenoemde 
verdeling, naamlik die van twee der• 
des lug en een derde voorgronde, i~ 
altyd verkieslik, op voorwaarde dat 
die wolke ' n essensiele dee! van die 
kompo isie uitmaak . 

Hou die kante en hoeke vry van 
voorwerpe wat aandag trek!. 

As mens nou die foro horiso ntaal 
en verukaal in derdes verdeel, vind 
mens dat die lyne mekaar op vier 
plekke sny. Hierdie punte (kruispun· 
te) i die sterk punte op die foto. 
Dit is hier waar 'n voorwerp die mees· 
te klem ontvang en die mees opval· 
lende is. Twee voorwerpe van belang 
moet nooit op dieselfde horisontale 
vlak geplaas word nic, a! i dit op die 
sterk punte van die foto. Daar moct 
liewer gebruik gemaak word van die 
hoer of laer kruispunte vir die tweede 
vvorwerp. Probecr altyJ om 'n hgte 

voorwerp teen 'n donker agtergrond 
te plaas, want kontras tel! In straat· 
en ander tonele is die V•vorm van die 
lug dikwels onaangenaam vir die oog. 
Hier kan die luglyn gebreek word 
deur 'n skoorsteen of toring of iets 
wac teen die lug uitstaan . 

Die oog beweeg gewoonlik oor die 
foto vanuit die hoofpunt nadat toe· 
gang verkry is vanaf die middelpunt, 
rotdat dit 'n verwante balans aan die 
anderkant opvang. Hierdie idee van 
balans het nie aileen betrekking op die 
plasing van die dele binne die foto 
nie, maar ook op aksent van die ob· 
jekte wat in die verskillende vlakke 
geplaas word. Balans in 'n foto is nie 
bloot net 'n saak van donkerder of 
hgter rna sas nie, maar ook grootliks 
van afgeleide aandag wac bereik kan 
word deur middel van teenstellende 
lyne. Hierdie teenstelling van lyne 
vind ons in die konstruksie wat ge· 
vorm word deur die gang van 'n pad 
of stroom wat op 'n geskikte plek op 
die voorgrond begin en dan terugloop 
in die foto in terwyl dit met sy kron· 
kelgang hoeke vorm. Dit verdwyn hitr 
en verskyn dan weer 'n endjie verder, 
om lyne en hoeke te vorm wat alma! 
meehelp om die oog te lei in die 
foro in, en die aandag binne die foto 
te hou . Wat die toegang in 'n foto 
bet ref: Lyne gevorm deur 'n pad of 
stroom of iets dergeliks bied dikwels 
goe1e toegang tot 'n foto. Dieselfde 
effek kan egter bereik word deur die 
voorgrond oop te laat, sodat die oog 
daaroor heengly en die foto self bin· 
nedring. Pasop egter vir te vecl voor· 
grond! 

' n Gunstelmg middel waardeur fo· 
tograwe toegang tot 'n foto verleen, 
is 'n boog of deur wat in skaduwee 
gehul i · - dus min of geen detail. 
Aangesien die oog meer getrek word 
deur Jig as deur donker, beweeg dit 
,·innig oor die donker heen na waar 
d1e foto die helderste is. 

Om terug te keer tot die pad en 
lh.: stroomp1 •· Dtt bn groothks Ill.:e · 

~im {oniEkon1£ 'lt 
~n skitterende sukses. 

.. Nee, kyk, ek wil nou niks se nie - maar dit was darem 
nou wragtie uit die boonste rak!" Hy rek hom behaaglik uit. 

Sy kamermaat pluk 'n hemp oor die kop. ,.Ek het vyf sjie~ 
lings betaal en dit het hard gegaan. Maar ek se nou vir jou ek 
sal dit dubbel betaal om dit nog 'n slag te hoor." 

• ,Jy moet darem nie die koor gaan 
vergeet nie. Mens boor nie aldag so 

e blink in oc. Sy talm nog 'n iets nie." 
oomblikkie in Kulu se deur. , Jong 
ek moet vanaand darem groot dankie 
se. Dit was pragtig." 

* * * 
.,Daardie De Villiers is net my tier. 

Dis darem nou sommer speel gewees 
daardic, boor!" 

help om perspektief in die foto te 
bring. Daar is egter ander voorwerpe 
wat hiertoe kan hulp verleen. Dink 
byvoorbeeld aan 'n Ianing borne, tele· 
graafpale, ensovoorts. Sorg dat daar 
diepte in u foto is! 

Soos reeds genoem, is dit moontlik 
om sekere ,geraamte" konstruksies 
neer te le wat foto's sal !ewer wat 
aan tegniefe vereistes sal voldoen. So 
vind ons byvoorbeeld die driehoek·, 
die kruis•, die ster·, die S· die 0·; 
d1e weeg~kaal· en die L·konstruksie. 
Enige van hierdie kan in enige foto 
toegepas word, of selfs meer as een 
in dieselfde foto. My standpunt is eg
ter dat ons slegs hiervan moet kennis 
neem maar ons tog nie te vee! daar· 
deur moet laat bind nie. 

Van hierdie genoemde konstruksies 
i• die driehoek die mees bekende, en 
dit verskaf stabiliteit aan die foto. Die 
kop en ~kouer< in 'n portretstudie 
neem byna altyd hierdie vorm aan. 

Horiso ntale lyne verskaf 'n indruk 
va n vreedsaamheid, kalmte en ru .. Ver· 
tikale lyne weer gee stabiliteit en krag 
weer, terwyl diagonale dui op aktiwi· 
teit en energie. Diagonale het egter 
bystand nodig, want hulle is nie sterk 
genoeg om op hulleself te staan nie. 

Lyne lei die oog in 'n foto! Lyne 
wat 'n foto in twee sny sonder om 
eren~ onderbreek te word, lei die oog 
uit die foto uit. Pasop dus daarvoor! 

'n Foto moet ook nie onvolledig 
voorkom nie. 'n Belangrike dee! moet 
nie weggelaat word nie. Dit kom ni~ 

daarop neer dat dit nie toelaatbaar is 
om sleg die ko en ~kouer• en in 
~ommige geval slegs 'n gedeelte van 
die gesig weer te j:tee nie, maar dat 
d1e foto geen onbeantwoorde vraag 
hy die waarnemer moet laat nie. Dink 
byvoorheeld aan die skaduwee van 'n 
mensefiguur. terwyl die per~oon wat 
verantwoordelik i< vir die skaduwee 
nie sigbaar is nie! 

Laat u foto' s spreek en laat hulle 
'11 volJed1ge vuhaal ettel 

* 

Sulke dinge het mens gehoor na 
die Simfoniekonsert van Saterdagaand 
die eerste. En dit was ook glad nie 
nodig om spesiaal by 'n man te kom 
en te vra: ,Hoe't jy daarvan gehou? 
nie. Dit het sommer vanself uitgekom . 
Hoe kon dit ook anders? Want dit is 
nie aldag dat mens sowat boor rue. 

So 'n oomblikkie se agteroor sit, 
met toe oe, om weer stilletjies na alles 
te luister, sal nie onvanpas wees rue: 

Heel eerste die Kleine Nachtmusik. 
Wie ken dit nie? Sommer met die 
intrap kon mens jou verluister. Die 
Romanze kon miskien 'n rapsie stadi
ger aangepak gewees het; so bier en 
daar sou mens nog 'n raps meer dar• 
telheid wou boor - maar as geheel 
het dit mens genoeglik laat regskuif. 

Toe kom die Kroningsmis, wat se· 
ker die aand se hoogtepunt was: An· 
ton Hartman bet selwers verklaar dat 
hy nog nie 'n koor s6 hoor sing het 
nie. En wie is ons dan nou om anders 
te dink? Die jubelende, pragtige 
Gloria, die teer•mooie Agnus Dei -
en sommer die hele werk - was 'n 
balsem vir die gees. Anna Papendorf 
het met mooi inlewing en glans ge• 
sing; Mathilde du Plessis het verbaas 
met 'n baie suiwer en sterk stem; 
mens was eintlik jammer dat daar nie 
meer geleentheid vir Luther Backer, 
die bas, was om sy stem te laat hoor 
nie . Die mooi spel tussen koor en 
soliste, die flitsende Jig en skadu van 
forte en piano, het mens sommer uit 
die taanspoor beetgeneem. Die feit 
dat al die deelnemers dit klaarblyklik 
met oorgawe geniet bet om te sing, 
bet dit vir die gehoor ook 'n genot 
gemaak. 

Pieter de Villiers se vertolking van 
die D mineur·konsert, na 'n effens on· 
sekere eerste dee!, bet deur die fyn 
liriek van die tweede dee! aangegroei 
na 'n pragtige weergawe van die Ron• 
do. 

Die mooi klein Lint•simfonie het 
'n paar mooi hoogtepunte gebied, ver· 
al in die Allegro Spiritoso van die 
eerste en die Presto van die laaste 
deel. 

Die toegif·minuet was 'n bekoorlike 
en fyn afsluiting. 

(Vavolg op bl dsy sesj 
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Lof ~ir ,, THALIA 
nie~oordrewe. 

'' 
~ 

Met die opvoering van , Thalia" in die Totius~Gedenksaal, 
is bewys dat die gunstige kritiek wat die geselskap met die op~ 
voerings in Suidwes~Afrika ingeoes het, geensins oordrewe was 
nie. Die gehoor het die opv oering geniet en ongunstige kritiek 
is slegs van enkele individue gehoor. 

JOHAN VAN DER VYVER as 
Wynand en WALDA BOTHA as 
Lena was in ,.Gebed in Clarendon" 
die uitblinkers. Al die ander spelers 
het hulle egter goed van hul taak 
gekwyt. 

Dit gaan egter moeiliker om die 
uitblinkers in ,.Liefde en Spelfoute" 
uit te sonder. AI die rolle is uitstekend 
vertolk, hoewel die rolle nie diese!fde 

Mej Walda Botha (regs) en mnr. 
Alwyn du Plessis (bo) wat groot lo£ 
ingeoes het in S.W.A. vir hul spel in 

, Liefde en Spelfoute" . 

geleenthede aan die spelers gebied het 
nie. Miskien kan ALWYN DU PLES
SIS uitgesonder word vir sy vertol· 
king van die rol van Pasquin. Sy spel 
herinner sterk aan die van Siegfried 
M ynhardt. 

Die eksperiment om n blyspel en 
drama in dieselfde program aan te 
hied, kan nie anders as baie geslaagd 
beskou word nie . 

S. A • N • L • A • M • 
Word verteenwoordig deur 

MNR. VENTER, 

Noordbrugwee 3 - Telefoon 1247, 

POTOiEFSTROOM 

Vir al u A.ssuransiepolisse en V ersekerings. 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 - Foon 167 en 1086. 

BROOD, KOEK en PASTEIT]IES. 

Bakkers en Banketbakken 
vir al1e geleenthede. 

TROUE-, VERJAARDAG- en 
DOOPKOEKE. 

Kerkstraat 38, Potchefstroom. 
Spoorwegstraat, Klerksdorp 

PRO REGE-PEiRS 
Boekhandel 

en 
Antikwariaat. 

vir aJ u 

W etenskaplike Boeke 
en Skryfbehoeftes. 

Kerbtraat 59 Tele!oon 1164 

Oorsig oor die Nuns 
(Alle name in die verhaal is denk· 

beeldig en het nie betrekking op eni· 
ge persoon nie.} 

Uit hoogs betroubare bron wo rd 
verneem dat Minister G. P . S. Cho· 
manski met 'n groot meerderheid van 
stemme herkies is tot Ieier van die 
coupon-party, met Minister S. Ditot• 
ski as Ere·Sekretaris. Op 'n vergade· 
ring wat ~pesiaal bele is om die cou· 
pon· en die anti-coupon partye met 
mekaar te versoen, het die beleid van 
die coupon-party weer duidelik na 
vore gekom, naamlik om skepe slegs 
deur middel van koepons deur die 
Sue~·kanaal te laat. Slegs 2/6 koepons 
mag gebruik word, maar dit het slegs 
betrekking op skepe wat met ,.bicy• 
cle-balls" loop en wat voorsien is van 
glimstroke op die agterstewe. Groter 
skepe mag egter nie van die Sue~·ka· 
naal gebruik maak nie. Ons berigge· 
wer meld verder dat hoewel die cou• 
pon·party nog die grootste aantal 
stemme het, dit 'n gevoelige knou ge• 
kry het toe mnr. H. Cotsefski van 
die Diplomatieke Korps en eertydse 
voorstander van die coupon-party, oor· 
gestap het na die anti•coupon•party. 
Die coupon•party se posisie word nog 
verder verswak deur die neutrale hou• 
ding van 'n groot voorstander van 
genoemde party, naamlik Pidi Wetski 
van die Departement Adm inistratio. 
Gerugte doen die ronde dat Veld· 
maarskalk J. Chrotsefski, opperbevel· 
hebber van die Departement Admini• 
stratio, dit tans oorweeg om ook oor 
te stap na die anti-coupon-party. As 
hierdie gerugte bewaarheid word, sal 
skepe eersdaags seker weer son der 
koepons deur die Suez·kanaal mag 
vaar. 

ONDERSTEUN 
ONS 

ADVERTEERDERS 

Studente . . . ! ! 
Vir al u 

• Handboeke, 
• Skryfbenodigdhede, 

• Leer~e. 
• Geskenke, ens.! 

BESOEK ONS EN WEES VERSE

KER VAN GOEIE DIENS 

POTCHEFSTROOM I 
BOEKHANDEL I 

l:(erkstraat 90 - Telefoon 497 

BLITZ!. .. 
DROOGSKOON~RS 

Stuur u klere na ons . • • ons 
sal weet wat om daarmee te 

doen! 

• 

Donderdag, 6 September 1956 . 

• 
UITSLAE 

RUGBY. 

Theos Goldfields 14 

Theos 0 Lichtenburg 11 

Navy 20 Goldfields 17 

Navy 6 Blyvoor 3 

0.19A 9 Goldfields 0 

0.19 A. 26 Blyvoor 

Fires 13 Witrand 28 

Fires 6 Garnisoen 6 

T ekkies 8 Dorp 14 

HOKKIE. 

le Span 2 Normaal 5 

1e Span 6 Dorp 0 

1e Span 5 Garnisoen 

0 

2e Span 1 Rustenburg 0 

DAMESHOKKIE. 

... 11 Augustus 

2e Span 1 Strathvaal 4 

15 Augustus 

1e Span 3 Potch. Dorp 

18 Augustus 

1e Span 0 Viljoenskroon 0 

18 Augustus 

2e Span 0 Potch. Dorp 1 · 

22 Augustus 

1e Span 1 N ormaal 2e Span 

25 Augustus 

2e Span 0 Witrand 1 

• 
SAAMWE :R·K 

WINKEL, 
VON WIELLIGHSTRAA T 13 

Foon 515 

Algemene Handelaars 
KRUIDENIERSWARE, 

HARDEWARE, 
KLERASIE, 

en SKRYFBEHOEFTES 
"Kom ondersteun ons Pukke!" 

TURKSTRA 
BAKKERY 

Raadpleeg ons vir • • , 
e BRUIDSKOEKE, 

e BROOD 

en 
e ALLE KOEKSOOR1E. 

ELKE DAG VARS ' .. 
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Miekie se laaste briefie. 
KOELOE. 

POTS. 
27 OGISTI S. 

Lievste oom soois en tant fya, 

Die har tseer fan passerde keer is nog te.enwoorrig . F an dag 
foe! ek eers sleg wan tit is mei ou heellaas te ·brievic aan oom hil le 
fan Pots af. O e oom , ek sa l sowaar na hierie plek fi rla ng en al 
sei mensi ol< want al het almal een of anner ty t mel mei skoor 
gesoek, al hettie mans so baijemaal mei a rme viets so fer rinn i
weer la tik dage moes sikkel om hom skoon van die ghries ti krei 
of om w1nt m se1 w iele te krei, ekkit fir alma! liev giwort. 

Ekkit nourie dag mei laaste korfbal 
wetstreit gespeel en toe koeloe we n en 
ons die ientirkossittie skilt k rei wassik 
blei en tog fo l fannie droefhyt. Oppie 
plaas sil ek maar weer saammittie 
seens foetbol speul. Satterag het hi 
baije belangrike man ons kaffee en 
atminni tratiewe geboue se hoeksteen 
kom le en ek was blei latik hom kon 
sien wantit was oom hans streidom. 

Fan mei ou be te makies het fir 
mei 'n afskeitspartykie gegee Ai, ek 
was so hartseer want toe los mei jon• 
gekie mei ook nog omlat ek weggaan 
want hei se lattit yttie oog yttie hart 
sal wees. Is ok maar seker goet want 
hoe sou ek geweet het of hy mei n1e 
dalk kul eendag as ek weggisie. 

Seker die kinders wat ekke die 
meeste na, sa l firlang is ou biebie met 
haar steiwe knie, mariena met haar 
ou penfrienkie, saarkie groblir met 
haar ou soet stemmekie (vera! innic 
batkamir) allic lawaa icragge twcede· 
jaars met herrie en annike aan die 
foorpint, mei ou kamermakie, gewesc 
ou jongekie, mei ouhere watik maar 
alteit net fir oom fan kon firtel het: .. 
ek sien w dytlik fir ou nokkel met 
sei foetbol tappie, wimpie wat silke 
lelike gesigte kon trek, Oli efwee wat 

· alteit maar moe organieseer en ons 
hoof een, tjaarkie. H ei het alteit fir 
mei hi ou goeije woorkie gihat. Nou 
is ek weer van fooraf so hartseer 
maarit helpie om te hyl want nou is 
darie meer hi groot jongekie sakdoek 
om te helppie. Ek sallie eers mei anne 
eerstijaarmakies kan noemie, daar i 
ameeljia, anieta en haar 'Oulike jon· 
gekie, pieter, manespn en marlien 
(die stil enekie) en Konstins wat so 
baije kon praat. 

En oom, ons ousie (dis nou nie 
iemand se sussie nie maar ons meit) 
wat ek alteit so lekker mee z.oeloe 
kon gesels sal ekok mis. Ek wonnir 
fir wie sal tanta nou koekies en bi1· 
tong stier en pieksiekepse brei? Dalk 
sal sei eendag fir mei help assik weer 
iernant krei wat fir mei omgee mettie 
troessou. 

Morre klim ek oppie tryn en ek 
sil maar mei plig a frou gaan doen 
oppie plaas waar pirtei mense sos 
johau bys mei okkie sil kan pia. 

Lievde aan alma! wat fan mei hou, 

MIEKIE . 

Brosjure-Wysheid 
Uit d ie antwoorde van die eerste

jaars: 

Die beginjare van hierdie Teolo· 
giese Skool het te paard gegaan met 
baie moeilikhede. 

Die Tweede Vryheidsoorlog van 
1999. 

* * * 
Universi tere wetgewing was teen 

die gewetensklousulc van die P.U. vir 
C. H .O. 

* • • 
Die man wat die be te op s port!(~· 

hied presteer kry die Curriebeker. 

Aan die Universiteit word 'n Litte · 
rasie ~e departement gesit. 

* * • 
Na inkorporasie het die lnrigting 

bekendges:aan as die Potchefstroomsc 
Onderwyserskollege v1r Chri~telik c 
Hoer Onderwy~ . 

Senator H. F. Verwoerd het in 
19 19 teen die gewetensklousule geveg. 

* * 
Die Voorsitter van Thalia is Johann 

van der Pfijfer. 

Dirk Postma is die Penningmeester 
van die S.R. 

* * • 
Die Totius·Gedenksaal mag gebruik 

word deur die proffesore en hul gades. 

• * • 
Die Voorsitter van die S.R. is Tjort 

van der Walt. 

* * 
Die P .U. K. op Burger dorp. 

* * 
Totius bet n petis1e 

die Teologiese Skool 
1room tc by 

opge tel om 
by P otehef· 

BLADSY NEGE 

Twinkle, Twinkle, Little Star. 
deur 

Madame Desillusionner malade 
d'amour 

V oorspellings vir 

21 A ug - 20 Sep t. 

VIRGO: Die eerste paar dae is effens 
teleurstellend maar onverwags sal sake 
roo, kleuriger word. A u 'n eerste• 
jaar i sa l u baie besig wees met die 
foon. Indien u gekys is , sal u in elk 
geval maar ook besig wees. U bekorn
mer u oor iets, maar moenie ,worrie" 
nie, want aan die einde van hierdie . 
jaar sa l u rus nodig he. 

2 1 Sept : - 20 Okt. 

LIBRA.: Moet niks doen voordat u 
nie gerus het nie en moenie rus voor
dat u nie gewerk bet nie. Daar is 'n 
hele paar verrassings vir 'n ouheer 
wat nog nooit vantevore een gehad 
het nie. Oudames moet hulle aandag 
by hulle werk bepaal en hulle al suk· 
ses behaal. 

2 1 Okt. - 20 Nov. 

SCORPIO.: Daar is 'n paar probleme 
wat sleep aanbetref vir mans. Dit is 
haie moontlik dat die Jente u tot kys 
al aanspoor. Vir dame sal dit 'n 

opwindende maand wees en u sal moet 
versigtig wees met u antwoorde, want 
. : . . spyt kom te laat. 

2 1 Nov. - 20 D es. 

SAG ITTARIU .: Geluk in u familie 
sa l u belnvloed. Elke persoon sa l 'n 
brief ontvang. U moenie te veel waag 
en 'n kan vat met 'n toets nie, veral 
U.O.D . studente. Probleme sal tot 'n 
minimum beperk wees. 'n Baie ge· 
lukkige maand vir diegene wat van 
~-:eel da. se en sokkies hou. 

21 D es. - 20 Jan. 

CAPRICORN.: Pasop om te aktief te 
wces want 'n ineemtorting kan die 
gevolg wees. Moenie bekommerd wees 
oo r dinge van die verlede nie. Dames 
is beson der populer maar huUe moet 
versigtig wees vir mans wat lyk asof 
hulle ' n liefdesteleurstelling gehad het. 
A s daar 'n skinderstorie of twee is, 
laat dit van jou rug afro! soos water 
van 'n eend s'n. 

21 Jan - 20 Febr: 

AQUARIUS.: Goeie vordering is 
rnerkbaar in al u doen en late. U sal 
onverwagte teenspoed optel maar die 
terug lag sal nie te nadelig wees nie. 
Geluk is voor die deur en u moet dit 
net reg gebruik. Mans moet hulle 
woorde tel en dame moet bulle s'n 
wee g. 

2 1 Febr. - 20 Mrt. 

PISCES.: U moenie te vee] kompli· 
mente gee nie, want u ontvang sorr: 
onware' terug Pa op vir reptiele 

September. 

Daar i · 'n verras ing per pos vir die• 
gene wat korrespondeer. Wees versig· 
tig met geld en moenie te vee! rondry 
nie. Van al u kwellings oor hierdie 
voorspellings, sal u nogal gewig ver· 
loor. 

21 Mr t. - 19 Apr. 

ARIES:: Dames moet vir mans oppas 
want hulle sal pogings aanwend om 
met fietse te sukkel. Vir mans en da· 
mes sal dit baat om vriendelik te 
wees. Die maand verloop verder baie 
ru tig en u ontvang 'n uitnodiging. 

20 Apr. - 20 M ei. 

TAURUS.: U moet harder werk. 
Pasop vir u ,wit" want dit kan ver· 
keerd verstaan word. U besoek 'n fo · 
tograaf en die resultaat is verrassend. 
U moenie te hoogmoedig wees of te 
gou kwaad word nie, want u slepery 
gaan bekroon word. 

21 M ei - 20 Junie. 

GEMINI.: Dit is 'n baie buitenge· 
wone tyd vari die jaar vir u. Werk is 
volop. U ontvang 'n goeie uitnodi· 
ging per foon. Mans i besonder ak· 
tief. Daar is 'n krisis voor die deur 
maar u oorwin alles. Pasop vir geld! 

21 Junie - 20 Jul ie. 

CANCER: Wag tot die tweede week 
voor u ernstigc begin werk. Dame 
moet o p hulle hoede wee vir mans 
wat Palmolive haarolie gebruik. Wees 
ferrn en hardkoppig a u bierdie 
maand vonke wil . ien spat. U sa l 'n 
ge maske rde party bywoon en sal icts 
ouliks daar on tmoet. 

2 1 Jul ie - 20 Aug. 

LEO: Pennies bring vir u baie geluk 
en u sal die teater besoek. Werk is 
volop en teleurstellings gering. U sal 
'n sos iale . ubes wees as u u net nie 
so aan praatjies steur nic. 

LOOCK 
Kleremakers 

Calderbanksgebou, 
Kerkstraat 102 Telefoon 855 

POT CHE FSTROOM. 

J.P. van der WALT 
APTEEK 

Kerkstraat 111 Potchefstroom. 

, ONDERST EU N 'N O U D

P .U.-KANER !'' 

Ek voorsien ALLES wat van 

'n APTEEK verlang word. 
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Theos verslaan Klerksdorp 
In een van die beste wedstryde wat vanjaar nog op Pa rk 

gespeel is . het Tneos na hul reeks teleurstellende vertonings 
reggeruk, en Klerksdorp met 26- 9 geklop. Dit was 'n wedstyd 
waarin die Pukke die bal rondgegooi het en van al hulle kanse 
gebruik gemaak het. Die uitblinker op d1e veld was Stoney 
Steenkamp wat 14 punte aangeteken het. Hy was orals op die 
veld. 

Theos se voorspelers het met ' n 
ongekende vuur gespeel en De Lange 
en Steinberg het die lynstane oo rheers. 
Pieter Thiel en Pierre Marit~: het uit
geblink op die verdediging en ons 
voorry was eens te vee! vir Klerks
dorp. Pine Pienaar en Cecil Harrin g
ton het goed gekombineer en ons 
agterlyn was altyd gevaarlik wanneer 
bulle die bal gekry het. 

Theo se punte i aangeteken deur 
Stoney Steenkamp, Nokkels Fourie, 
Fanus Blom, Cecil Harrington en 
Pine Pienaar. 

NAVY. 

In 'n harde wedstryd bet Navy 
daarin geslaag om Klerksdorp 8-5 
te klop. Navy se driee is aangeteken 
deur Rennie v.d. Walt, na 'n voor
spelerstormloop, en Don Human wat 
'n drie in die hoek gedruk het na 'n 
dwarsskop van klein Dick Putter. 

0. 19A. 

Die o.1 9 A. bet nie vee! moeite 
andervind om Klerksdorp 29-0 te 
klop nie. C. Kruger en Hoogenboe
zem het hier vi rdie meeste punte ge
sorg. 

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

~unhrancl(-
KURK. ONGEKURK OF FILTER 

STANDAARD EN VAN RYN GROOTTES 

,Die sigaret wat u a/taos graag wou rook" 
Kopioreg RAJJ6 XZZ 

Skitterende vertonings 
deur Manshokkie. 

In die laaste drie wedstrytle van die seisoen het die eerste 
manshokkiespan met hulle allerbeste spel voor die dag gekom. 

Eers het bulle met Garnisoen, van 
wie bulle vroeer in die t se isoen slegs 
'n gelykopbeslis ing kon afdwing, af, 
gereken deur bulle in 'n ligawedstryd 
met 5- 1 te oorrompel. Die wedstryd 
is vera[ gekenmerk deur die skitte
rende sa me. pel van die Pukke se 
voorlyn met Piet van Wyk altyd aan 
die voorpunt. Op middelskakel het 
H orst Wiese weer eens met puik spel 
vuor die dag gekom, terwyl Ben Pot
gieter in so 'n mate elke beweging 
van Garnisoen se voorlyn, wat met 
2 Wes·Transvaal -spelers kon pog, ver
ongeluk het dat, bulle teen die einde 
van die wedstryd totaal moedeloo> 
was. 

Daarna i · Potch. Dorp wat aan die 
begin van die seisoen die Pukke 2-0 
verslaan het, heeltemal van hulle voe
te gespeel, en kan P.U . • pog met 'n 
pragoorwinning van 7-0. In aile af
delings van die spel wa die Pukke 
die meester op die veld en spoedig 
moe die Dorpspelers verslae toekyk 
hoe die Pukke die bal na hartelus 
heen en weer laat beweeg . 

Op Saterdag 2 5 Augustus het die 
I e span aan sy laa te liga•wedstryd van 
die seisoen deelgeneem en weer eens 
was daar geen keer aan die Pukkc 
nie. Hierdie keer was die slagoffers 
Proefplaas wat nieteenstaande moedige 
verdediging 'n loesing van 6- 0 op 
die lyf geloop bet. Weer wa, dit die 
P .U .-voorlyn - ju1s die afdeling van 
die spel waaraan die Pukke uie groot
ste deel van die se isoen rnank .gegaan 
het, wat puik gespeel en die bal lu,, 
tig rondgeskiet het. 

Doele i aangeteken deur Piet van 
Wyk, Chri;,ti Coctzee en Paul de 
Bruyn (2 elk). 

Ook die 2e span bet met puik spel 
'n oorwinning van 1-0 oor die sterk 
eerstespan van Ru,~enburg bebaal. 

Met hierdie oorwinnings het die 
rnanshokkie die sternpel geplaas op 'n 
jaar, waarin daar van heel onder 'n 
span opgebou moes word, se werk. 

DIE BULT 
SKAATSBAAN 

, PUKKE, ondersteun ons vir 

AANGENAME 

ONTSPANNING!" 

Oop vanaf 7.30 in die aand 

Theos en 
Normaal 
gelykop 

1n 'n harde wedstryd waarin baie 
strafskoppe toegeken is, het Tbeos ge• 
lykop gespeel met Normaal met 14 
punte elk. 

Ongelukkig bet swak hanteerwerk 
verhoed dat ons meer punte aangete· 
ken het, vera! toe Cecil lang die pale 
deurgebreek bet en die bal agter die 
do ellyn verloor het. 

Ons punte is aangeteken deur Blom 
en Stoney. .. 

NAVY 

Steyn Swanepoel het Navy se enig: 
ste punte aangeteken met 'n mooi 
drie in die wedstryd teen Normaal. 
Navy bet ook verdien om bierdie 
wedstryd 3- 0 te wen. 

Die O.l9A. het het soos gewoon· 
lik weer amok gemaak en ormaal 
met 23-0 verslaan. . 

Tafel tennis 
, Die pasgestigde tafeltennisklub l1et 

reeds met rasse skrede vooruitgegaan, 
en kon hierdie kwartaal weg pring 
met ungeveer 6) lede. Alhoewel die 
ledegeld van 5/- per jaar 'n strui
kelblok vir 'n groot getal lede was, 
is die entoesiasme o groot dat die 
klub al feitlik op eie bene kan staan. 
Die klub is gestig buite die jurisdiksic 
van die Studenteraad; maar in die 
toekom · sal daar oorweging geskenk 
word aan in kakeling", bet mnr. P. 
]. Kruger in 'n onderboud verklaar. 

Algemene oefening vind elke 
Woensdagmiddag in die T otius-Ge· 
denksaal plaas van 2 nm. tot 5.30 
nm . Pogings word aan die werk gesit 
o m meer oefentye te reel want om 
hierdie binnesbuise sport kun_tig te 
kan beoefen , 1, gereelde oefening 
noodsaaklik. 

JOE'S MOTORS 
25 Kerkstraat .Foon 923 

HANDELAARS IN ONDERDELE 

KOOP EN VERKOOP 

TWEEDEHANDSE 

MOTORS 

ONS W AARBORG ALLE 
HERSTEL WERK. 


