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DEEL XII. V rydag 12 Apr ill957. 

Gesag ... by Rektor S.R. of Massa? 
S.R. gee beleidsverklaring 

,Die Studenteraad sal dit Vv aardeer indien die student e ook van 
hull k ant van , Die Wapad' , die k ...... nni gewin o-bord, persoonlike kak e-
ling tyden - en buite kantoorure n1et Studenteraads-lede en veral ma a
vergad rin · , ·al gebruik 1naak t r bevord ring van noue kontak" 
het m 
die 25 

neer F . vV. de Klerk g -e tyden - die Ma -- avergadering, gehou 
Maart in die tudent aa1. 

Volgen - die Calvinistiese ·e agsopvattinc·, kom aile ge ag, ook 
in di in van dwanggesag , van bo! Die tudent raad besit dwangg sag 
wat van die H.aad van die P.U. aa .1 di e Studenteraad oor o-edra is . 

KOMMISSIIJ: 

In sy hoedanigheid a. konvenor 
van die kommis ie in sake die beleid -
verklaring van dze tudenteraad, het 
meneer P. W. de Klerk die . aak be· 
klemtoon dat die tLdcntc 'n duidc· 
lzkc ondcr:-kezd moet maak tu sen 'n 
belcidsbcpaling en 'n beleid. verklaring. 
lly ecr genoemde be: taan daar nog 
gccn teleid nie, tcrwyl daar by laas
ge~>oemde slegs 'n verklaring gegee 
word van ·n reeds bestaande beleid. 

Die doc! van dze kommiss ie was nie 
om die reeds be. ttande bcleid krities 
te ondcrsoek nie of om in te gaan 
op die wen hkhczd aJ dan nie van die 
bestaande bcleid P.Jc, maar om 'n uit· 
ccnsetting te gee van die beleid. 

VERHOUDING VAN MASSA 
TOT STUDENTERAAD. 

Die Ma savergadering mag gecn be
sluit van dze Studcnteraad herroep nie, 
maar mag mo ies in die verband aan· 
necm ter oorwegmg deur die tuden· 

tcraad . 
Langs be taandc weg kan die massa 

verder gaan, dcur mosic op mosie in te 
dien. Hicrna kan 'n kommzssie afgc
vaardig word na die rcktor. Die finale 
se lc dan by die rektor. ln hierdie •in 
het die mas a du 'n gesag, om 'n be· 
sluzt van dzc Studenteraad by monde 
van die rcktor te laat herroep. 

VERHOUDING Y AN DIE S. R. 
TOT DIE MASSA. 

Om docltreffende uitvoermg aan <O 

'n ve rhoudzng te gee is voortdurende 
kontak tus. en dze tudcnteraad en dzc 

masra roodsaaklik. Daarom wil die Stu· 
denteraad ten aile tye ten nouste saam· 
werk met aile P.U.- studente, in kon· 
tak bly met en op hoogte bly van die 
g-evoelcns an ai le P.U.· tudente oor 
sake van bclang. 

D ie ma.sa moet nooit van 'n wan· 
troue.tandpunt uztgaan nzc, wedersyd
rc vertroue i noodsaaklik. Die tu 
denteraad dien die ma.sa met gesag. 
lleide gesag, die van dze tudenteraaJ 
en van die massa, is afhanklzk v.tn 
die rektor, maar vanselfsprekend hct 
die Studenteraad gro ter gesag as die 
massa. 

DIE S.R. 'N V ERTEENWOORDIG

DE OF REGERENDE LIGGAAM? 

Die bestuur van 'n vereniging be it 
leidende en advi~crende gesag wlt 
hy van dze kant van die vereniging 
kry, maar gcen dwangge ag nie. Die 
Studenteraad besit dwangge ag wat 
van die Raad van die P.U. aan die 

tudenteraad oorgedra word. Die tu· 

denteraad is du 'n regerende liggaam. 
Die Studenteraad is cgter ook 'n 

verteenwoord:gcndc Jiggaam. Die werk 
van die tudentcraad na binne is sy 

,.regeerdersamp" en na buite sy ,ver· 
teenwoordigende amp" . Kragtens y 
samcstelling i die tudcnteraad se· 
konder ook 'n verteenwoordigcndc Jig• 
gaam: die vcrteenwoordiger van die 
onderliggame soo Korp Veritas Vin
eet, A.S.B. en ander liggame vorm 
die Studenteraad en die verteenwo r· 
d~er dek die hele terrein vcn die tu · 

dcntclcwe. 
Aan ge ien u studenteraadslzd primer 

u regcerdcr i en nie u verteenwoor• 
diger nie, moet hy kom uit die be· 
kwaa m te perso ne in dze ctudentelewe 
en nie noodwendig uit die war die 
bekwaamste verteenwoordiger is nie. 

FINANSIES GESENTRALISEER! 

'n uwe kommissie het uitgegaan 
op die praktie e besware verbonde 
aan die wenk dat alle bankrekenings 
van die onderliggame gesluit moet 
word. Die konvenor van die kom mis
sie, menecr H endrik Erasmus, het ty· 
den die ma savergadering ver lag ge
doen van die onder oek. 

Dit blyk dat daar geen rcde is waar• 
om liggame soo Yreugdedagbestuur 
en die P.U.-Musiekvereniging aparte 
bankrekening moet he nie. Beide Jig· 
game i. geraadpleeg in die onder• 
soek, waarna ooreengekom is op 'n 
algehele sentrali asie van die S. R.
finansics. 

DESENTRALISASIE: 

Die algemcne beleid van die tuden
teraad i de entralzsasie van werk, ver• 
antwoordelikheid en gesag. Die Stu· 
denteraad i · daarvaP. oortuig dat, wan
neer desentralz asie nooit radikaal 
deurgevoer word nie en daar steeJ 
'n terk ge agsin.tansie met finale ge· 
sag oor ~pesifick tudentesakei , die 
beleid nooit aJ lei tot verbreking van 
die eenheid of tot 'n botsing van g.:• 

sag ·instansie. nie. 
Die bestaande beleid stel ons in staat 

en verg van on• 'tudcnte cnersyds die 
gebruikmaking van eze inisiatief en 
andersyds om ccndragtiglik saa m te 

bou! 

STUDENTEBLJD 
van die 

No.4. 

Prof, Coetzee ntet 
Stalsprys vereer. 

Prof. dr. J. Chr. Coctzce is deur die · 
uzd·Afrikaanse Akademic vir Weten· 

skap en Kuns met dze tal s·p rys vir 
Taal- en Ccesteswctc nskappe {Op· 
voedkunde 1957) vercer. 

Die motivcnng vir dze bekror:ing 
lui: , Prof. Coetzee word bekroon vir 
die ruzm getal weten kaplikc wcrke 
wat hy gepubliseer het op die gebied 
van die Opvoedkunde, vera! 111 die 
dertiger en vccrtzger jare." 

Prof. Coetzce hct talle werke oor 
die Opvocdkunde die lig laat sien, 
maar ons wys hicr graag op dze werke 
wat hy gelewcr het op die gebzcd van 
die Teoretie. e, Empirie>c, Hi. toriesc 
en Praktie e Opvoedkunde. 

Prof. Coetzce i> if! 1893 in dze clio · 
trik Venrer•tad gebore. Sy skooloplei_ 
ding tot td. YilT genz t hy op Ven
terstad en in 1909 lc hy die skool
eindek.amen af op Worec ter. In 1912 
behaal hy die graad B.A.-Se. aan dze 
Teologie:e Sk~ol, Potehefstroom . 
Daarna stu deer hy aan die Grey U ni· 
ver. itcitokollcge vir sy Or-derwysd zplo· 
ma. Nadat hy dzt in 1914 behaal het, 
gee hy onderwy aan dze Czmnaszums 
te teyn, burg en Potchefstroom. Van· 
af 1921 was prof. Coet::ee aan die Pot· 
chef troorn•e Onderwy,erokollege ver
bonde en vanaf 1925 aan die P.U.K. 
Vanaf I Desember 1953 is hy Rck
tor van die P .U. ,.,r .H .O. 

Prof. Coctz.:c is in 1920 gctrouJ 
met meJ. A . J. van Rooy. Uzt dze 
huwelzk 1. vier kinders gcbore. 
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W. J. SPAVINS & SEUN 
vir alle 

Elektriese Benodighede 
KOELKASTE e RADIO'S 

Kerkstraat 101 - Potchefstroom. 
Telefoon 185. 

• 
DAMES!! 

Kom koop al u benodigdhede bier op die BUL 1 

teen baie redelike pryse. 

OOK ALLE TOILETWARE. 
Kom besigtig ons nuwe WINTERVOORRAAD 

CACHET MODES ( EDMS.) BPK. 
TOMSTRAAT 92 FOON 1389. 

POTCHEFSTROOM 

• 
~~~t,.~;~~t';~~--

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

POTCHEFSTROOM. 

~:~~:~~WJ 
S. A • N • L • A • M. 

Word verteenwoordig deur 

MNR. VENTER, 

Tomstraat 63 - Telefoon 1247, 

POTQ-IEFSTROOM 

Vir al u Assuransiepolisse en V ersekerings. 

~00-C~~~~-

G. l-1. Juweliers 
Kerkstraat 129. 

Herstelwerk Deskundige 

Horlosie1naker en Juwelier 

PUKKIES!! 

SPAAR JULLE ENERGIE 
VIR GROTER DINGE 

BESOEK: 

KOLLEGE 

0 
N 
T 

PUKKIES!! 

ONS SPESIALISEER 
IN: 

A • Skoonheidsmiddele 

N • Skryfbehoeftes en 

T • Studentebenodighede. 

• HORLOSIES. 

W e NAALDWERK 

I Vir alle Studente~benodig 
N hede 

K 
E 
L 

H ierdie is die winkel 
waarna julie al jarelank 
smag. 

H / v Tom- en von Wiellighstrate . 

Central News Agency 
Ltd. 

Ons Voorsien in alle Unive:r~ 
siteitsboeke, skryfbehoeftes. 

Plaaslike en 001·sese 
Tydskrifte en 

Koerante. 

Kerkstraat 139, Telefoon 114 

POTCHEFSTROOM 

PRESIDENT CAFE 
and 

GRAND CAFE 
FOR: 

• SWEETS, 

e GRILLS 

and 

e COOLDRINKS 

LOOCK & KEENEY 
Kleremakers 

Calderbanksgebou, 

Kerkstraat 150 Telefoon 855. 

POTCHEFSTROOM. 

Drink S & S en Geniet 

DIE BESTE 

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

SHERR & SHAKINOVSKY 
POTCH. MINERAL WATER 

FAcrORY 

Phone. 16 &: 1144 P.O. Bo.< 134 

MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerkstraat 205, 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 380 

Die Apteek vir Diens!! 

A1.4F CURADO 
(VOORHEEN VAN BEYERS CLAASSEN) 

maak met genoee bekend dat hy nou sy eie fotografiese 
ateljee 

ALF'S STUDIOS 
KERKSTRAAT 92 (Langs die Grand~teater) 

geopen bet ten einde hom in staat te stel om te spesiali, 
seer in hoogstaande huweliks, en groep-portretwerk en 

kinderstudies. 

'N SPESIALE ONTWIKKELING, en AFDRUK, 
DIENS (Aflewering binne agt uur) 

word ook vir die gerief van amateur~fotograwe aange
bied. Ontvang nog dieselfde dag as dit voor 10 vm. 

ingegee word. 

As u met net die beste tevrede is, kom 
gerus na ons toe. 

·--· 
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~~.g~~~~d I 
Offisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O . '-------------------------' 

®nrbtnking 

Vanaf 15 tot 18 April vind di e negende jaarkongres van 
die Afrikaanse Studentebond te Stellenbosch plaas en wei oor 
die onderwerp: ., Die P frikaner en die Bui tcland". Dit is daarom 
nie onvanpas nie dat , Die Wapa d" by hierdie geleen th eid 'n 
hoofartikel sal wy aan die A.S.B. en mcer bepaa ld aan die 
betrokke onderwerp. 

Gedure:1de die aanvangsjare van die A.S.B. was die besprc~ 
kings op die verskillende kongresse , maar ook die aktiwiteite 
van die Bond oor die algemeen in hoofsaak gerig op interne 
konsolid asie. Die Christelike-nasionale grondsla g en ipso facto
lidmaatskap is meermale onder die vergrootglas gesien en is 
telkens herbevestig, sodat ons vandag met reg daarop aanspraak 
kan maak dat die A.S.B. op 'n christelik-gesonde e.n da arom 
'n hegte fondament gegrond is. M aar ook noodsaaklike beleids
formulering in ander opsigte het die aandag geniet, waa ronder 
vera! die rasse.vraag tuk van ons lan d. Hierdie noodsaaklike 
vormin gswerk het egter telkens die klag dat die A .S.B. sleg ~ 

praat en nie ook doen nie, ontlok en daarom kan ons di e. aktiewe 
werksaamhede van veral die afgelope twee jaar en wei op elke 
vertakking van die Bond by hierdie geleentheid in dankbare 
herinnering roep . 

Meermale het neerhalende kritiek in Jie. buiteland en di e 
ong unstige wereldopinie vera] in verband met ons standpunt te;1 
opsigte van die rassevraagstuk, onder ons aandag gekom. AI 
dadelik het die A.S.B. hierop gereageer, want juis in die betrokke 
opsig Ie cen van die be1angrikste nasionale 10epinge van die 
Afrikaanse student opgesluit. Deur middel van die D epartement 
van Bui telandse Studentebetrekkinge is skakeling met soortge
lyke studenteorganisasies in die buiteland gem aak; pogings (tot 
dusver nog tevergeefs) is aangewend om sittin g te verkry op 
die lnternasionale Studentekonferen ie (!.S.C. ) ; jaarliks word 
'n buitelandse studentetoer onderneem en 'n oorsese konserttoer 
wat a ileen maar as 'n triom£ beskryf kan word , is begin 1956 van 

stapel gestuur. 

Maar die probleem strek vee! verder, want die hele aan
geleentheid is ten nouste verbonde aan die tradisionele gees van 
nasionale en territoriale isolasie van die Afrikanervolk. D aarom 
kan ons met waaragtige opregtheid die A.S.B. 'n geslaagde en 
geseende kongres toewens. 

J. D . v.d. V . 

REDAKSIE 

Hoofredakteur: D . C. Coetsee; Onder-Hoofredaktcur: A. Myburg; Nuu : F. I. 
du T. Lessing, H . Dykstra, Mej. M. Willemse; Kuns: Mej. R. Dekker, J. B. du 
Plessis; Sport: P. Rlekert, M eJ. R. Bruyns; Varia: I. van der Walt, J. A. du 
Plessis, Mej. B. van kooy; Aflos : Mej. L. Heslinga ; Fotog raaf: C. Harrington . 

ADMINISTRASIE 

D. Yssel (Sakebestuurder); ]. B. W. le Roux (Advertensiebestuurder) ; Mejj. C. 
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van der Merwe, J. P. Marais, L. ]. Swart, R. G. P . Vorster, A. J. Pretorius. 
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DIE WERELD ROEP 
Gen. 25 : 31 en 34. 

31 En Jakob antwoord: Verkoop eers jou eersgeboorte reg 
aan my. 

34 En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lei1. sie;, 
gegee ; en hy het geeet en gedrink en opgestaan en weggegaan. 
So het Esau dan sy eersgeboortereg verag. 

,Verkoop aan my !" ,Koop van 
my !" So klink die woorde van die 
hede. Dit vind ook plaas. 

Die wereld se ekonomiese bedrywig
heid staar. nie stil nie, nie vir een oom
blik nie . Skepe, treine en vragmotors 
kom vera! by oplaai- en aflaaiplekkc 
tot stil stan d. 

Ons hcle !ewe bestaan uit gee en 
neem. 

Ons offer ons krag en verstand en 
wat nie ookal nie op, vir 'n voorspoe
dige lcwc. T elkens staan ons voor die 
keu:e, of ons die een ding gaan p rys
gce vir 'n ander. En die persoon wat 
die waardc van die vc rskillende dinge 
goed kan skat is telkens die beste daar
aan toe. 

Die onkundige eindig met 'n ban
krot boedel. 

Kyk na E au. Toe hy voor d ie kcuse 
te staan kom, het hy die waarde van 
sy eersgeboorte reg en natuurlike !ewe 
teen mekaar opgcwceg, en besluit dat 
y eersgeboortercg hom niks in die 

sak bring nie. Esau .... 'n man wat 
I ef vir die hede. Op wild jag hy hom 
kapot. Sy kragte ruil hy vir wi ld vleis 
en vir die kosbare aartsvaderlike be· 
lofte en seen doen hy nik . D aa rvoor 
het hy nie geswoeg of gewerk nie, 
en kan die waarde daarvan des te 
mociliker kat. 

Die prys vir dit wat van ko rte duur 
is, is vir hom glad nie te hoog nie. 
Ons kry die , Esau"-gestalte terug in 
D cma<:., en in ons eie o ue mens, wat 
die wereldroep vir ons vertaal, die ver
leidinge skilder en op gehoorsaam heid 
aan die roepstem aandring. Ons sien 
dit dikwels by ar.derc. 

Die wereld roep elke dag. 
, Koop van my genot en pie ier en 

vryh eid sende r bande. Verkoop jul~e 
adel en ere, juli e ge loof, julie belyde
nis, julie godsdiens! Dit verkort julle 
rcgte op geluk en voo rspoed! Dit be• 
Iemmer julle vrye gang deur die !ewe 
. . . . wat bet j ulle daaraan? Eet en 
drir,k en wees vrolik! Drink met volle 
teue uit die beker van die hede!" 

Na hierdie roepstem moet u nie 
luister nie ... bedrog is dit, 'n boedd 
is dit wat in 'n jammerlike bankrotskap 
eindig . . . in 'n geween en gckners 
van die tande! 

Luister na die roepstem van Chris
tus: , Ek raai jou aan om van My te 
koop goud wat deur vuur gelooter is, 
sodat jy ryk word ... .'' Open b. 3:18. 

Bereken dan nou, en altyd, die 
w.aarde van die dinge. Dit wat lei tot 
die ewige hemel se vreugde of dit wlt 
lei tot die ewige helse smarte! Die 
rykdom van Christus of die rykdom 
van die he de ! 

Jag r,ie om die vcrganklike dingc 
nie, stry om die oue mens te corwin
die were ld te corwin en aan u sal ge· 
gee word om te eet van die boom van 
die lewe wat binne-in die paradys van 
God is! 

Verag nooit die kosbare erfenis, van 
ons voorgeslag verkry nie. 

Verag ook nooit die uitnemende 
erfnis, van Je us Christus verkry nie. 

Omdat ons nie daarvoor geswoeg 
bet nie, moet ons dit daarom de te 
meer waardecr! 

,0 Tim6thei.is bewaar jou pand." 
Koos du Plooy. 

A.S.B.=KONGRES 
Van 15 tot 18 April sal 38 Puk-af

gevaardigdcs die A.S .B.-kongres, faku l
teits-kor-feren ie en Kunsfee te Stel
lcnbosch bywoon. 

Die kongresgangers .al deur die 
minister van Buitclandse sake , adv. 
Eric Louw, en dr. P. J. Meyer van 
n em brandt, toegespreek word oor dle 

tema: , DIE AFRlKANER EN DIE 
BUITELAND''. Die Pukke .e opinie 
in sake die kongre -tema word deur 
Dirk Postma, F. W. de Klerk, Chris 
Coctsee en Las van Wyk verteenwoo:-
dig. 

Aan ail e Puk-afgevaardigdes: Sterk~~ 
eo Sukses! 
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Ad vies en Futurum 
W il u meer weet, Kom besoek ons! O ns leer u terwyl u wag! 

Vir onkunde, kom na: 

DIE DAM-INLIGTINGSBURO 

(vir O nnoseles, Oningeligdes, Dommes, Nuuskienges en an~ 
der W ysgere). 

Prinsipaal : Kapt. Wilweet Know· 
Nothingatall, S.O.S. (Baviaanspoort) , 
T .P.O. (Roelandstr.), S.G.P. (Sent. 

Gev. Pta.) 

KURSUS I 

Hoe om die Goldrush te wen. 

Le~ing 1. 

Hierdie kursus geld alleen v1r die 

ouhere van 1958. 

Lesing 2. 

Om hierdie kursus te ken opstel, 
het Kapt. Know·Nothingatall spesiale 
praktiese klasse bygewoon aan die 
B.U.K. (Bosveldse Universiteitskol• 
lege) en die S.S .K. (Strand Spyker 
Kollege). H y het waardevolle. inligting 
(en ondervinding) bekom, en sal dit 
in die :::glgende paar lesings uiteensit 
en ontvou. 

Lesing 3. 

Die doe! van ens kursus is om die 
,Goldrush" te wen. Om dit te doen 
meet 'n mededinger sorg dra dat hy 
die hoofdame persoonlik ken. Die 
tweede stap is dan rnaklik, veilig en 
uitvoerbaar. 

Lesing 4. 

Sorg dat u ouers op Potcbefstroom 
woon, of kom skryf 'n hereksa men. 
Dan is u reeds hjer wanneer die Dore 
arriveer. 

Lesing 5. 
Op parooltogte tussen die Thaba 

Jahbek en die kafeteria bekyk u (en 
verkyk u u aan) die Dore. Seek en 
vind die regte een en onthou baar 
naam en ge ig. 

Lesing 6. 
Hou u o ongeiirg as moontlik. 

Lyk belan grik en probeer u be om 
intelligent voor te kom. L.W. Meet 
nie in haar teenwoordigheid praat nie . 
Heel moontlik bou sy nie van u stem 
n1e . 

Lesing 7. 

Memoriseer die vorige lesing . 

Lesing 8. 
Skiet die betrokke darnetjie . Moenie 

'n vuurwapen, 'n telefoon of 'n vrien• 
din gebruik nie . Aileen die hoofdame 

deug vir bierdie ou joppie. 

Lesing 9. 

Hierdie lesin g geld nie vir die stu· 
dent nie, want dit is die lesing waarin 
die betrokke dametjie ingelig word dat 
sy u meet skiet. 

Lesing 10. 
Lee lesing 6 weer w rgvuldig dcur 

en pas aile aanduidings toe tot by L.W. 
wanneer sy u kom kiet. Maak u (!e. ig 
toe en moenie oorywerig lyk nie. Ant• 
woord ,.ja" op 'n teensinnige wyse. 

Le~ing 11. 
Skaf ens kursus II-.,Hoe om te 

Soen ."-aan en bestudeer dit orgvul· 
dig. Pas dit dan toe wanneer u van die 
ontheffing dinee terugkom. 

Lesing 12. 
Skaf ens Kursus Ill-,Hoe om te 

Kys"-aan en pas dit toe net nadat u 
Kur, u H toegepa het . Pa Kursu 11 
weer toe en iedaar! U al die Gold· 
rushwenner van 1958 wees. 

Lesing 13. 

Pes £1·1·0. ,swot"-fooie aan boge· 
noemde Kollege . 

DIE SOEKLIG oor 
ons sosiale Skinderkolom 

Dit lyk a_of alles maar baie til wa< 
aan die kysf rent o in die laa te dood· 
snikke van die kwartaal, maar nou dat 
alma! weer terug i en met joel en 
sulke romantiese dinge soos vlo~bou 

en ·beplanning in die vooruit i!!; , koes· 
ter ons hoe verwagtings van die Pukke . 

In elk geval wil ens diegene wat 
die ou sakie beklink het met die cog 
op die uirwerking van die vakansie, 
nie ve rgeet nie: Ria N el en Leon 
Swart. 

Vandat ,Stern's" ' n wed tryd uitge• 
kryf het, loop die verlowingskoors 

skynbaar hoiir as ooit. or wat het julie 
aangespoor, Johanna Schoeman en 
Henry Ranwell, Bettie Swart en ]annie 
Kruger, T illy Robertso n en mnr. de 
Vos? 

ONDERSTEUN 
ONS 

ADVERTEERDERS 

Student van Pots skryf: 

,.Vir die afgelope week of wat, ly 
ek aan slaaploosheid. Ek kry die vrees· 
likste nagmerrie en droom gedurig 
dat die dore my wil vang. Ek het al 
my jare om bulle van my lyf af te hou. 
Ek eet ook amper nie meer nie, want 
se nou hulle vang my regtig? My rna 

bet my altyd gewaarsku teen sulke 
evas en ek i ook maar 'n skaam outjie. 
Nou weet ek ook nic meer wat om te 
doen nie." 

Ben se an twoord : 

Jy is verlief en moet dadelik 'n af· 
spraak maak met die beso ndere een 
wat jou ry. Ek twyfel nie daaraan 
dat 'n sekere doortjie jou hart gesteel 
het nie. Vir verdere besonderhede in 
j ulle plaaslike toordokter. 

Bettie P itser skryf: 

Ek het onlangs met my man getrou, 
maar my rna het my nooit leer ko 
kook nie. Ek gebruik nou maar altyd 
blikkieskos, maar nou le die moeilik· 
heid by die vleis. My man is baie sterk 
en hy wil altyd ge noeg vars vleis he, 
maar ek kan nie vlei braai nie, dit 
want my man ver eg om dit te eet. 
Wat meet ek doen ? 

Hiervan en daarvan 
Mnr. W. J . Putter ('n cud tudent) 

neem waar a locum tenen · in die 
plek van prof. Smith, van die departc· 
ment Liggaamlike Opvoeding, wat met 
ses maande siekteverlof weg is . 

.. * • 
Tenders word tans ingewag vir die 

oprigting van 'n nuwe Piantk undela· 
boratorium met die nodige voor ien· 
ing vir Plantfisiologie. Die gebou wat 
.£60,000 gaan kos, sal net lan g die 
Administratiewe gebou, regoor die bi· 
blioteek verys. 

• • • 

In die boekJaar 1958- 59 word o.J. 

beplan die oprigting van 'n gebou vir 

die Mu iekkonservatorium en uitbrei· 

din g aan Dawie du Pie ishuis. (Die 

man reken dis nou hullc beurt!) 

* • • 

Mej. Laurika Postma tans besig 

met die ontwerp van 'n relief van 

wyle Totius. Daar word beplan om die 

beeld in brons te giet en in die T ot ius· 

gedcnk aal aan te bring. 

Vrydag 12 April 1957 . 

Ben se antwoord : 

Ek stuur k.m.g. (kontant met ge· 
bruik) vir jou 'n blikkie van ens 
spesiale ingevoerde ,VIeissalf' . Smeer 
die ongelukkige stuk vleis goed in met 
die salf op al die brandplekke. 

,'n Tokkelok se meisie" skryf: 

,My kerel kla altyd ver kriklik om· 
dat ek, volgen hom, die slegte ge• 
verband met aanvalstegniek, spreek 
woonte het om my Iippe rooi te maak 
en my neus in die openbaar te poeier. 
Ek voel baie ongelukkig daaroor, want 
'n meisie kan nie daar sander klaar 
kern nie. Nou die aand het ens reeds 
so 'n rusie gehad omdat ek hom toe 
gevra hct hoekom hy sy snorbaard 
krul en draai in die openbaar. Hy se 
ook dat hy skoo n hoofpyn kry van die 
gekyk na al die aangeplakte ge igte . 
Ben se antwoord: 

Bekommer jou maar nie. Dis 'n 
bekende feit dat siektes gewoonlik die 
swakste dee! van 'n men se liggaam 
cerste aanta . As hy dus hoofpyn kry 
daaroor, meet jy weet dat die fout by 
sy hoof le en dat daar erens iets ver· 
keerd is. Kry dus vir jou 'n ander 
brand altyd. Ek is al baie ongelukkig, 
kerel. 

FLEURETTE 
BLOEMISTE 

Kerkstraat 91 , 

POTCHEFSTROOM. 

Bestel a.u.b. vroeg 

SPESIALE 
AFSLAG AAN 

STUDENTE. 
TELEFOON 709 

ARCADIA 
Dames~ en Mans-

HAARKAPPERS 
VIER GEKWALIFISEERD E 

HAARKAPPERS TOT U DIENS. 

,Netheid en Kwali teitswerk" 
is ons leuse. 

Rokersbenodigdhede en 
Fantasiegoedere 

WESTV AAL 
Studente !!! 

VIR KWALITEIT 
DROOGSKOONMAAK 
STUUR NA 

WESTVAAL 
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Toere 
tydens Julie-vakansie 

Volgen:; meneer Hennie Coetzee , voors ittcr vaa die A.B.K.K. 
sal .. die feit dat ons nou drie toerende liggame het, ons die 
geleentheid gee om des te meer en doeltreffen der na bui te te werk 
as voorheen" . 

Uit die A.I3.K.K. sc oogpunt gesicn 
sal die onderskeie onderliggame steeds 
trag om die saak van kuns en kultuur 
te bevorder. Daar word dan ook ver· 
wag dat die allerbeste aangebied ~a! 

wo rd, vera! wat die volkspele en volks· 
danse van die Alabama betref! Die 
A.B.K.K. sal die toerende liggamc 
help-saver dit ir, sy vermoe is, om 'n 
sukses te verseker. 

Die studentegemeenskap en Pot· 
chcfstroomse publiek is terdee op 
hoogte van d ie P.U.Musiekvereniging· 
talent. Die talent a sodanig regver· 
dig reeds lanka! 'n toer in die buite· 
wereld. Die A.B.K.K. twyfe l nie aan 
die resultaat wat hulle eerste toer sal 
mcebring nie! 

Die gesamentlike doe! van die toe· 
rcnde liggame is om ,In U Lig" pfo· 
paganda te maak vir die Alma Mater! 

ALABAMA: 

Die Alabama tocr vanJaar per trein 
dcur die Pro·Puk Noord·Oos Kaap• 
land. Van die 27e Jun ie tot die I 9e 
Julie sa l 26 Pukke, benewen die al· 
gcmene verskcidcnheid, die volgcndc 
plekke met sang verras: Colesberg, 
Burgerdorp, Vcnterstad, Stcrkstroom, 
Middelburg, Cradock, Molteno, Bethu· 
lie, Aliwai ·Noord en ander plekke. D ie 
Alabama sal ligte Afrikaanse (studen
te·) mu iek en sang aanbied om geld 
in te same! vir die P .U.·Boufonds en 
die H ongaar: e Noodledigingsfonds. 
Met Idyll se grappe en Willie va n der 
Bar:k se buiksprekende pop is die tocr 
voorwaar icts om na uit te sien! 

P.U.-MUSIEKYERENIGING: 

Die Noord·Transvalers sal tot die 
l6e Julie na 'n puik program kan 
lui ter. Die Musiekverenigingtoer sal 
onder andere Warmbad, Nylstroom . 
Potgiete rsruct, Pietersbu rg , Louis Tri· 
chardt, Tzaneen, Groblersdal, Rand· 
fontein en Krugersdorp besoek. Die 
30 lede sal verskeie gewyde en klas_ 
sieke koorwerke, ligte verwerkte volks· 
liederc, klavie r·, sang · en viool-solo's 
asook 'n blokfluitensemble aanbieiJ. 
Mencer Christie Roode het hom soos 
volg uitgelaat: ,Ons wil die P .U.·Mu· 
ickvcreniging aan die buitewereld be· 

kend stel, or:s wil hulle ons talent wys 
en belangstelling wck vir koorwcrke 
en blokfluit·ensemble•werk." 

THALIA: 

Waar Thalia d1e afgelope jare die 
ver terreine verken het, bcoog h ullc 
om vanjaar weer in ons ou Transvaal 
te toer. Oos·Tran vaal·dorpe soos Staw 
derton, Wakker troom, Ermelo, Brcy· 
ten, Nclspruit, Witrivicr en Barberton 
sal die Puk·spore na die Julie·vakansic 
duidelik toon! 

Daar word reeds gewcrk aan 'n ver• 
ta ling uit Ncdcrlands, naamlik ,De 
Candidaat van Bommel''. Dit handel 
oor vcrkicsing, en s:uit du nou aan 
by d1e skotc wat reeds op politiekc 
terrein gcvuu r word met die oog op 
die aan taandc algemenc verkicsing. 

Die Pukkc vcrwag dat hicrdie drie 
liggame nie aileen in die buitewcreld 
werksaam sal wee nic. maar dat plaas· 
like opvoering d!c bewys sal !ewer 
van hul subes! 

Platsak ...... It y loot• 
Op 'n onlangsc T.S.V. (Tcologicrc 

Studente Verenigingvergadering) het 
die vcrgadering 'n mosie van oom 
H ein Kru ger cenparig aanger:cc m-·n 
mosic teen die modu ryloop! 

Die bcsprcking het dceglik bewy · 
gelewer dat die mosie gerig was op die 
beginsel van oie Slak. Die vergadering 
wa bewus van uitsonderinge en bet al· 
dus nie 'n bloot teoretiese, maar ook 
'n praktiese be. pieeling van die gc_ 
woonte gcgcc. 

Die beswaar was teen die gcwoon:c 
wat onder die stude nte po gevat het
'n gewoon te wat nie aileen gevaarlik 
is nie, maar wat ook in beginscl on· 
wen lik is. Wat doen die dames ~s 

hulle plat ak i ..... ,ryloop·! 

INGRAM SE 
BOTTELSTOOR 

INGEVOERDE 

en 

KOLONIALE 

• Wynsoorte 
en 

• Spiritualiee 

Die Puk beproef 
Die woo;:d ,beproewing'' behels nie alleen dat iemand ~ 

standpant aangeval word nie, maar 'n vanselfspreke:ade gevolg 
moet wees (self~) ondersoek va~ eie s!::mdpunt. 

DIE PUK BcPRoeF 

Onlangs is aan die adres van ver· 
skcic pcrsonc op 0:1s univcrsitcit 'n 
omscnd brief gerig, wat handel oor die 
tydskrif , HALT" wat 'n ~ekere prof. 
f . J . Tromp, Icier van die sogenaamde 
,Sentrale asionale Party" uitgee. In 
hierdie omscndbricf maak die Ieier sy 
bcleid bekend insJke die Rassepro· 
bleem: ,Die Sentrale Nasionale party'· 
is ten gunste van Naturelle vooruit· 
gang MITS dit nie met Blanke Seku ri · 
tcit hots nie." , Halt" sal oproep , tot 
die handhaw:ng van Blanke Sekurite:t 
en Blanke politieke beheer." 

* * * 
Die Skrywcr handel onder andere 

oor die gctal terkte van die nie-.Bian · 
ke, die Skole en U niv.ersiteite, die 
,Ban toe eel f ge noegsaam", Rassehaat 
tussen Blanke groepe, die kleurling, 
familiebeperkin g en naturelle vooruit· 
gang. Die Skrywer kriti ecr be taandc 
politieke partyc en stel hicrteenoor 'n 

eie oplossing. 

* * 
M rkwaardig van die om~endbricf is 

die feit dat die skrywer ncrcns melding 
maak van ,Cb ristelikc beginsels" nie , 
maar in sy oplossing eerder ' n ,on
Christelike" wcg voorstaan. Ons noem 
legs een aak, en :el dit in vraag· 

vorm, 'n vraag wat u vi r usclf kan 
bcantwoord: I genocmdc doclstelling 
nic cgoisme in sy erg.tc vorm nie? 
Die handhawing van die , elf" i te 
duidelik op die voorgrond! 

* * * 

Waar Christus is en waar y licfcle 
die saambindende mag is, i geen spra· 
kc meer van ,handhawin g van Blan · 
kc Sckuriteit en B!anke politieke be· 
heer" in die sin waarin professor 
Tromp d::~arvan praat nic! 

HAROLD'S 
AUTOMOBILE SERVICE 

STATION. 

Kerkstraat 220 - Telefoon 1293 

Potchefstroom. 

• 
Voorraadhouers van ail e 

Onderdele en bykomstighede 

vir u Motor, Trekker, ens. 

' 

SAAMWERK 
WINKEL, 

VON WIELLIGHSTRAAT 35 
Foon 515 

Algemene Handelaars 
KRUIDENIERSWARE, 

HARDEWARE, 
KLERASIE, 

en SKRYFBEHOEFTES 
"Kom ondersteun ons Pukke!" 

J. TOD SUTTlE. 
Komplete 

Mansuitrusters 
Vir al u KLERASIE en ander 

benodigdhede. 
Kerkstraat 177 Telefoon 1, 

POTCHEFSTROOM 

KOM SIEN ONS-

vir al u 

• F otografiese 

en 
• Aptekersbenodigdhede. 

GEEN & VELLEMJ 
Kerkstraat, 

POTCHEFSTROOM. 

DIE BULT 
Algemene Handelaar 

Von Wiellighstraat 46, 

Foon 2025. 

KRUIDENIERSWARE, 

SIGARETTE en LEKKERS 

RUDGE FIETSE en FIETS~ 
ONDERDELE 

VIR ..... 

VIS, ERT APPELS, 

VERVERSINGS, ens. 

Von Wiellighstraat 13, 

POTCHEFSTROOM. 

WELKOM KAFEE 
~hone 369 Foon 369 

POTCHEFSTROOM 
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Uit die Kroniekboek 
(HANDELINGE VAN DIE GROOT RAAD) 

Ten einde die Pukke op hoogte te hou met die doen en late 
van die Groot Raad (of te wei : G.R.) volg hier 'n paar uittreksels 
ensovoorts uit die kroniekboek van bogenoemde liggaam, soo~ 
gesien deur 'n joernalis met variabloed in sy are. 

WANNEER KOM ONS EIE FLIEK? 

Die Geldinsamelingskommissie on
der voorsitterskap van neef Schalk is 
druk besig met die bymekaarskraap 
van die pitte nodig vir die aankoop 
van 'n nuwe projektor. Vername bron 
vir die verkryging van die nodige pit
te, is deur die verkoop van kerskaar
tjies. Jammer dis nie elke dag kri mis 
nie. 

Die G.R. en die Bus: 

Dis 'n saak waaroor die G.R. baie 
sterk voel , die van die bus. Die Here 
XIV ( drie dames ingesluit) is kliphard 
besig met planne beraam om die ry
ding aan te skaf. Ongelukkig is tot 
dusver maar baie stad ig (maar darem 
seker) na die einddoel gevorder: in 
die leers van die G. R. le talle foto's 
van mooi busse wat deur firma's ver· 
koop wil word. Geld is egter weereens 
die probleem. Wat die firma's wil ver• 
koop en die G.R. kan koop, is tot 
dusver nie dieselfde oie. 

Sluiting van Cachet: 

Toe oom Ben en sy pyp besluit het 
dat die halfwegstasie, Cachet, van so 
min belang is dat hy maar afgeskryf 
kan word, bet die hele H ere XIV in 
opstand gekom. Gedagtig aan die 
groot dinge wat uit Jan van Riebeeck 
se halfwegstasie voortgeko m het, is be• 
sluit dat daar geveg moet word om die 
bestaan van bogenoemde stasie te ver· 
seker. M et samewerking van die ower· 
hede van die PUK is die slag toe 
gelewer en Cachet is behou vir die 
nageslag. Die leeue-aandeel wat oom 
Schalk as aanvoerder van die magte 
van die G.R. in die kryg gehad het, 
moet altyd in dankbare berinnering 

bly. 

Verslag 1.s. lnlywingsaksie: 

n Lywige verslag i.s. die inlywings
aksie van 1957 le ter insae in die 
ve rgadersaal van die H ere XlV. Die 
aksie was geslaagd. Daar was egter 
darem dingetjies wat gehinder het. 
Ons dink hier byvoorbeeld aan die 
oorlamse drake wat op die dag van 
die tarentaalaksie sommer die waardige 
ouhere ook op T areotaal gesit het. 
Waar gaan ons ou Kompanjietjie heen 
as hierdie tipe ding toegelaat wo rd om 
ongestoord voort te woeker? Dit blyk 
dat die senior lede van die Kompanjie 
besig is om hulleself te rysmier deur
dat hulle toegelaat het dat die ahie~ 
wat tydens inlywing plaasvind, wyd en 

syd bekend word. Nou sal daar nuwe 
aksies uitgedink moet word en van 
die tradisionele bedrywighede links 
laat le moet wo rd . Die G.R. se Kom
missie vir Ontwikkeling van Natuur· 
like Hulpbronne gaan nog voo rt met 
ondersoek in die verband. 

Die Hongare: 

H oewel bier nie optogte en vurige 
toesprake gehou is nie oor die slag
ting in H ongarye nie, is besluit om 
daadwerklike steun aan d ie H ongaaw: 
immigrante te verleen. 'n Bcdrag is 
reeds geskenk en deur middel van kon
serte ensovoo rts word geboop om 
verdere fondse vir die doe! in te arne!. 
Die ingesamelde gelde sal aileen ge
bruik word om protcstantse vlugte
linge en by voorkeur die reeds in 
Suid -Afrika te help. Die Pukke word 
gevra om hulle volle rteun aao die 
saak te gee. 

Flitse: 

Onder druk (vera! uitgeoef en deur 
nig Magri eta), het die owerhede die 
H ere XIV beloof dat daar binnekort 
SPYKERBANKIES van hout op stra
tegiese plekke sal verrys. 

Die SWAK BYWONING VAN 
KONGRE~SE deur lede van sy on· 
derhorige liggame, is vir die G.R. 'n 
doring in die vlees. H ulle wil nou 
'n fond stig om men e na elke kon· 
gres te tuur. Die kantoor moet hulle 
egter net vroegtydig van sodanigc 
kongre se in kennis stel. 

n Voorlopige vers lag oor ERE
TOEKENNINGS op ander terreine 
as die van sport is ook erens in die 
annale van die G.R. ter insae. Die 
saak gaan nog voort. 

Op versoek van die blad ,Panora· 
rna", moet 'n foto van ons joolkonin
gin· aan hulle ge tuur word. Oos ver
neem dat die Wapad Ee fotograaf mnr. 
Johan van der Vyver vanaand om 7.30 
vir die doe! sal afneem. 

ALLES NUUT ! ! 
Van 'n nuwe uitbreiding 

tot 'n nuwe FIETS. 
Kom na 

P~RK 
Fietswinkel 

(F. F. TRANTER) 

H / v. Lombard- en Van Riebeeckstrate 

TELEFOON 995. 

I BRIEWEBUS I 
Akademie en 

Posmahuis 6, 
P .U. vir C.H.O. 

Die Hoofredakteur, 
, Die Wapad," 

P.U. vir C.H .O. 

Geagte Mencer, 

28 Maart 1956. 

U hoofartikel in ,D:e \Vapad" van 
2 7 Maart wat gaan oor die verband, 
of liewer: die gebrek aan verband tus
sen die toekenning van kleure en akJ.
demiese prestasies het, soo blyk uit 
die ge prekke om die teekanne, die 
belangstelling van die lese rs van u blad 
gaande gemaak. Daarom wil onderge· 
tekende graag lan gs hierdie weg y 
standpunt oor die helc aangeleentheid 
tel. 

AI dadelik wil ck meld dat ek hoc
genaamd nie saamstem met u stand· 
punt in die betrokke verband nie. 
Maar net voordat ek my redes kortliks 
uiteensit, wil ek graag u aandag op 
die volgende vestig: 

l. A ek dit reg het, het mnr. Van 
der Walt aangekondig dat ingegaan 
sa l word op die kwessie van KUL TU
RELE ere-toeken nin g en nie ere-toe· 
kennings a.g.v . akademiesc prestasies 
soos deur u gemeld nie. 

2. Die studenteraad van 19 55 bet 
reeds aandag gegec aan die vraag of 
ons kleure slegs aan akademiese twee· 
dejaars toegeken moet word en bet dit 
verwerp. 

3. Ek vocl my vcrplig om ern, tig 
beswaar te maak teen die verband wat 
u trek tu sen 'n tudent wat sy eer te 
jaar druip, ware P.U.Kanerska p en 
on Calvinistiese lewensroeping . Die 
indruk is inderdaad geskep dat 'n 
drui pelin g geen ware PUK kan wees 
nie en dat hy legs maar 'n , floue be· 
sef" het van sy Calvinistiese lewcn sroe· 
ing. Ek vertrou dat ek en die ander 

kleure • 
IS apart 

tussen student-wees op akademic e en 
ander terreine te ontken, bet on3 na 
my menil!g in die verband te make 
met twee duidelike onderskeie terreinc , 
nl. die van die akademie, wat erken· 
ning geniet deur die toekenning van 
grade, beurse, er:3., en die van die 
studentelewe. L.g. is die terrcin van 
die Studenteraad en legs daarmee 
moet die Studenteraad hom bemoei. 
Daar be taan immers 'n soortgelykc 
verband tus en die studenteskap ' en die 
studentelewe en die kosh uislewe en tOJ 
so u dit voorbarig en ongewens wecs 
indien die Studenteraad op laasgc· 
noemde terrein sou inmcng. 

Soos reed aangedui is daar studente 
wat hulle eerste jaar druip en nogtans 
uitblink in die studentelewe. Dit sou 
' n jam merte wees indien sodanige per
sa ne 'n kleurbaadjie ontse wu word, 
sleg omdat hulle verstandelik minder 
begaafd is, maar elfs ook ir:dien hulle 
lui studente i~. 

] . D. van der Vyver. 

[Graag ontvang ons vedere briewe in 
verband met die saak. (Red.)} 

FAMILIE EN WEESKINDERS 

Geagte meneer die Redakteur, 
Die getalle studente brei jaar na jaar 

uitl Wat is die inv:oed hiervan op om 1 

Studentelewe? 

Die ouhere en oudames kla oor die 
gees. Wat eie was aan die Puk in goeie < 

ou dae, het geleidelik verwater. Di~ \ 
ou , familiegees, van weleer het ge· , 
word ,weeskindergees" . Die studentc· 
gemeenskap is nie meer 'n familie nie; 
die studente het hul !e mede· tudente c 
vergeet en het weeskinders geword. 0 

U sien 1n die probleemstelling d 
tweerlei gevaar naamlik: massagees en h 
die indiwidualistiese strewersgees ! Ver· k 
gun my ' n paar woorde oor beidc. n 

wat u woorde o gelnterpreteer het, 
u misverstaan het, want anders kan ck Ons moet daarteen waak om nie "' 

'-' 
u standpunt nie anders beskryf nie as ons per oonl1kbeid prys te gee terwiilc h 
'n voorbarige veroordeling. Dit het im • va n d1e massa·gee n1e, maar met net h 
mers al dikwels gebeur dat goeie P.U.- soveel krag moet ons stry teen d1e a1· li 
Kaners en roepingsbewu te Calviniste, leenloper-gees . Nou sou ek wil bewe~r d 
maar minder begaafde tudente hu lle ~dat ons aan albei kwale ly! Die ouhere 01 
eerste jaar nie geslaag het nie. (en -dames) owe! as d1e eerstejaar, 

4. Agter u woorde: , indien die 
studcntemassa die saak in beginsel 
goedkeur", wil ek, met verwysing na 
artikcl VITI van die huisho udelike reg

liment van die Studenteraad (Stud en· 
tehandboek, p. 62) 'n vraagteken 

plaas. 

Om dan nou by die redes v1r my 
tandpunt te kom, net die volgende: 

Soncler om die daadwerklike verband 
wat daar bestaan en behoort te bestaan 

en nie net die eerstejaars nie (maar v< 
hulle vera!, dis plig en tradisie!) ec 
moenie kla oor die gees nie! Iemand m 
wat kla ly self ook aan 'n kwaal, ons vc 
moet kyk wat on -self kan doen en de 
dan i daar nie meer so 'n probleem· va 
stell in g wos: Het die gees van die di 
Pukke versleg? 'a; 

Die gees bly dieselfde: , In u Ji g", 
maar die per oonlike gesindheid het to 

verander! d,, 
Dankie vir plasing, m• 

,Familielid." M 

!Til 
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~rokkie.s 
uil hi~ 

t :S,unswir~lb 
183@ ® lk lb> ®~If?> If® lk<ii lfi1 ~ 

NOVELLE VAN 'N ONV OLKO ME LEWE 

Die gegewe is nogal eenvoudig: die skrywer ontmoet n 
meisie in 'n badplaas, waarmee hy 'n tydlank 'n vrye liefdes
omgang het. Sy pleeg later in die see selfmoord as gevolg van 'n 
ander mislerieuse ontmoeting en die minnaar bly met 'n .,onvol
komen hart" agter, 'n hart wat nie so-seer wroeging het niz , 
maar 'n hart wat deur die !ewe ontgoCI is: 'n hart sonder .,alibi". 
Ook is die bewys van alib i hierdie novelle, wat die skrywer as 
brief vir sy vriend skryf. Geen betekenis nie, maar 'n uiters 
sensitJewe beskrywing van die gebeure. 

Die ek·persoon se omgang met die 
mei:ie is van 'n bewndere heftige aard 
-die !ewe word met gulsige teue ge· 
dri nk, domig en onbeheers om nib 
te laat vcrlorc gaan nie. Sy is 'n figuur 
wat 'n men partykcer by 'r: Kafka 
teenkom of dikwels by 'n Couperu.;: 
die angs vir dJe dinge wat moet kom
die ouderdom: ,.Zij huivcrde, indcr· 
daad,zij schrok in panick als zij met 
mij .... rijen bejaarde vrouwen moest 
voorbijgaan . .. . Zij had een bijgc· 
lovig gevoc:l van afgrijzen voor hek· 
sen, toverkollcn .. . " Die lc:cr kan 
met die skrywer haar losbandige !ewe 
dan ook nie sender mcer veroordeel 
nie. Haaar vitalitcit (soos in baic skan· 
dinaviese roman ) , haar uitbundige le· 
wcnslus·uit·a ngs: ,Tegenover de oudc 
vrouwen verstij fde zij, de zee maakte 
haar loo en stcrk". 

sing kon gee. Die okrywcr wil dit be· 
paald nie. Hy wil die lcwe as LEWE, 
is opsoek steeds na nuwere en ander 
ontdekkinge van die ,ek", wat die sty! 
:;teeds moeisamcr maak. Dit tril wms 
van intense lcwensverlange en lalt by 
die Ieser 'n oorweldigende indruk 
agtcr. 

'n Novelle van die onvolkome !ewe, 
'n !ewe wat nie eers 'n god met grote 
of kleinc letter veronderstel nie. Hoc 
krities 'n mens ook lees, steeds weer 
boei dit, omdat dit in jou 'n klankbo· 
dem vind. Die vcrhaal van die onvol· 
kome lewe en derbalwe 'n skyftrant, 
wat nie van ons maar tog wei vir on• 
is. ' n Lewe wat geen Chrif tus ken nie 
en daarom kry hierdie novelle by be· 
oinning die vorm van 'n waarskuwing. 
Adraan van der Veen: ,Alibi voor hct 
onvolkomen hart" Arbeiderspers, 
A'dam. 
(alom in dje boekhandel verkrygbaar 
en in besit van die univeroiteitsbiblio· 
teck. 

Studente !! 
vir al u 

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

BESOEK ONS EN WEES VER SE
KER VAN GOEIE DIENS ! 

POTCHEFSTROOM 
BOEKHANDEL 

K·erkstraat 126 -Telefoon 497 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(Edms.) Bpk. 
Kerks traa t 61. 

RAADPLEEG ONS VIR 

• BROOD 
en 

e ALLE KOEKSOORTE. 

ELKE DAG VARS . 

SONSKYN KAFEE 
TOMST RAAT , 

POTCHEFSTROOM 

VIR U-

SIGARETTE, 
LEKKERS, 
KOELDRANKE en 
TYDSKRIFTE. 

EN ANDER VERVERSING 
A SOOK 

SNOOKER 
U I T STEKENDE DIENS. 

J.P. van der WALT 
APTEEK 

Kerkstraat 16 1 Potchefstroom 

,ONDERSTEUN 'N OUD
P. U. KANER!" 

Ek voorsien ALLES wat van 
'n APTEEK verlang word. 

Op mec£tcrlikc wyse bcskryf die 
auteur ongemerk haar ondergang: die 
onvolko men he:d van wedersydse lief· 
de, die gedurige persoonlike censaam· 
heid, ,elfs in die ,intiemste'' oomblik· 
ke. Daar is nie sprake van 'r: disillusie, 
maar van n onbewuste lcwensang>, 
wat deur die lewe self gedemp wil 
word. Dan op die einde die be,ef, dat 
haar liefde die ander en die ander se 
licfde haar nic bercik r.ie, aileen die 
liggaamhke t<ekerheid; die besef van 
die onverbreeklike een>aamheid, wat 
die lcwe doelloos maak. 

IMilYI ~ ii ® lk It'll lYilYI ~ 

Na haar dood, waaraan die minnaar 
volgens reg geen skuld het nie, rys die 
een lewcnsvraag na die ar:der. Hy ont· 
moet haar , uoter, ,een oude vrijotc r, 
verlept, ver.:akt, verfluimd", wat dui· 
delik op haar lyk: 'n afkeer maak hom 
van hom mee,ter . . die oudcrdom, 
die vergane !ewe en bowe·al: die cen
oaamheid. 

Van der Veen kom dan ook nic 
tot 'n oplo.>ir:g nie-dit wu trouens 
die bock vcrswak het . Die le>er bly 
met d1c skrywer met Icc handc agtcr. 
Met p<igologie en teolo gie ' ou n 
mens m•sk1en 'n ,a[doende" toepas• 

D ie mustekvereniging het nou opgewarm en hull e. bied 'n 
vol program vir die komende kwartaal aan: Vrydagaand, 12 
Apri l, val hulle weg met 'n sonate-uitvoering deur die vioolspeler 
Derek Ochse en Pieter de Villiers. 

Aan die einde van die kw:ntaal be· 
plan hulle 'n optrede oaam met Thalia 
in die vrcugdedagkon>ert. 

Tussen hierdie twee groot aanbic· 
dir:gc val nog a:Icrlci, soos "n optrede 
voor die A.S.B., die Apollo gemengde 
radiokoor van Carletonville wat gedu· 
rende Mei voor ons £al optree ens. 

Intussen i die Musickvercniging 
hard besig om die toerprogram in ordc 
te kry. 'n Keuring van die items sll 
binne die eersvolgcnde week plaa. vind 
waarna al die dcelnemcrs hullc voile 
gewig in die onderncming kan gooi. 
Van die blokfluite wat aangckoop i<, 
is vier sopraan· en een tcnoorfluit 

reeds hier en die verwagting is dat die 
cn~emb l e binnekort op volle ste rkte sal 
wees. 

GROO T NUUS: Die wereldbe· 
rocmde wpraan, Mimi Coer~ze, sal 
waar.kynl ik tyder: haar besoek aan 
Suid-Afrika in Oktober en November 
vanjaar, ook hier in Potchefstroom 
voor ons optrce! 

Ai . . . . ! 

Nou·ja, help die Musiekvcreniging 
in hulle stryd teen die miniatuur·geho· 
rc, PukJ~e, en hullc b'cd julie kuns 
van groot formaat! 

BLADSY SEWE 

PRO REGE-PERS 
Boekhandel 

en 
Antikwa.riaat. 

vir a! u 

W etenskaplike Boeke 
en Skry fbehoeftes. 

Kerkstraat 95 Telefoon 1164 

OOSTHUIZEN 
Kole-agentskap. 

Kerkstraat 104-Telefoon 312 
POTCHEFSTROOM. 

CORNER 
FRUIT STORE 

* , U KEN ONS!!" 

J. HEIDEMA 
Kerkstraat (teenoor G eref. Kerk.) 

00 * 00 

V ir FIETSE. 
Vir ZiiNDAPP Motorfietse. 
Zi.indapp model KS 601 £348 
Zi.indapp model 200S £183/ 2/ 6 
Zi.indapp Combinette £81 / 10/
Zi.indapp Combimot 

Fietsmotors £39/-/-

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 - Foon 167 en 1086. 

BROOD, KOEK en PASTEIT ) IES. 

Bakkers en Banketbakkers 
vir a11e geleenthede 

TROU , VER)AARDAG- en 

DOOPKOEKE. 

Kerkstraat 60, Potchefstroom. 
Spoorwegstraat, Klerksdorp. 

* WES-TRANSVAAL 

SPORTWINKEL 
vir all~ 

SPORTUITRUSTING en 

SPORTBENODIGDHEDE. 
HARDEWARE, 

* 
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Groot dinge van THEOS verwag Atletiekfees 
Die eerste skote in die ligawedstryde klap Saterdag wnnneer 

The.os kragte meet teen W estern Reefs op Park A om vier-uur 
nm. 

EER VAL PUKKIES TE BEURT. 

=-
Theos beskik vanjaar weereens oor 

'n puik span en in die agterlyn is 
daar genoeg laankrag. Die voorspeler 
is vinnig en vertoon puik. Die enigstc 
nadeel is mi kien dat die voor pelers 
effens Jig is en sal swaar leef in die 
va te skru ms. lndien die bal egter aan 
die agterlyn kan bewrg word, kan daar 
groot dinge verwag word. In die voor· 
ry is daar geen moeilikheid nic en 
Piet Steinberg sal uit die lynstanc die 
bal aan sy agterlyn besorg. Hy is van· 

jaar weer een van die ~taatmakcrs en 
sal y span nie in die steek laat nie. 
Die lo voor, pelers i Jig maar is haie 
beweeglik en .a! die wereld warm 
maak ir hul teen tantlers. 

Een van die hoogteiJunte in ons atletiek word Saterdag 13 
April bereik wanneer die vier Noordelike Universiteite, t.w Tuk
kies, Wits, U .O .V .S. en Puk, teen mekaar kragte meet op di ~ 

Park Ovaal. 

In die laaste ve ting sal Hendrik 
Erasmus oakc reg hou en !ewer vanpar 
sommer puik pel. 

lndien daar 'n hegte samespel kan 
wee ·, kan Theo vanJaar ,;root h oo~
tes bereik. 

Dit i die eerste keer in 'n lang tyd 
dat PU K die eer te beurt val om die 
byeen koms a an te hied en na on 
van Dr. J. A. L. Taljaard en die 
Atletiekbestuur vernee1:1, is die organi· 
asie reeds haarfyn in die haak en 

beloof die byeenkoms 'n reuserukses 
te wee . 

STANDAARD: 

Te oordeel na die inskrywings wat 
reeds ontvang is, sal atletiek van 'n 
hoe ftandaard gclewer word. Onder 
die inskrywin!(S is die name van heel · 
wat erkendc provinsiale atle:e opge· 
merk en die manne behoort mekaar 
dcurgaans goed op te keil. Die Pu:, . 
kie se spa n sal self goeie tecnstand 
bicd-ook aangesicn die manne van 
Normaal wat op Puk ingcskryf is, 
by die span ingesluit i . 

Mooi prestasies kan verwag worJ 
a::nge ien daar ook Springbokatlcte in· 
gcsluit i en Tallie Burger, Willcm 
van Heerden , Ken Boonzaaier. 
Hermina Geyse r en 13ctlie Oberholzer 
word onder andere hicr verwag. Vo! 
gens die tye van die a:lete is die 
moontlikheid dat 'n hele paar rekord:J 
verbeter sal word . 

Piet Steinberg in aksie. 

Krieketoorwinning Pukke. 
'n Oorwinning vir die krieketspan n1oes volgens die wet van ge

middeldes plaasvind en 
WEDSTRYD TEEN ELLATON: 

In die tweede laaste wedstryd van 
die seisoen bet die Pukke met boul·, 
kolf· en veldwerk uit die boonste rakke 
voor die dag gekom. Die be te vriend 
en grootste vyand van die spel-Reen, 
was a! wat Ellaton van 'n beurtneder· 
laag gered het. 

VERLOOP: 

In hulle eerste beurt kon die op
ponente slegs 83 lopies aanteken. 
(Dijkstra 5 vir 35, Snyman 2 vir 7 en 
keppie Ben Potgieter 3 vir 23). 

Puk bet voor die penne stelling in
~,;eneem en 'n haastige 165 lopies, vir 
die vcrlies van 4 paaltjie , aangeteken 
(Christie Coetzee 12, Ammi Venter 
45, Ben Potgieter 73 n.u.n. en He el 
Dijkstra 27 n.u.n.). Ben Potgieter bet 
die Wes·Transvaal e bouler Levy links 
en regs oor die veld gemoker! 

Nadat Puk sy bcurt gesluit verklaar 

bet is Ellaton in gestuur, wat teen die 
einde van die dag se spel slcgs 47 
lopies vir die verlie van 7 paaltjics 
op die telbord gehad bet. (Dijkstra 4 
vir 16 en Snyman 3 vir 22). 

EXCELSIOR 

Die Pukke i nou vuur en vlam vir 
hulle laaste wedstryd teen Strathvaal; 
oos h ulle nou vocl en Saterdag ge· 

speel het is bulle instaat om enige 
pan kaf te draf. 

MEUBELS 
Kerkstraat 184 - Potchefstroom - Telefoon 743 

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

ONS REeL AFBETALINGS WAT BY NUWE 
BEGINNERS SE INKOMSTE PAS. 

Die byccnkoms vind reeds om twec· 
uur plaas. Pukkies, woon hierdie by 
eenkom cker by! 

SUZETTE'S 
HAARSALON 

Bcsoek ons v1r kostclo$c deskun· 
dige advies J.V.m. u hare, die 

go! wing. 

SPESIALE T ARIEWE tl 
VIR STUDENTE 

TEVEDENHEID 

GEWAARBORG 

Aileen die bestc preparate word 

deur ons gebruik. 

KOM EN OORTUIG U SELF. 

• 

.JAY'S GARAGE 
(K. NODEL, Eienaar) 

Lom!>::rdstraat 5, Foon 175, 

POTCHEFSTROOM 

Voorra;;.dhouers en Handelaars in 

e MASSEY-HARRIS TREKKERS 
e PLAASGEREEDSKAP, 
e PLANTERS en STROPERS, 
e S.A.F.I.M. en WILDBOAR-

IMPLEMENTE, ens. 

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

('n Vraag van Frikkie Fietsryer aan 

Fanie Voetganger) 

BESPAAR TYD. KRAGTE 
en SKOENE deur 'n 

FIETS aan te skaf. 
C. V .D. MER WE 
FIETSHANDELAAR 

DIE BULT 
SKAATSBAAN 

, PUKKE ondersteun ons vir 

AANGENAME 

ONTSPANNING'' 

Oop vanaf 7.30 in die aand 


