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A.S.B.- Hoofbestuur op Potch. 
V eldtog teen NUSAS 

DIE EERSTE VERGADERING V AN D IE N UWE H O OFBESTUUR VAN DIE 
AFRIKAANSE STUDENTEBOND NA DIE KO NGRES GEDURENDE APRIL TE 
PRETORIA, HET SATERDAG O P POTCH EFST ROOM PLAASGEVIND O NDER 
VOORSITTERSKAP VAN DIE N UWE PRESIDEN T , MNR. JOHAN STRAUSS 
VAN PRETORIA. DIE LEDE VAN D IE H O O FBESTU UR SOWEL AS DIE 
O RGANISEERDER WAS ALMAL BY DIE GELEENT HEID TEENWOORDIG. 

Die verslag van mnr. Johan van der Vyver, vorige presi
dent van die A .S.B., oor sy besoek aan verskillende gebiede in 
Sentraal- en Wes-Afrika is ook by die geleentheid ter tafel 
gele. D ie verslag sal hopelik binnekort deur die Hoofbestuurder 
beskikbaar gestel word. 

In die vers'ag word vera! die 
bedrywighede van die liberaalgesin:le 
N usas buite die grense van die U nie 
aan die kaak gestel. D aar is dan oak 
bcsluit om met die veldtog teen 
N u5as se giftige ouite land5e prup"· 
ganda voort te gaan. Die A.S.B. sal 
poog om met 'n groat aantal oar· 
sese universiteite te skakel om w· 
doende die standpunt van die A.S.B. 
te stel en om terselfdertyd pogings 
aan te wend om die vooroo rdeel en 
wanvoorstellings oar Suid ·Afrika in 
die buiteland uit die weg te rui m 
en om 'n meer simpatieke houding 
vir ons probleme te verkry. 

In d:e verband sal die Regering 
ook genader word om beur:e 
beskikbaar te stel ten einde stu
dente aan te moedig om die rasse
vraagstuk in ons land te bestudeer. 

FEDERASIE 

voo rste l is deur Stellcnboseh tydcr!s 
die jongste kongre te Pretoria ge• 
docn Die vergadering sal op 1 

Augu tus te Pretoria gehou word, 
nadat die H oofbestuur egter eers 
weer die oaak bespreek het . 

BINNELANDSE GEBEURE 

W at binnelandse gebeure betref, 
kan daa r binnekort ' n verklarin g 
verwag wo rd deur die president, rnnr . 
Johan Strauss, met betrekking tot 
die onlangse gebeu re aan die U ni· 
versiteit van die Witwatersrand 
waarin op ond ubbelsinnige wy e te 
kenne gegee word dat daar vir Afri · 
kaanssp rekende stu dente ald aar eint· 
lik geen plek mcer in die toekoms sal 
wees nie. Die Bond se standpunt 
ten opsigte van aparte universiteite 
sal eweneens in 'n verklaring deur 
die president gestel word 

D ie A.S.B. e deelname _ die 

en 'n verslag sal by 'n latere ge· 
leentheid uitgebring word. 

Die b.- tuur het oak sy teun toe· 
gese aan 'n toer van H olland e stu· 
dente deur die Unie later vanjaar. 
D ie groep sal 'n reeks konserte in die 
Vdnaamste sentra van die Unie hou 
en die A.S.B. sal die organ isasie 
waarneem. Dit word beskou as 'n 
belangrike voorwaartse stap om die 
samewerking van oor&cse universi· 
teitc te verkry asook om onderlin ge 
verhoudinge op 'n geso nde basis te 
stel . 

VOLGENDE KONGRES 

Die volgende Uniale Kongres van 
die A.S.B. sal gedurende die Paas· 
vakansie te H eidelberg, Transvaal, 
gehou word . Dit sal die eerste keer 
in die geskiedenis wee dat die Kon· 
gre op H ridelbrrg gehou sal word. 

D ie tema al wees: D :e Unie van 
Suid-Afrika binne Afrika, en vloei 
voort uit die tema wat vanjaar 
bespreek i , nJ . Die Krisis in Suid
Afrika. Die onder-president, mnr. 
H . J. D . van der Walt, sal by die 
geleentb eid 'n referaat !ewer oar di-~ 

standpunt ten opsigte van 'n toe· 
komstige republiek in Suid-Afrika. 

___ S.B.- TOER DEUR EUROPA 
Platsak Student ook W elkom 

D ie Afrikaanse Studentebond organiseer weer vanaf 
Desember 1959 tot Februarie 1960 'n studentetoer na Europa. 
Teen die verlaagde tarief van £350 per persoon, alles inslu i
tend, word dit vir studente wat hierdie guide geleentheid om 
Europa te bereis nie wil misloop nie- maar nie die reisgeld op 
die oomblik bymekaar kan kry nie- moontlik gemaak om die 
toer mee te maak deurdat hulle aile reisgeld na die toer in 
maandelikse paaiemente kan afbetaal. 

G edurende die toer, wat drie maande sal duur, word 
Groot-Brittange, N ederland, Belgie, I talii~. Oostenryk, Swi tser
land, Duitsland en Frankryk besoek. D ie toergroep vertrek 
op 4 Desember aan boord van die W inchester Castle na 
Southampton. 

Kersfees sal stil in Amsterdam deurgebring word- in 'n 
atmosfeer vreemd vir ons Suid-Afrikaners , nl. die Europese 
.. wit Kersfees". Na 'n besoek a an Belg ie, vertrek die geselskap 
na Parys. Nuwejaar sal ook in F rankryk deurgebring word. 

D ie beroemde Blou Grotte op die eiland Capri sal besigtig 
word voordat 'n besoek aan die waterstad, Venesie, gebring 
word. 'n Hoogtepunt op die toer sa l ongetwyfeld die winter~ 
sport in Tirol wees waar die geselskap van 24 tot 27 Januarie 
sal vertoef. 

Die bootreis terug duur veertien dae, en op 18 Februarie 
kom die groep in Suid-Afrika aan. 

Verdere besonderhede is verkrygbaar van : D irektE::ur van 
Toere, A.S .B .... Dagbreek", Stellenbosch. 

JULIETOERE VOORSPEL 
GROOT BINGE 

AANGENAME VOORUITSIGTE 

D ie drie toerli.ggame van die P .U . onderueem vanjaar in 
J uhemaand konserttoere deur verskillende dele van die land 
met die doe! om fondse vir die U niversiteit in te same! en die 
Universiteit aan die buitewereld bekend te stel. 

ALABAMA 
Die Alabama·orkes bring vir die 

dcrde keer in sy bestaan van sestien 
jaar 'n besoek aan Suidwes·Afrika. 

· Opvoerings sal oak gehou word op 
drie plekke in Noordwestelike Kaap, 
terwyl twee opvoerin gs in Transvaal 
gehou sal word. 

D ie groep staan on der Ieidin g van 
mnr . Maarten van der Walt, met 
mnr. Frans de Bruyn as S.R .·ver· 
teenwoordiger, en ve rtrek op 2 5 

}unie en keer cip 23 Julie wo er terug. 
Die reisouers is dr. en mev. D. P. 
Erasmus. 

Die H oofbe tuur het op ' n datum 
besluit vir 'n vergadering waarna al!e 
unive r iteite uitgenooi al word o:n 
die kwes ie van 'n moontlike F~derasie 

van Studenterade te bespreek. D ie 

Bond se algehele teun is toegese 
aan die Uniefees aan taande Jaar. 
Die moontlikhede en terreine van 
deelname sal deur die Direkteur vir 
Studie en Navorsing ondersoek word 

DISKRIMINASIE TEEN 
AFRIKANERSTUDENTE 

Alabama verkeer in die gelukkige 
posisie dat twaalf van die dertig 
toerlede reeds vorige toere meege
maak het sodat 'n kern van uvare 
spelcrs oorgehou is. Onder Ieidin g 
van mnr. N esco du Toit het die 
o rkes vanjaar oak 'n nuwe rigting 
ingeslaan en daar word vir die eerste 
keer in die geskied.:nis van blaas• 
instrumente as kern van die orkcs 
gebruik gemaak. Hierdie toevoeging 
blaas nuwe lowe in die Alabama en 
lei oak hop.dik 'n nuwe rigting in stu · 
denteorke ]ewe aan die Puk in : die 
Verdedigingsmag se beleid om blaas
orkeste aan skoJe te stig beloof om 
'n altyd grate r wordende voedings• 
bran te word vi r toekomstige uit· 
breidin g op die gebied. Die orkes 
tree tydens opvoering in drie groepe 
op, naamlik 'n ritmegroep met Leon 
Porter aan die klavie r, tradisionele 
Afrikaansc nommers met Japie 
Arangie (konsertina) as orkesleier, 
en die blaasgroep . 

To!:}.Straat 90A u 

FIRMA 

VIR 

FOTOGRAF[E 
Telefoon 3185 
POTCHEFSTROOM 

Kom besigtig ons 

GRAMMOFOONPLATE 
STEREOFONIES GEDEMONSTREER 

Kunsv I ytafdeling 

Die Studenteraad van Wits het verlede week twee belang~ 
rike besluite geneem ten opsigte van die regering se wetgewing 
insake aparte universiteite, en die A .S.B. 

Die eerste besluit kom daarop 
neer dat die S.R . daarop aandring 
dat nie-blanke studente van Wits ten 
valle mag deelneem in die sosiale ; n 
spo rtbedrywighede van die Univer· 
siteit . 

Kragten die ander besluit mag 
geen stude nt van Wits voortaan 'n 
vergadering van die A.S.B. as Wits· 
student bywoon nie. D aar is egter 
geen beperki ng~ op die reg van 'n 
student om enigc vergadering in in
diwiduele hoedanigheid by te woon 
nie. 
REGTE. 

Uit dit alles blyk dat die Stu· 
denteraad van Wits teen d ie Afri· 
kaan prekende studente diskriminecr 
en hulle regte me respekteer nie, 
terwyl hy vir die regte van die ni: 
blanke aile gewig ingooi. 

Die S R . voeg verder daaraan toe 
dat ,.die A.S .B. 'n organisasie is 
wat geneig i tot onverantwoorde
like uitlatings wat niks as net sket~· 

ring in die nasionale studentelewe 
kan bring nie.". 

SPYT. 

D ie H oofbe tuur van die A.S.B . 
bet Saterdag op Potchefstroom sy 
spyt te kenne gegee oar die optrede 
van die Witsstudente en verklaar dat 
so ' n stap beslis nie meewerk om 
'n beter verstandhouding en nouer 
kontak tusse n die twee studente· 
groepe te bevorder nie. 

,.Hierd eur word die kloof tussen 
die A .S.B. en sornmige sentra van 
Nusas net vergroot en verdiep," 
aldus die H oofbestuur. 

Die program bestaan verder uit 
Duitse volksdanse-wat vera! vir die 
Duitssprek> ndes in Suidwes 'n groat 
aantrekkingskrag behoort te wees
Afrikaanse vo lkspele en versk~ie 
musiekitems. 

Nuwe aanwinste vir die Alabama 
is Lena Lot2: en Nic Badenhorst 
(sangers) , Karien Potgieter en Trud1 
Gey van Pittius { voordragkunstena· 
res e) wat saam met Esme van 
Rensburg en Ben Bierman vir 'n 
groat verskeidenheid sal sorg. 

(Vcrvol g op bladsy 4) 



Bladsy twee 

Vir daardie hoi gevoel 
op die maag bak ons die 
HEERLIKSTE 

VLEISPASTEITJIES 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(Edms.) Bpk. 

KERKSTRAAT 61 

Uit die mond van 
suigeling ! 

.) 
Dameth en Heerge 

Die Bult Apteek 
IS TOT U DIENS 

Vlak onder u Neus 
Tomstraat 86 Tel. 3091 

REBA-KAFEE 
Tomstraat 88 

DORS ? 

HONGER ? 

Destorm ons om kronies 

versadig te raak. 

ALF'S 
KERKSTRAAT 133 

Aan Biblioteke 
Op onverklaarbare wyse bet die 

Jaargangnommer van D ie Wapad 
ook numeries begin tel, sodat die 
laaste uitgawe as dee! nr. XVI die 
!ewe gcsien het. Dit is foutief. Die 
hUJdige reeks vorm dee! van Dee! 
XIV. 

Ons wil gra.ag ons verskoning 
hiervoor aanbied. 

OP U PAD ... 

Die 
W elkom-kafee 

'N 

STUDENTEKAFEE! 

• * • 

H j v. President en 

Von Wiellighstrate. 

DIENS! 

OP DIE PUNTE VAN 

ONS VINGERS 

Mooiri.vier
Apteek 

205. 
Kerkstraat 

Telefoon 
380. 

u 
Fotograaf 

. 
V1lr 

Kuns 

en 

Kwaliteit 

STUDIOS 
TELEFOON 24:32 

DIE WAPAD 

Sulke 
Tyd 

Een van die dae gaan ons weer 
vakansie hou, d.w. . vir n veran
dering op 'n ander plek gaan niks 
doen. 

Vakansietyd is toertyd . Daar is 
terloops nou 'n vierde toerende lig
gaam op die Puk: Hennie van der 
Walt gaa n die einde van die jaar 
deur Midde-A frika toer. H ennie was 
glo in 'n lelike penarie, omdat 'n 
an der Hennie se kys DIE WAPAD 
e skinderoor bereik bet. 

Hier volg verdere vakansievoor
nernens: 

Maarten van der Walt: W eer bie
tjie gewig vermeerder. 

Dries Yssel: Weer 'n baard laat 
groei. 

Andrew Pyper: Konferensies in 
Johannesburg bywoon. 

Jan Combrinck: W eer 'n slag eet 
( sy kakebeen is weer reg ). 

Hans van Zyl: Wil hou wat by 
het. 

Gert Hattingh: Notules skryf en 
afskrifte Warrenton toe gestuur. 

Bofbalspan: W eer die Alma Mater 
se naa m hoog hou. 

DIE WAPAD: Om voort te 
kronkel. 

Jo' van der Lecq: Verslank. 

Vrydag, 19 Junie 1959 

0 
R e d a k sie e n 

A d. m i n i s t r a s i e 

HOOFREDAKTEUR .................. ...... .................. Nesco du Toit 2911. 

ONDER-HOOFREDAKTEUR en 

INTER UNIVERSIT~RE 
AANGELEENTHEDE ...... -··· .............................. Dirk H erbst 

NUUS ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Dewald Roode 
en Frans van der Vyver 

KUNS .............................. ...... ..... . .. .... Enid Raute nbacb 

VARIA ...... .................. ................. . Proffie van Vuuren 
en Bets Coetzee 

SPORT ........................ .................. ...... Eddie van der Westhuizen 

SPOTPRENTTEKENAAR ...... ............ ............ Ben van der Walt 

FOTOGRAWE .................................... Johan van der Merwe 
en Marieke van der Merwe 

X041 

1566. 
1366. 

138 5. 

X041. 
0013. 
X041. 

8611 

19. 
281. 

Toy Dannhauser: SWOT! TEGNIESE ADVISEURS .............................. Gouws Oberholzer 2162 
X042 Piet Bosman: 'n Lewensmaatji'! en H enning Botha 

sock. 
Pieter van Maarleveld: Foto 's 

neem van die pale voor die Hoof 
gebou. 

Lou van Wyk: Soek 'n ]anger 
woord as Vyfhoekkonsentrasiekamp
ke rkhoffond . 

Danie van Niekerk: Wil twee 
windpompe koop vir die water in sy 
kniee. 

Jan Ras: Kos kook in die ,army". 
Adelheid le Roux: Strawwc uitdink 

vir vo!g,,·nde kwartaal se proef. 
Koos du Plooy: Rustig nadink 

oor 'n lekker semester op die Skool
tjie. 

Eerstejaars: Wil boeke saamneem 
huis toe! 

DIE RES: Gaan elders been en 
doen iets anders. 

WITS 

Sewe-honderd studente van \Vits 
het 'n ve rklaring van die rektu;·, 
prof. W. G. Sutton, gevra waarolil 
die nie-blankes verhind er word om 
aan sosiale funksi cs en sportaktiwi
teite dee! te neem. 

Die brief herinner prof. Sutton 
daaraan dat hy met d:e aanvang van 
die akademiese jaar voor 'n ge
mengde gehoor die eer tejaarstudente 
aangemoedig bet om ten volle dee! 
te neem aan universiteitsorganisasies. 

Unie-Bakkerye 
Posbus 244-Tel. 167 en 1086 

Bakkers en Banketbakkers 
BROOD. KO EK EN 

P ASTEITJIES 

KERKSTR. 60 - POTCH. 

Spoorwegstr., KLERKSDORP 

SIRKULASIEBESTUURDER .............................. Rassie Smit X042. 

ADVER TENSIEBESTUURDER ...... ...... ...... Bennie Bierman 1188. 

PENNINGMEESTER ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Jan Kense X09 . 

TAALADVISEUR ............ ...... .................. Dr. Hertzog Venter 

O ffisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 
Vrydag, 19 Junie 1959. 

~REDAKSIONEEL 
VERBODE 
LEESSTOF 

Die tydperk wat nou voor die deur staan, is ryklik met 
name bekle.e. 

Die bekendste hiervan is die naam vakansie. 

Vir baie van ons beteken dit swoeg en sweet in 'n ander 
omgewing ten einde in staat te wees om terug te keer na die 
campus- om te kom swoeg en sweet. 

Of om te kom rus. 

Vir andere onder ons beteken dit die swygsame aanhoor 
van 'n pers~rooi~in~die~gesig sersant~majoor op 'n a5stand van 
vyftig tree: vir volk en vaderland-en lank lewe tannie 'Liesbet. 

Dan i.s daar diegene wat gedurende die vakansie niks 
besonders het om te doen nie. .,Wat die tyd kan gebruik net 
soos hulle wil. " 

U behoort aan die geslag wat kom- of gaan . 

Kom vertel ons ook hoe dit voel. 

Van die kant van die geleerdes kom egter nog ander name 
vir die veelgeroemde paar weke wat nou kom. Dinge soos 
,studieverposing", ,tydperk van begronding en besinning", en 
so meer. 

( !) 

Die wens van die Redaksie is dat dit met u sal goed gaan. 
Sterkte aan die toerende Pukke- hou dit hoog. 

En as dit hotagter word, hou die blink kant daa r. 

Gedruk deur ENSLINS, Potgietastraat 31, Potchefstroom Dit is die verdedigingslinie vir termostatiese probleme. 



Vrydag, 19 Junie 1959 

r·n ... ... ...... ... .... ... ...... ... -...... ... ... ........... 
"! ltt m 1lfig .................. ... ... ... ... .. ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ..... 

,.Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee." 
Filippense 4 : 13. 

Elke wens op aarde is onderworpe aan die dra van 'n 
kruis. Die skrif wys gedurig daarop: .. Het die mens nie 'n 
stryd op aarde nie ? En is sy dae nie soos die dae van 'n dag~ 
loner nie ?" (Job 7 : 1) ... Die mens uit 'n vrou gebore, is kort 
van dae en sat van onrus" (Job 14 : I) . Moeite en smart kleef 
die mens aan sedert die sondeval in die Paradys. 

So is elke ware gclowige vandag 
ook nog maar onderworpe aan die 
dra van 'n krui . M aar die lyde ge· 
bruik die H ere ook as 'n tugmiddel, 
'n opvoedingsmiduel vir Sy lunders 
wat bulle daaroor behoort te verbly 
soos cor die blyke van Sy Vadnlikc 
liefde. En tog, hoe d1kwcls murmu· 
rccr ons nie cor die dra van ons 
kruis wat God na Sy eie welbchac 
ons opgele bet nie? Dit word soms 
vir ons w swaar en moei!Jk. Dit voel 
sorns asof ons kniee wil knak onder 
die gewig daarvan. On sleep dit dan 
rnoedeloos, swaarmoedig en murmu· 
rerend voort . 

Hoe anders was nie die geval by 
Paulus nie. Hy wat by uitnemend· 

PUKKE ..... 

Vir julie BLe.RKASTE 
en ander ELEKTRIESE 

BENODIGDHEDE 

W. J. SPAVINS 
enSEUN 

Kerkstraat 101 Tel. 185 

Noord 

beid 'n kruisdraer was. H y wat lyde 
en mart in al bul naaktheid gcken 
het. Hy het, ten spyte van a! sy 
ontberinge, kon se: ,Ek is tot alles 
in , taat deur Christu wat my krag 
gee." 

Die gcheim van Paulus se krag het 
nie in homself gele nie. Hy het nie 
in cie krag gearbei nie, hoew.-1 hy 
net so 'n men soos u en ek was. 
uit homself onbekwaam tot emge 
geed en geneig tot aile kwaad. Daar· 
om se hy dan ook: , Ek i tot allcs 
in staat deur Christus wat my krag 
gee 

Christus was nie vir P aulus 'n 
afgetrokke gedagtebeeld waaroor hy 
n:1 hartelus kon fantaseer nie, ma11 
die lewende Heiland met wie hy in 
voortdurende gemeen kap ge taan 
het. Christu was vir Paulus me 
aileen 'n Chri tus van verre nie, 
maar ook van naby; na Sy Godhed, 
Genade, Majesteit en Gees. IC 

aileen 'n Christus bo hom nic, maar 
ook by en met hom. 

Daann het die gcheim van Paulus 
sc krag gele. Daarin Je ook deu~ 

aile tye been die gebcim van di~ 

sterkte van God volk . Op die 
innigFte wyse is bulle met Chrisws 
vcrbonde . Hy is die hoof en bulle 
d1e Jede. Hoe sou die lede h11l kon 
beweeg en werk sen der 'r, voort· 
durende verband met die nO'JI) Hy 
i; die wyn tok, bulle die lote. H oe 
sou <.lie lote kon ]ewe en vrugte dra 
~onder blywende verband met die 
wynstok? Wanneer Christus dcUI Sy 
Gees in die hart van die men~ kom 
inwoon en werk, is daar 'n on:os· 
maaklike verband tus en Hom en 
Sy kinders . 

Die uitvloeiing van die krag van 
Chruus in die sie] van die geluwige 

of Suid 
Waar u ookal u vakansie deurbrin g, 

koop nou u KAMERA, KLEUR, WIT 

en SWART FILMS by 

Beyers Claassen 
Lombardstraat Foon 455 

POTCHEFSTROOM 

Claustrophobia ? 

* IS U BEKOMMERNI~ 

DIE WOORD 

,STUDIE"? 
MAAK DAARDIE WOORD INTERESSANT 
EN DUIDELIK -

KOM NA 

PRO·· REGE PERS ~ 
If. DIE i" 
O~~~POTCHEFSTROOMSEBOEKHANDE~~ 

~1\tb Kerkstraat 95 - Tel. 1164 ~ 

~< ~"' ~ 

DIE WAPAD 

vind plaas deur die geloof. Die 
saligmakende gcloof is die verbin
dingsorgaan van die siele met Jesus. 
Hoe meer ons in die geloof werk
saam is en H om as ons ~aligmake; 
aanneem en toe·eicn, des te meer sal 
ook van y godd clike krag on, to£.• 
vloei deur die werk in g van die 
H eiJige Gees. 

'n Ander verbindingsweg, om 
maar nog net ecn te noem, is die 

weg van die gebed. Uit Sy volhc!d 

wli die H ere ons genade op gen::de 

skenk, maar H y wil ook daarom 

gevra word. 

So het Paulus ook met die H ere 

omgegaan H y het dit nagejaag asof 

hy dit kon gryp, waartoe hy ook 

van Christus Jesus tiegryp was. 

,.Ek is tot alles in taat deur 

Christu wat my krag gee." So het 

Paulus getuig en is d1t by ons ook 

~o? Ken ons ook die ware gemeen• 

skap met Christus en die invloeiing 

van Sy krag? So nie dan kan ons 

geen opregte kruisdraer wee nie. 

Dan het ons lydsaamheid nie <:lie 

regte bron nie. Wcl 'n natuuriih 

bron van gawe of redenering, maar 

nic die gcestchke fontein 111'!: 

Cbristus, wat tot 111 ewigheid Jecf . 

]. H . COETZEE. 

Lofwaardige 
deur Thalia 

Poging 

Bladsy drie 

Thaliatoneelvereniging het baie inisiatief aan die dag gele 
toe 'n Engelse eenbedryf Vrydagaand vir die eerste keer in 
baie jare weer op die planke gebring is. 

The Dear Departed, 'n bekende klugspel van Stanley 
Houghton, is aangebied. Die klugspel neem die lae Engelse 
middelstand van om en by 1900 onder skoot. 

TONEELSPEL. 
Ocr die algemecn was die toneel

spel heel ve rdienstelik. Veral die ge• 
barespel het getuig van fyn afrig
ting deur die regisseuse, mev. A. D. 
Lampen. Die hoofkarakter, Mrs. 
Slater, (Nicolean Kramer) veruien 
besondere vermelding. Mej. Kramer 
het haar rol goed getipcer en met 
haar gcslaagde histeriese buie die ko· 
miese effek verhoog alhoewel sy 
soms effen te doelbewus daarna gv 
streef bet. ,Grandpa" (Andre 
Brink) bet heel ongekunsteld sy rol 
vcrtolk en het die gchoor volko me 
geboei met sy oortuigende tone-!1· 
spel. Die spel van die ander karaY.· 
ters wa geslaagd, maar nie altyJ 
so boeiend nie. 

DECOR. 
Die decor was baie sindclik, maar 

het die tydgees van die toneelstuic 
algeheel verbreck, aangesien die 

swierige moderne Sweedse meub~ls 

glad nie aanpas by die tydvak van 
die toneel tuk of by die osiale stand 
van die karakters nie Die alombe· 
kende dagblad, Die Transvaler, b et 
lagwekkende Jokale kleur hewrg in 
die Eng else , h1gh teas society" ! Die 
kostumering, uitgeslote ,Grandpa" 
en Victoria, was te jeugdig en nie 
tiperend genoeg van die bepaalde 
sosiale stand nie. 

ALGEMEEN. 

Ongelukkig het die komiese ge· 
halte van hierdie klug, pel nie tot 
voile ontplooiing gekom nic, alhoe• 
wei daar somm ige kostelike situasies 
was. H ierdic aanbieuin~:e van n 
Engcl~c ton celstuk was egtcr cor die 
algemeen baie vcrd1enste lik en die 
hoop word uitgcsprcck cl.tt Thalia 
dit 'n permanentc insttiiing sal 
maak. 

Nuusbrokkies van Oorsee voorwaarde is dat die studente verder 
in die Kommunistieee leerstellinge 
moet studeer. 

DENEMARKE 

Samesprekings tussen professore 
en studente met die oog op die her
vorming van doseermetodes aan 
Deen•e U niversiteite word tans ge· 
voer. Onder. oek het aan die Jig 
gebnng dat die gaping tussen skool 
en universJteit vir die studente te 
groot is, en nou wil die Dene 'n 
geleidelike oorgang bewerkstellig : 'n 
strawwer laaste skooljaar en 'n mak• 
liker eerste jaar op univcrsiteit. 

Die vraag het ook ontstaan of die 

INDERDAAD. 
MY VRIEND! 

by 
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G. & H. 
JUWELIERS 

129 Kerkstraat. Tel. 1031 

............... 

JANET says: 
for: • SWEETS 

e GRILLS 
e COOLDRINKS 

T ake me to the -

Grand Cafe., 
President Cafe~ 

or Van Rieheecl{ 
Cafe. 

doseermetode wat op skool toegepas 
word nie op universiteit meer vrugte 
sal afwerp nie . 

* * 
NEDERLAND 

Studente in Nijmegen, Nederland , 
het 'n staking georganise• r uit be· 
swaar teen die toelating van a pirant 
laerskoolonderwysers tot umw.:rs1· 
tere status. Studente van die U ni
versiteite van Groningen, Utrecht en 
die V.U. van Amsterdam bet nie aan 
die staking deelgen cem nie. 
JOEGOE-SLA WIE 

Kunsstudente in Joegoe·Slawie sit 
na ' n lang en intensiewe opleiding 
in bulle vak sender werk. Kenner 
wyt die tekort aan werk vir die stu· 

· dente aan die huidige maatskappy <.: 

gebrek in belangstelling vir kuns . 
Die jong kun. tenaars beskou bulle 

nou as oorbodig aangesien die 
publiek bulle met weinig respek be· 
handel en 'n geneesheer of ingenieur 
'n veel boer tatus as lwlle b,· klee. 

* 
KOREA 

Ten einde die Kommuni ticse 
ideologic oral te laat po vat, hied 
die Noord ·Koreaan e Kommunis· 
ticse regerin g aan Koreaan.e stu· 
dente in Japan aantreklike beurs~ 
aan om bulle studie voo rt te sit. Die 

(EDMS.) BPK. 

TOMSTRAAT 92 

POTCHEFSTROOM 

Telefoon 1389. 

ONS SPESIALISEER 
IN DRAG VIR 

JONG DAMES, VERAL 

KERiillRAG 
Nomottawol 
IN VOORRAAD 

* * 
COLOMBIA 

Alhoewcl die me e.te van die sko• 
liere van Colombia aan unive rsiteite 
inskryf, is die pcrsentasie wat bulle 
studies voltooi baie laag. In 1957 
het 86 per ent aan militihe kolleges 
ingeskryf. 

Sowat 2,000 studente ~kryf jaarliks 
in vir argitektuur·, wets· en in geni• 
eurskursusse, maar minder as die 
helfte bercik die vierde jaar en om· 
trent 500 voltooi bulle studies. 

I n beroepe wat korter opleidin g 
verei , voltooi sowat 29 per ent van 
die studente hul kursusse. 

* * 
JAPAN 

Die Studente·Sekretariaat van 
Japan het met 'n lofwaardigc poging 
begin om die wereld se gewi]dste 
tudenteli .:djies te versamel en in 'n 

lnternasionale Sangbundel saam te 
bind. 'n Spesiale komitee is in die 
!ewe geroep om met univeli iterc 
kultuurorganisasies te skakel om die 
liedj ies te bekom. ./ 

,; -
Dis die klein dingetjies wat 

die meeste vreugde kry.
Eugene Marais. 

Hy wat talm om te begin, is 
reeds te Iaat, 

• 



Bladsy vier 

Sport • 
Ill die V akansie 

Pill(J(E GOED VERTEENWOORDIG' 
1 

Die Puk se spor tmanne en ~vroue sal gedur~nde die Julie~ 
vakansie druk besig wees met tussenuniversitere wedstryde. 
AI die klubs wat wintersport beoefen , behalwe korfbal, sal aan 
toernooie deelneem. 

e Die bofbalspelers gaan na Durban 
vir die interuniversitere toernooi wat 
vanjaar in die winter plaasvind aan· 
gesien die gashere, Natal, net in die 
winter bo fbal s peel. 
e Die eerste rugbyspan neem aan 
die jaarlikse proefwedstryde te Wei· 

Op pad ... 
c:;=:;. r:::..;/ 

vir hulk 
FOTOGRAFIESE en 

APTEKERSBENODIGD~ 
HEDE. 
Volg hom na: 

l(erkstraat 178. 

Geen Verwarmers 
toegelaat?! 

kom dee! en onderneem daarna 'n 
toer na Noordoos·Kaapland waar 
hulle vyf wedstryde sal speel. 

• Die tennistoernooi vind die cerste 
week van die vakan ie in Potchef· 
stroom plaas en van die land se beste 
tenni~spelers sal daaraan deelneem. 
e Die Puk e sterk manne gaan 
op 27 en 29 Junie in Pretoria met 
die ander universiteite se stoeiers 
kragte meet en behoort goed te vaar. 
• Albei die eerste hokkiespanne 
necm in Bloemfontein aan die 
hokkietoernooi dee!. 

Aan alma! wat die Puk se kleure 
in die vreemde gaan dra, se DIE 
WAPAD: ,Sterkte en hou die 
vaandel hoog!" 

Vyf Pukke Draf 

Vir Wes-Tvl. Op 
Vyf 0 / 19-spelers van Puk i gc

kies om Wes·Tran vaal te vertcen· 
woordig, terwyl nog twee tot 
reserwe gekies is. 

Die vyf wat die provinsiale span 
gehaal het, is Stefan Heydenro:ich, 
Isak Lessing, Carl Grundlingh , Piet 
van der Bank en S. le Roux Marais. 

Die twee re~erwes is Prinsloo Pot· 
gieter en Piet Wolhut(r. 

Ontsteek 'n hopie 
KOLE, SMITSKOLE, of 

ANTRASIET van 

Stander & Linder 
Wolmaransstr. 77 Tel. 368, 367 

in u kamer! 

MOENIE SOEI( NIE! 

'n Oud-P.U.-Kaner 
het dit REEDS gevind 

Aptekers -J. P. van der Walt 
(EDMS.) BPK. 

POTCHEFSTROOM SE MODERNSTE APTEEK 
Kerkstraat 118- POTCHEFSTROOM- Telefoon 929 

Drink die beste! 
• PEP~A~GUAVA 

• PEP~A~DILLA 

• TING~A~LING QO 
e TOPHAT \'~\'~S) 

S&S 
Drink 
• SUPER ORANGE 
e FRESH ORANGE 

Foon 16 en 114:4 ~ Posbus 134 

POTCH MINERAL WATERS 

,UEWE INGRAM, EK VERLANG" 

BESOEK 

DIE WAPAD 

Onder 19 Presteer 
'n Span wat dee dac windmaker 

rugby speel, is die Puk 0 / 19-span 
wat binne 'n week in drie wedstryde 
daarin geslaag het om 116 punte aan 
te teken terwyl slegs 5 punte teen 
bulle aangeteken is. 

In hul jongste wedstryd het hulle 
daarin ge laag om Korporasie met 
36-5 in die stof te Iaat byt terwyl 
bulle 'n week tcvore teen Klerks
dorp Spoorweg die kriekettell ing van 
77-0 opgestapel het. In die wed· 
stryd het die Puk tien doele en nege 
driee behaal. Sakkie Lessing, die 
kaptein, het vier keer gaan druk, 
Prinsloo Potgieter en Ernie van der 
Merwe elk drie kecr, e n Stefan H ey· 
denreich het met nege vervyfskoppe 
geJaag. 

Woensdag het hulle in 'n taai 
botsing ook die Iouere teen Proef· 
plaas se sterk span weggedra met 
3- 0. 

JULIETOERE VOORSPEL 
GROOT DINGE 

(Vervolg van blad y 1) 

MUSIEKVERENIGING 
Die lig gaam, wat daarvoor bekend 

is dat hy konserte van hoogstaande 
gchalte reel, onderne-c m vanjaar vir 
die ecrste keer in twee jaar weer 'n 
toer, en wd na Noord-Natal en Oo;· 
Tran vaal. 

Die Ieier is mnr. Jan Bone .:hans 
tcrwyl die organiseerder, mnr. Kruger 
van N iekerk, as S.R.-verteenwoo r· 
dig o: r aangewy i . Die rei. ouers is 
dr. en mev. Attie van der Walt. wat 
goed bekend is met die gebied wat 
besoek word. 

Die grcep vertrek vrocg reeds or 
Dondcrdag die 2 5 te en die e<'rote 
opvoering vind die Vrydagaand op 
Volksrust plaas. Die toer eindig op 
13 J uli-c met 'n aanbiedin g in die 
Germistonse stadsaal waar meec as 
duisend mense verwag wo rd . 

Die Musiekvereniging bied 'n puik 
en goedversorgde program aan wat 
bcstaan uit vokale en instrumentale 
musiek. Die hoogtepunt van die 
program i die koor onder Ieiding 
van mnr. Pieter de Villiers, en al 
singende behoort bulle die hart van 
die publiek te verower met hulle 
siklu liedere, Engelse licdjies en 
Duitse vo lk wysies. 'n Baie oor· 
spronklike toe:voeging tot die pro• 
gram is die uitvoering van 'n H aydn· 
trio deur dr. Van der Walt, Danie 
Fouric en Johan van der Merwe 
Verder word die progam aangevul 
met klavier-duette en solo-items. 

THALIA 
Die Thaliatoneclvercniging onder· 

ne .~ m 'n uitgebreide toer na Noord· 
oos-Kaapland, of die ,nimlike, koue 
biltonggeweste". 

Hierdie toerli ggaam, wat ve rlede 
jaar groot suksr behaal bet, belowe 
om vanjaar weer vol ale te trek met 
'n blyspel, Die Kandidaat van Born
mel deur D oktor Juri , uit die 
Nederlands vertaal deur dr. T. T. 
Cloete . M : t belowende nuwe talent 
in hul midde en verskeie ervare 
spelers sal Thalia die publiek op 
puik opvoerings kan vergas. 

Die gesclskap vertrek op 26 Junie 
en lewer hulle eer te opvoering die 
daaropvolgende Saterdag te Coles· 
berg. Vyfticn opvoerings word daar· 
na gelewer op plekke oos Middel· 
burg, Steyn burg, Molteno, Burgers· 
dorp en die laaste te Bethulie op 17 

Julie . 
Mnr. DriLS Y sel is die toerleier 

en mnr. en mev. P . C. W. du Plessis 
is die reisouer . 

INGRAM SE DRANKWINKEL 
Allerlei 

asook 

• WYNSOORTE, BIER en STERKDRANK 

• KOELDRANKE en VARS LEMOENSAP 
(5/~ 'n halwe kan - 9j 6 per gellingkan) 

,EK GAAN TERUG NA OU INGRAM AS EK KAN" 

Vrydag, 19 Junie 1959 

Western Reefs tem Puk 

MOOI RUGBY OP ORKNEY 

Die eerstespan moes Saterdag op Orkney n'og 'n punt 
in die liga inboet toe die tuisspan , Western Reefs, hulle tot 'n 
gelykop beslissing van nege punte elk gedwing het. Alhoewel 
die Pukke ongelukkig was om nie meer punte aan te teken 
nie, moet alle eer aan die mynspan gegee word vir hulle hegte 
verdediging. 

Dit is die eerste keer binne vier 
seisoene dat die Pukke nie op Orkney 
verloo r nie en as T oy D annhauser en 
Ras ie van der W esthuiz;en maar net 
hulle skopskoene aangebad het, sou 
die telbord daar sekerlik anders uit· 
gesien het. M et die geluk aan hulle 
kant bet die mynspan Saterdag die 
rol van leeutemmers g·cspeel. 

Die naam van Rassie van der 
Westbuiz.en moet onder die van uit· 
blinkers genoem word. Sy posisio· 
nele spel was deurgaans uitstekend 
terwyl sy hanteerwerk en lynskoppe 
baie veilig was. Jan van der Schyff 
hct Saterdag blitsig gebreek en was 
verantwoordelik vir 'n bele paar 
sko uspelagtige lopies. Met sy be· 
drieglike systap het hy sy teenstan
ders telkens in die lug laat gryp. 

Die Pukvoorspelers het andermaal 
bewy dat hulle 'n stewige stel is 
en die nuwe slotkombinasie i besig 
om vrugte af te werp . D ie Pukke 
het nie aileen die woelige mynspan 
bebeer nie , maar die losvoorspelers 
het vir Moodie so va gele dat die 
agterlyn min beweegruimte gegun is. 

Vir Western R eefs het M oodie 'n 
drie g·cdruk en die heelagter H oltz• 
hausen het met twee stra fskoppe ge
slaag. T oy D annhause r en Rassie 
van der Westhuizen het vir Puk elk 
met 'n strafskop geslaag terwyl Piet 
Bosman 'n skitterende agte rl yr:bewe· 
gin g afgerond het met 'n drie . 

NAVY en FIRES. 

Navy moes die onde rspit del£ mP.t 
10-6 teen W estern Reefs se twee· 
dcspan in 'n wedstryd wat baic: deu r 
beserings gekortwiek is . Japie 
Claasen, die nuwe regtervleue1•. kon 
nie eers kans kry om te toon waar• 

toe hy in staat is nie toe hy die veld 
weens 'n armbesering moes verlaat, 
en Pierre Marit~ kon kruppel ·krup• 
pel nie sy volle gewig ingooi nie . 

Dit was 'n taai stryd tussen die 
voorspelers, en Puk se agterlyn i 
deur.cntyd deur die tuisspan se woe· 
lige losvoorspelers aan bande ge:e. 

T amatie Boshoff en Kallie Goosen, 
wat albei briljant vertoon het, het 
vir die Puk elk 'n drie gedruk. 

Fires het hulle teenstanders maklik 
kafgedraf met 16-0. 

Op Die Stoeimat 
Dne P .U.·stoelers is gekies om 

aan die Suid-Afrikaanse amateur· 
stoeikampioenskappe gedurende 
Juliemaand in Preto ria dee! te neem. 
Hulle is Peet Kruger (veergewig), 
Koos van Niekerk (swaargewig) en 
Kobus Y sse! ( vlieggewig ) . O ngeh1 k· 
kig al net Feet Kruger kan dee!· 
neem. 

Vyf stoeiers het tyciens die on• 
langse Suidwes-Transvaalse kam• 
pioenskappe ook besonder presteer. 
Peet Kruger en Kobus Yssel het 
naamlik karnpioene van hulle afde· 
lings geword terwyl Proppie Steyn 
'n derde plek verower het. 

Koos van Niekerk het teen J ie 
bekende Alwyn Vis er wat verle:le 
jaar tweede op die S.A. kampioen· 
skappe geeindig het en wat 3 5 ponJ 
swaarder geweeg bet, verloor en 
Ettiene de Villiers, 'n nuweling, was 
ongelukkig om in sy eerste geveg 
teen die wenner in sy afdelin g tr 
staan te kom, en is met 'n val geklop. 

J. du Raan 
HORLOSIEMAKER EN JUWELIER 

Gewaarborgde Herstelwerk aan Horlosies deur G. Barth 
wat sy opleiding in Duitsland geniet het. 

KERKSTRAAT 161 

SPESIALE AFSLAG AAN STUDENTE 

AITSA! 
As die DAMES so se 
Koop 'die Jongeheer sy klere 

by-

J. TOD SUTTlE 
Kerkstraat 177 Tel. 

POTCHEFSTROOM. 

W. LINDEOUE 
'N SKOENSPESIALIS VAN 

FAAM! 

Kerkstraat 64 Telefoon 1280 

SPESIALE PRYSE VIR 
STUDENTE! 




