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Is u gekys? JA! VERLOOF? 
Nog nie... spreek dan 

EDDIE DE BEER 
Diamantslyper 
v1r u 
VERLOOFRINGE 
teen baie billike pryse. 
U soek die diamant en ons set 
hom na u smaak. 

Bel: Tannie de Beer (De Klerk· 
huis) 2226, Potchefstroom 
of 
E. J. de Beer, 869-1260, Alberton 

NR. V 

OFFISH~LE STUDENTEKOERANT VAN DIE P.U. VIR C.H.O. 

OORLOG HET JEUG SE VERTROUE 
GES.KOK Dr. Vander Walt 

Die leemte wat daar in die jeug se lewe ontstaan het weens die soektog na 
nuwe dinge kan aileen gevul word deur Jesus Christus, het dr. Tjaart van der 
Walt, S.R.-voorsitter van 1956-1957, in 'n toespraak voor Korps gese. 

Dr. Van der Walt l1et verder daarop gewys dat die moderne 
jeug na die Tweede Wereldoorlog gedisillusioneerd geraak bet, 
en dat dit die verhouding tussen hulle en lllllle ouers verbreek bet, 
omdat !tulle vertroue geskok was. 

Die gevolg hiervan was dat 
die jeug hulle eie !ewe moes op
bou om by bulle self aan te pas 
- sonder die fundamentele rig
tingaanwyser egter wat bulle 
ouer hulle kon hied. Die gevolg 
dat hulle nuwere waarhede moes 
soek om aan te pas by die werk
likheid en het dus kontak op bree 
vlak met mekaar probeer soek. 
Hierdie wereldse pogings kan 
egter geen oploE'sjng hied nie om
dat aileen Jesu Christus bierdie 
lermte kan vul. 

'n Erc-toekenning is aan dr. 
Vander Walt gemaak vir die on
baat ugtige dienste wat hy as 
student gele" c r h rt. vera] op die 
gehied van .Korp . 

Dr. Van der Walt het matriek 
geslaag met sewe onderskeidings 
en het na die Puk gekom in 
1950. In 1952 hehaal hy die 
graad B.A. met drie onderskei
dings in Grieks, Hebreeus en 
Latyn. Twec jaar later behaal 
dr. Van der Walt die graad M.A. 

met !of in Kla~sieke Tale op Wits 
en keer hicrna tcrug na die Puk 
en skryf in vir Honns. in Semi
ti cse Tale en Th.B. Hy verwerf 
dan twee jaar later ' n onder
keiding in Semitiese Tale. Vir 

Dr. T jaart van der Waft 

twee jaar was hy agtermekaar 
S.R.-voorsitter en hy behaal dan 
ook Th .B. met lof. In Kampen 
(Holland) behaal dr. Van der 
Walt ook sy Doktorsaraad met 
lof. 

Dr. Vander Walt was nie net 

ak..tdem ikus nie maar het ook vir 
di e Puk se ec rste Krieket pan 

S0 \1 el as rughys pan gespeel en 

hom in die besonder beywer vir 

Korp en die A.B.K.K. 

OOSTEHOF WORD 

,OP HET HOEK" 

Die jong15 te koshui op 
die Campus het ook in die 
afgelope week van naam ver
ander. Hierclie koshuis wat 
in die begin van die jaar 
deur die dames betrek is, is 
amptelik gedoop, Oosterhof, 
maar het nou die tiperencle 
naam van ,.Op Het Hoek" 
verkry. 

VREUGDEDAG VOL HOOGTEPUNTE 
Nieteenstaande die gure weersomstandighede wat daar geheers het, is mnr. 

At van den Berg se voorspelling grotendeels bewa:uheid dat vanjaar se Vreugde
dag die grootste in die Puk se geskiedenis sal wees. 

Die reen en die koue kon die Pukke se geesdrif nie demp 
nie en tenv yl hull e gewag het dat die weer moet opklaar, het 
lmlle met sang en tipiese studen tehumor probeer om die tyd te 
verdryf. 

At van den -Berg 
Fotokuns. 

Vanwee die hulp van die 
stadsraad van Lichtenburg kon 
die dotbou na 12 nm. onder dak 
geskied. Dit was ' n lus om te 
sien hoe di e ywerige studente uit 
di e materiaal tot hulle beskik
kin?; kun '' erke geskep het wat 
·n lu wa vir die oog om te 
3anskou. 

Dit is egter jammer dat daar 
verskeie dele van die program 
heeltemal afgestel moes word 

(soo hv. di e sak-en-as-optog en 
die sakresies) vanwee die weers
omsta ndighede. 

Vrydagaand bet di e studente 
op 'n interkoshui basis voor 'n 
groot ;::ehoor van die publiek en 
mede-studente in ' n konsert op
getree, met Andries Cornelius as 
;;e remoniemeester. Wisselende 
menings i hiervoor gehuldig. 

S:lterdag se verrigtin.J,e is 
h:>gin deur die kollektante wat 
in vcrklik puik kostuums - wat 
die nm aile vorige jare oortref, 
deur Lichtenburg se strate ge
stroom het en die inwoners van 
h ul!e oortollige sente beroof het. 

Dit is gevolg deur die optog 
van die vlotte wat werklik puik 
was. Oor die algemeen wa die 

DR. VANECK 
SPREKER 

OP GRADEDAG 

Dr. H. J . van Eck sal vol
gende kwartaal optree as die 
hoof preker tydens di" gra
deplegtigheid wat op die 27e 
April op Olenpark ge ·kied. 

standaard van die vlotte hoog. 
Die vlotte waaraan die pryse toe
geken is, 11 as die van Heimat en 
Oo teh of, Dawie Dup en Kla
werhof. 

1a midda5ete hel die Puk sc 
rughyspanne met die van Lich
tenhu rg gaan ki·agte meet. Dit 
het cgter hier minder goed ge
gaan en di e eer·te pan is met 
29- 10 geklop. 

Hoe\vel alles kleu rryk bier 
ge>k ilder is. is daar tog meningE' 
dat sake minder goed wa . 

DEMOKRASIE 
DINAMIESE 
KRAG 

Dr. Leyland Baldwin, voor
malige professor in Geskiedenis 
aa n die Universiteit van Pits
burg, het on langs voor die stu
clente van Rhode verklaar dat 
demokrasie die mees dinamiese 
krag is wat die wereld nog ooit 
getref het. Hy het verder ver
klaar dat die verskil tussen 'n 
tota litere staat en die demokra
sie i , dat die totalarisme die 
individu verwar terwyl die de
mokrasie die regte van die in
dividu wil beskerm. Demokrasie 
is die politieke uitdrukking van 
balans en dwang. 

NYWERHEDE HET GROOT 
BLOEI 

Die oprigting van fabrieke in die Bantoegebiede sal 
nie meebring dat die fabrieke in die Republiek self moet 
sluit nie, het dr. Anton Rupert in 'n voorlesing oor die 
erfenis en ontwikkeling van die S.A. nywerheidswese 
gese. 

Dr. Rupert hct Oi)getree as 
een '<an die vier sprekers in die 
sesde reeks interfakultere lesings 
wat jaarliks deur die Potchef
stroomse Universiteit gereel word. 
Dr. Rupert het gese dat hierdie 
gedagte verouderde denke weer
spice!. 

Soos in die vervloe dae van 
di e Brit e Merkantilisme glo 
sommige Suid-Afrikaners nog 
dat on Nywe rheidsprodukte 
moet !ewer in ruil vir grond
stowl~e uit die Bantoegebiede. 

Ons ken su lke bangmaak.sto
ries goed. In die dertiger jare 
i daa r 'n void tog gevoer teen 
di::! koms van ons eie staalwerke, 
want a Yskor nie bankrot sou 
speel nie, sou hy dan kamtig 
daartoe hydra dat on nie meer 
va u Engeland kon koop nie en 
Engeland nie van ons nie. Ons 
landhoup rodukte sou le en vrot, 
het hy gese. 

Maar die antwoord was die 
teendcel. Ons het so baie ge
koop dat ons invoerbeheer moes 
toepas. Ons koop wei nie meer 
sinkplate en spoorstawe nie maar 
nou elektronie e materiaal, selfs 
skepe. 

.. Ons hoef nie bang te wees 
om onder te ontwikkel nie wan
neer ons weet dat die helfte van 
die produkte wat vandag ge
maak word 25 jaar gelede on
bekend was". 

Dr. Rupert het gese dat hy 
vas daarvan oortuig is dat die 

Dr. Anton Rupert 

sleutel tot die antwoord insake 
die Republiek se Bantoegebiede 
net soos die antwoord van Suid
Amerika te vinde is in die be
leid van ywerheidsvennootskap 
wat y maatskappy wereldwyd 
toepas. Daardie beleid wat be
hels dat die helfte van sy aan
dele in 'n takonderneming in elke 
land aan die burgers van daar
die land beskikbaar gestel word, 
het 'n einde gebring aan die kon
sep van finansiele kolonialisme. 

Amerika bet sedert 1945 meer 
as 30 biljoen dollar weggegee 
aan hulp aan onderontwikkelde 
Iande, maar hierdie waarhcid nog 
nie geleer nie. 

EKONOlli.E VERTREK 
VANMIDDAG 

Drie-en-twintig lede van die Ekonomiese vereniging vertrek 
vandag na Port Elizabeth, vir ' n sosiaal-opvoedkundige toer wat die 
hele vakansie sal duur. 

Mnr. Gregoire Aucamp, voorsitter van die ekonomiese vereni· 
ging, het gese dat met die sosiaal-opvoedkundige doe! voor oe, 'n 
aantal nywerhede waaronder General Motors, Edworks e.a. besoek 
sal word. General Motors is vera! van belang omdat 'n studie ge
maak sal word van die wyse wJarop die administratiewe afdeling 
geoutomatiseer is. 

Dr. en mev. F. J. du Plessi tree op as reisouers en die groep 
sal tydens hulle verblyf in Port Elizabeth op Humewood kampeer. 

DIS NUUT 

DIS BETER 

DIS GOED 

NEEM U GRADEDAG FOTOS BY: 

FOTOKUNS 
Tel. 3185 

Tomstraat 82, POTCHEFSTROOM. 
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W es-Transvaalse 

SPORT-
WINI{EL 

Kerkstraat 85 

..__ 

enigste 

verskaffer 

van 

Offisiele 
Kleure 

KOLLEGE 
KAFEE 

Gerieflik naby die 

UNIVERSITEIT. 

• 
Ons verskaf 

ETES 

• 
Alles wat u Hart begeer 

Tomstraat 86. Tel. 958 

POTCHEFSTROOM 

e INNOXA-, VITAMOL-, 

COTY-Skoonheidsprepr··<~te. 

e Egte Franse DANA 
PARFUUM, en 

e AptekersbenodigdhP '~ 

Ondersteun Oud-Pukb 

Onthou 3091 
Potchefstroom 

Skakel hierdie nommer 

vir 

diens! 

DIE BULT 
APTEEK 

Tomstraat 86 

Ons spesial iseer in : 

SUPERETTE 
Tomstraat 100 

Potchefstroom 

Gerieflike en moderne self· 
bediening waar u 'n groot 

verskeidenheid kan kry van 

KRUIDENIERSW ARE, 

KOMBUISBENODIGDHEDE 
en 

GROENTE teen laer pryse. 

. DIE WAPAD 

Tron a an 
Snid-lli ilia 

Die jeug van Suid-Afrika was die afgelope Lyd weer ond r die 
soeklig op verskeie geleenthede. Verlede SaLerdag was dit eers 
dr. Anton Rupert tydens die gradeplegtigheid van die Universiteit 
van Pretoria en daarna heL dr. Tjaart van der Walt weer oor bierdie 
tema voor Korps opgetree. 

Volgens dr. H.upe1t is daar niks verkeerd met die jeug van 
vandag nie, behalwe dat bulle deur die ander burgers van die ge
meenskap onderskat word. As die jeug laat voel word dat hulle 
benodig word, sal daar nie tyd wees om van 'n ,verlore jeug" te 
praat nie, het dr. Rupert gese. Wat ons in Suid-Afrika nodig bet 
is mense wat nie so oor gespesialiseerd is dat hulle hul individualiteit 
verloor nie, maar mense wat in staat is om die kennis wat hulle 
gi ter opgedoen het, weer vanda,3 en in die Loekoms te gebruik. 
Dr. Van der WalL het dit egter d uidelik ge tel dat Christ us steeds 
die middelpunt vau ook die jeug moet wees. 

'n Derde geval waar die jeug ter prake gekom het, was die 
toespraak van sy edele die Eerste Minister, dr. H. F. Verwoerd, 
wa t hy voor die tudente van die Stellenbosche studente gelewer 
het. Ook hy het die mueilike taak waL die jeug vandag het geskilder. 

Wat is dit wat dan die jeug van Suid-Afrika so vinnig onder 
die soeklig laat kom het dat daar binne die kort tyd van tien dae 
soveel toesprake oor hulle gehou i ? Is dit die gevoel van gevaar 
wat die afgelope tyd so sterk op die voorgrond getree het of was dit 
maar blote geleentheidstoesprake. Dit is moeilik om te bepaal, 
maar di t staan vas dat die jeug van Suid-Afrika vandag voor 
groo t krisisse te staan gekom het waarvoor ons ons oe nie kan sluit 
me. 

'n Ding waarteen die jeug vandag veral moet waak is om 'n 
klasseverskil in Suid-Afrika te skep. In hierdie opsig bedoel ek 
die fei t dat daar vandag 'n klooi besig is om te ontwikkel tussen 
die sLuderende en die werkende jeug. Hierdie kloof kan toegeskry£ 
word aan verskillende faktore. Die vernaamste is seker dat die 
twee groepe verskillende uiteenlopeude belange het. Vir die studente 
i die lewe aan die universiteil te druk om hulle aandag nog te wy 
aan die dinge waarin die werkende jeug belang stel. Maar ons kry 
die toestand dat die jeug wat hulle bekwaam het op die universiteit 
nadat hulle die univer iteit verlaal heL, in die meeste gevalle ook 
nie meL die jeug meng nie \ at nie die geleenLheid gehad het om 
hulle aan 'n universiteit te bekwaam nie. So word 'n intellektualis
tiese boogmoed ge kep wat 'n groot gevaar inhou vir die volk van 
more. 

Die 11 oord intellektuali word vandag byna as skeldnaam 
gebruik. Dit hou 'n verdeling in vir die volk van die toekoms. 
Daar moet 'n kontakpunt gevind word en as daar kontak gemaak 
is moet daar lewende bouwerk plaasvind. Suid-Afrika het die jeug 
van vandag bitter nodig. Die toekoms gaan groot eise aan ons as 
volk stel om te bly voortbestaan . Wat vandag gedoen word gaan 
die volk van more die mee te raak. 

Laat ons vanJag saam staan. Laat ons saam staan as die jeug 
van Suid-Afrika ongeag van geleerdheid of taal, solank ons dieselfde 
ideale voor oe het. Maar in hierdie cenlteid mag ons nie ons 
karakter as Chri tenvolk verloor nie. Christus moet steeds die 
middelpunt van ons denke wee: . Ons moet nie vaskyk teen 'n 
enge drang om selfbehoud nie maar on moet die Godgegewe taak 
aan ons steeds voor oe hou. Ons moet teeds daaraan dink dat ons 
die planters en die uitbouers van die Christelike geloof in Suid
Afrika moet wees. 

, VLEIS P ASTEI en T AMA TIESOUS asseblief " 

TE KRY BY U KAFETERIA 

10 April 1963 

I 
Gchedsvolharding 

Ex. 17 : 11: En telkens as Moses sy hand ophou, was 
Israel die sterkste; maar as hy sy hand laat sak, was 
Amalek die sterkste. 

\ am· om bid u? 
WaL beteken die gebed vir u in u lewe? 
Besef ons nog werklik dal daar ·n ryke krag in die gebed opge luit le? 
Bid sunder ophou. Dit was die woorde van die apostel Paulus aan 
The alonica wat moes sLry teen sware vervolging en onderdruk
king. l11 hierdie stryd was daar vir hulle net een wapen en dit was 
die gebed. Daarsonder i die stryd verlore. Alleen deur gebedsvol
harding kan die stryd gewen word! Dit is die belangrikste wapen 
van die gelowige! 

Dit moes Israel ook leer uiL die sLryd teen Amalek. 
So sien ons dat Moses op die heu wel geklim het met die staf van 
God in y hand. Dat Moses op die heuwel gebid het, word vir ons 
nie gese nie. Hy roep wel die Here se hulp in, maar met die 
staf \an die Here. En nou sien ons dat wanneer Moses sy hand 
met clie staf omhooghou, dan daal daar krag van God op Israel 
en verswakking oor die vyand, sodat Israel die sterkste was. Maar 
wanneer sy anns swaar word en swak weens oor·spanning, dan is 
Amalek die sterk· te. Israel moes leer dat die geestelike wapen in 
die heilige oorlug be:;lis. 

Him·die handcling van Mo es het 'n simboliese karakter gedra. 
Aan die staf het God sy magLige dade verbind en die verheerliking 
van y .Naam teenour sy volk en hulle vyande. Die ophef van die 
staf was 'n pleit O!J God Self, op sy welbehae oor sy volk op sy 
grote 1 aam, op sy onveranderlikl1eid. Met die ophef van die staf 
preek hy di e wens uit daL die Here sy wonders moet voortsit. 

En nou het die omhooghou van die stai eenvoudig dit beteken: 
aanhou iu die gebed. En die laat sak van die hande, insinking en 
\er lapping in die gebed. Aileen deur gebedsvolharding kan die 
slryd ge\\ en \\or d. Hulle moes leer dat hulle hul in die sLryd nie 
soo die volkere van die wereld op militari tiese en imperialistiese 
glorie beroep nie, maar dat God die oorwinnir.~g afhanklik stel 
van die kragsontplooiing in die gebed. 

Ons taan ook vandag nog midde in die stryd. Hierdie stryd teen 
Amalek het 'n simboliese betekenis. Dit was hier Kain teen Abel, 
Esau teen Jakob, Satan teen Immanuel. Hoewel die Nieu-Testa
mentiese kerk reeds agter die sentrale oorwinning op Golgota staan, 
sien dit uit na die voleinding, maar stry ook mee vir die voleindin,g. 
En die stryd sal al moeiliker word, want by die wederkoms van 
Chrislus sal die wereldmag op sy sterkste wees en sal hy 'n laaste 
poging aanwend om die volk van die Here van die aarde a£ uit 
te roei. 

En in on tyd sien ons reeds die anti-ChrisLelike magte al drei
gender naderkom, en dit is asof onsekerheid die mensdom omknel. 
In hierdie stryd slaan ons nie ge!soleerd nie, maar is ons ook 
soldate. oldate van Jesu Christus. En waL is nou u wapen? 

Aileen deur gebedsvolharding kan die stryd gewen word. Dit het 
ous gesien is die belangriksle wapen van die gelowige. Is dit ook 
u wapen? Bid ons nie maar aileen wanneer ons so voel nie? Maar 
ook is hier vir ons as gelowiges 'n groot t1·oos weggele. 'n Heerlike 
ekerheid teenoor die onsekerheid van die wereld. Daar op die 

heuwel het Mo es iets van die heerlikheid van Christus as Middelaar 
van die verlossing en die voorbidding gedra. Soos die oe van Israel 
na Moses gerig was daar op die heu,, el so kyk ons teen die kruis 
op Golgota vas. Soos Moses die staf in die hoogte gehou het, so 
toon Christu homself aan die Vader. In Hom ken God sy volk 
as die volk van sy ew ige welbehae. Ken Hy sy volk soos hulle in 
die Seun met Hom versoen is. Deur die lyde en sterwe van Christus 
geregverdig deur die Gees van Chri tus geheilig. Cbristus is die 
\\are Moses mel opgehewe sLaf wat ook vir on bid en vir ons stry. 
Waar ons Lekort skict daar tree Hy in . 

Daarom hely u sonJes en swakhede voor Christus. Hy sal vir u bid 
en vir u stry. A u ook tlir banier volg dan het u niks te vrees nie. 
Dan word allc on ekrrhede en ang· te vir ons opgeklaar, want hy sal 
die nagedagtenis van Amalek geheel en al uitdelg by sy wederkoms 
en sal Hy ons na die aardse stryd opneem in sy heerlikheid. 

BESOEK ONS VIR VRIENDELIKE DIE S EN MEUBELS 

VAN GEHALTE 

Transvalia Meubels 
Tel. 2157 Kerkstraat 180 

POTCH EFSTRO OM 

,ONS MEUBELS WORD ERFSTUKKE" 
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Dit as die blond, dis die blou, 

Dis die ge kommel van 'n trein 

waar die Pukke van hou. 

In my ga n e le\\ enshestaan van een dekade het ck nog nie 
so ' n vrr ugdevolle jollery . . oos op die trein na Lichtenburg belewe 
nie. Die oontoe geka rr ing wa ' n ottertji e teen di e l1 er11aa rtskering. 
Og v rinne en vrindinu P, l~<ll ' n kousternusie 11 as dit op Cachelstasie ! 
\ og ni mmer 1~ as <laar groter chao me. 

\V ie ou nou in der ewigheid 
kan reken dat di e gelektriii err
de mobiele spykereenheid so skie
lik op Cachet sou briek. J uis nie 
die naasbesi ttendes nie, want 
foc i, bulle hel dan so vry en 
•or"eloos aam gez ijn dat alles 
me lcen uit d&e lu imerend e 
1oettui g moes peu l. ja van per
reve ll e en ,: [ppe Lnl pajamas en 
1eisoucrs. 

E 11 en11 Pl vrinne, nou moet ek 
i! ln verlorc goeler help opgrawe 
e11 uilk ra p. a lles goelers 11 a t 
druk henod ig 1\ orr·e. 

Ou Petru s de klerk vra of 
n siel niP 1ni kien sy paar koe

nc gesien het nie. hy het 'n mis
stap gelt ad r n lor sla p h) uit 
!tu ll e uiL 

n oollgevaL a nne Piel va n 
Jer Sch) ff \e lang rooi fl ennic 
1 apoleon is geskaak. Een va n 
die damr gebruik dil glo vir 'n 
Sll eelpnkh rod. en nou hel h ro
ma nti r k. 

Iemand hel Qua:>. llakkeslc g 
~c va l ~ Land geleen. en nog nie 
lerug gehr ing nie. Bring die e-

hlicf tog gou tr rug. want sy mei
.;;ie :or hy lyk suus "u grot sonder 
vlcrmuise. 

' n Bekcndc figuur oek sy 
nor, daar word ve rmoed dat 

Sari e Fourie hum gcbruik om 
haa r•elf mee tr ki elie ~ m e t die 
,:; nor. nir mel d ie ou nie) . 

Die ge blomd e shortie paja
ma~ 11 at soek was is nog '' eg. 
Koos o;.Ler oefrn eglr r rugby 
in sy slaa p mel so ' n oulikr rug· 
hyhroeki e. 

Jur ie enlc:r e Treintji e i;; 
clea n gone. D ie poorlji es is al 
opgespuo r. maa r nog nie die en
j intjie ni c. D is vreeslik ern · ti g 
" a11l nou sit J u ri e ,;ond er ' 11 
spceldingetji e. 

' 11 V roulike skim het Baas 
Buys se ha rt geskud . Daar 11 ord 
glo tamhoeragtige klopping. in 
Oo"Lr rh of gehoor. 

Koo. Hatt ingh e krui sbande 
i· ve rl ore. \lo u ;;[uk hy elke og
gend 'n nikkerhol in om S) broek 
op le hou. 

Ek hen gedaa n mel di e saak 
ninne. \li e gevond e goeters 

Van Gogh-uilstalling 
grtJol sukses 

'n Dokumentere uitstalling van die beroemde Ne
derlandse kilder, Vincent van Gogh, is Maandag 25 
Maart deur prof. G. Dekker in die personeelkamer van 
die Ferdinand Postma-Biblioteek geopen. 

' n Skittercud e lesi ng oo r die 
!ewe van Van Gogh is Maa ndag
aa nd 111 di e Jesingsaa l va n die 
Planlkundelahoralorium deur 
mnr. J . B. Braa ksma ge]e,~er. 
}ln r. Braak'ima. van di e ~ed er
l a nd ~e Amhassade, het ve rklaa r 
da l h) y uiter. lr be doen om 
di e oo r. pronk like 1vc rke van Van 
Go~h na uid-A frika Le laa l kom. 

Hy hct verklaa r dal Van 
Gop: h tn nege p a r 011 al du i
send tekeningP en agthondPrd 
o; kild erye 1 oltooi hct. Jloe 11 el an 

Gogh in armoedc ge Lerf lr cl, is 
een an sy skilderye na ) dood 
vir R100.000 crkoop. 

Donderd agaa nd het prof. G. 
Dekker opgelrce met ' n voo rl c
sing our .. D ie plek van an Gogh 
in die onlwikkPling va n die ski l
derkuns". 

Die uitsta llin ~ hct va n Maan
dag lot Sa terdag 30 Maart ge
duur. 

U het volop keuse in 

verskeidenheid 

Boeke 
. 

VIr 

mort maa r i> y my ou klein
huisie op die (lOill va n die La-
ventell w. i'e, o ·n lap regse 
draa i van Over de nor af, in-
geka rw e word . 

\Vat ' n problecm : Heimat en 
Parad y 11il mw kys. Alte jam
mer hu ll c kan glad nie want 
hu lk• lwt ern ma. l) iP slepe gaan 
glo oph on tussen die Lwee wo-

GELUKWENSING 
Hierme '' il di e redak. ie 

r an Di e Wi~ pad gra&~ mnr. 
Jan Bradley. di e Va ri a redak
lt' lit van di e Wapad , geluk
wens met sy ky . Ons ver
neem dat h ma~ r moeilik 
gehad hel om i mand t kr} 
11at by "Y ]engle sal aaupa -. 
Op di e Campus i- d.lil:· e
ker n1 e ' n dame \l a l vee! 
kleiner as }anita du Pless is 
is nie. mel diP gr vo lg dal ~~ 
toe di e . la12,o ffer 11 a-;. On ~ 
hart like geluk julie tw1·c. 

nings 11 anl broer;; r n ;;u,; tr r. kan 
r n ma14 ui e . Jeep nie. 

Onze ou gemeen kap pie i ·· 
OO I"' lroom va n liefd cvolle siele
vreugde. want k k net vir klei n 
~ ch a l ki e even ter en 1ara 
Kotze. Hrtlle maak al reg vir di e 
\\ i nlPr. 

H nni r iljoen hou mos Elna 
Bosch e handj ie styf vas. Haar 
rin getji e is glo ' n hietj ie grool 

Pn nurr kee r hy dat dit nie uitva l 
nie. llulle hel bulle k y~ van Lich
lenhurg af ~e hring . 

Prof. ' mit hr l mos u n 
hakga 11 e groen krui wagen. Hy 
kom mos so ewe elke aa nd by 

· Kulu aa uge r) mPL Dave Smit en 
Rh eda Kn obel op die aglcr,; te 
. itplek. Da1e leer !war glo di e 
lynerr kuu .;; irs . . . van molor iH' · 
~tuur. 

<!l>llgeval uit Over de Voor. 
Baas Bu y het sy hrrn in Oos
LPrhof grhreek. Die geve rfonk
faa id e tuk anatomi c word deur 
Magdaleen 'chutle ve rlror tel. Hy 
kr v o•1k elkc aand 'n Doepa l il
lr tji e. Dil help chulterend . 

.J c rri r le Roux Pn arie Bar
nard sleep in die privaa l. hy 
d ink glo al aa n 'n klippie I il ii 

hond erd ka raa l. Sy moPL hom net 
"n hreek gee om in di r pr i1 aa l 
le praa l. S prag de 1\ oo rd ou 
Bees. 

Di t ky n aso f k oo .- Hattingh 
di e breker. koshuisvadcr i va n 
Thaha J ~i h , 11 ant ( 1-l ellie Kru
ger i:" onder y vaderlike sorg) 
hv lwu ll etli c in :i} l\\ Pe orgsa
nH' vaderarms. 

Dav id Lahu ·chag ne en El
sa he Kru grr Jeep kuarnd. Ons 
d ink hulle i- al 'n hr le ruk til , 
st il vrrkys. Di hlykhan r ' n grout 
gc·heim. 11 Hn t di e aak i. in di e 
aa ndP van 6.30 lot 7.30 ond c•r
;. ronds. 

Vergelyking van studentegetalle 
Di redaktcur van die Perdehy. d ie tud enteblad van Pretoria , 

gee in die jongsle Perdeby 'n in teressante verge lyking van die 

g rout univer iteile OOJ""Ce. Die volgende is J an die Label wat hy 

vc rslrr k: 

l nrigtin f{ 

Ind iana V 
lo11 a ta le C 

Ohi o talc U 
Penn. lvania 

mans 

9,703 

7,.555 
] 5.302 

12,.576 

dam es 

5.4.33 

1,581 

6.097 

3,842 

totaal 

25,531 

9.503 
23,16 ~ 

19,869 

dosente 

969 
606 

1,370 

1,199 

Di e ) fer;; toon dal 111 a l d ie gevalle d ie dames 111 di e 111111 -

de rh cid ts. 

Karien Ven ter e li eflin gs
kleur is mos roo i. ou tokkel sy 
op Rooi Dirk Hosman, haar plas
con held, ~r hartsnaar ]war lief
deslirdjic uit. Tog te ka tLi g ! 

BaiP geluk mel al d ie kyse 
en a il e voor,; pocd mr l di e stywe 
slepr. 

rinnr, ou Jaffie wens julie 
tor ' n rus ti ge ou na ll eekvakan
siPLjiP. Din k aan julie slepie en 
In- andere uit julie grepie . Man· 
liP 11 il jullP. ju lie slepe bt· hou, 
laa t groe i da n snorrr. wan t 'n 
ou mr l ·u ~nor . oen soos wa n
nnl r '11 mr ns sop mpl ' n vurk 
eel. h. kr~ noo il genoep. daar
vn n n1r. 

Laa l dit mr l juli e B.C. J!ord 
gna t. 

T ulon'i ll eersiens, 
Jaffip \ akis. 

PETER FRANKEL 
LEWER 

PUIK U ITVOERING 
In ' n spran kele ude u itvocring 

het Pd cr Fran kel \Voensdagaand 
27 Mna rl "' kon,;crlrceks in di e 
l{e puhl i<·k ·inge lui . Die konserl 
i· in die 1.-..on,erva lor iumsaa l on
der hr o;kerr ning van die Raad van 
di e P.U. 'v ir C.H.O. aangehied. 

P t>Ler Frankr l is ' n verhasen
de ry p ku n ~l! naar en he kik oor 
' n u it. r,:; h·, hcnd it!;r tegnirk. ie
Lernslaa ndP ,;y cie vcrmoeeu ~ 
laa l h) ann 1;lkP \\ CI k \Hll hy 
1 ertolk. len \ ulle tt'_.!; gcskil'J . II v 
he ~i l diP vr rmo t t; om die musiek 
sv eie Laal tc laal sprerk sondrr 
o.m h om~e lf as piani,:; op die 
voorgrond lc strl. 

DiP uil\oe rin • va n Beethoven 
se ' onale Opus I ll 11as onget 11 y· 
frld d ic musikale houglepu nt van 
die aand. Die geltoor wa .. o he
geeslr t deur die pui k spel da t 
die pianis drie Loegifte moes 
le11 cr. 

A.S.B.-SANGWEEK 
fUNIE-MAAND 

Die dr partemenl va n Kultu
rp[r Aa ngeler 11th rdc va n die 
A.S.B. stel ' n ~ang 11 rek gedu
relll le die Jul icvakansic in d ie 
vuu r ui l ~ig. In "n onde rhou tl met 
mnr. Pau l Kru gP r, di rekleur van 
kulturelr Aa ngclrenth rde van d ie 
HoufhP~lu u r va n die A.S. R. !tel 
hy \ erklaar da l die week na af
loop van d ir . knngres hy d ic 
ll a rteiH•P;:poorldam gehou sal 
11 ord. Die k1Htc hcloop onge
vret 1) f rand per pCJsoon. 

Besoek ons vir u 
Gradedag fotos 

* 
Jn uid- frik a i tu en 9- 10% va n d ie blank 21-jar igc. BEYERS CLAASSEN 

aan uni ve rsileite. Oil i. na herekening d ie maksimum 11 al po tensiaa l 

in staa t is om 'n uni ve rsiteil Le he oek. 

ons groot 

. 

Alleen Lombardstraat 
~~~~ 

Studie en VIr (EDMS.) BPK. PUKKIE-VERKOPE 
SOVER OOR DIE 

13,000 
Ontspanning TOMSTRAAT 92 TELEFOON 1389 

olgens d ie redakl ur van 
die Pukkie. mnr. Louw va n 
~ yk. slaa n die ve rkope va n 
die Pukkie op die oomblik 
oo r die derlien dui end. Die 
presiese getal kan egter nie 
hepaal 11 o rd n1e aangesien 
di e verkope nog lank nie 
ve rh y is nie. Daa r h ly egler 
nog ongeveer Lien dui Pnd 
va n die Pukkie oo r 11 at nog 
111 di e komende vakan. ie 
ve rkoop mocl \l ord . 

PRO REGE-PERS BEPERK 

, Die Potchefstroo n1se Boekhand el" 

Kerkstraat 91- 95 

Borcherdstraat 

Telefoon 1164 & 497 

Telefoon 3431 

POTCHEFSTROOM 

POTCHEFSTROOM 

* 
l\iloo i w in tern1ateri a? \ 

Nomotta-wo; in voorraad I 
~============================== ! 
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PROF. RYKE LEWER 
IJ~TREEREDE 

Prof. P. A. J. Ryke, professor in die departement 
Dierkunde en hoof van die Dierkundige Navorsings
instituut aan die P.U. vir C.H.O., het op Vrydagaand 5 
April sy intreerede in die Totiussaal gelewer. Prof. Ryke 
is reeds sedert 1946 aan die Puk verbonde. 

In sy rede wat gehandel het 
oor die ,Radioaktiewe stowwe 
en hulle betrekking op die be
staansvoorwaardes van diere", 
het prof. Ryke gese dat radioak
tiwiteit voordelig en nadelig op 

mate waarin mens en dier ge
tref word hang af van die ener
gie en die afstand van die radio
aktiewe bestraling van die stow
we. 

Prof. Ryke is verder uitge-

Prof. dr. Ryke 

organismes kan in werk. Soog
diere is die mees vatbare en kan 
selfs kanker daardeur opd oen. 

Die gevaar bestaan vera! dat 
radioaktiewe stowwe deur voed
selkettings opgeneem word. Die 

nooi om gedurende September 
van,jaar met 'o lesiog op te tree 
voor die eerste interoas·iooale 
Kongres i.v.m. akasologie wat 
in Coloroodo, V.S.A. gehou 
word. 

DIE WAPAD 10 April 1963 

Skietvereniging vind 
groot hyval 

'n Skietvereniging is onder blyke van groot belang
stelling verlede Donderdag op die P.U. vir C.H.O. ge
stig. 'n Groot aantal studente het die stigtingsvergade
ring bygewoon. 

TUKKIES KEN 1,279 
GRADE TOE 

Die uni versite-it van Pretoria 
het die 23e Maart, tydens hulle 
jaarlikse gradeplegtigheid 'n to
taal van 1,279 grade en diplomas 
toegeken wat die rekordsyfer van 
verlede jaar met 91 oortref. Dit 
was ook die eerste geleentheid 
dat 'n M.B. Ch.B. toegeken is 
aan 'n per oon wat die voile 
duur van sy studies op Pretoria 
gestudeer het. As sprekers ty
dens die plegtigheid het opge
tree dr. Anton Rupert en dr. 
Wim icol. 

tergelegenertyd by die S.R. aan
soek gedoen sal word om onder 
die patronaatskap van die S.R. 
te staan. Laasgenoemde was wei 
die geval met die eertyd e skiet
vereniging wat in 1940 weens die 
oorlog doodgeloop het. Di e lede 
sal self later hieroor besluit. 

Dr. Schoeman het dr. Van 
Deventer as president voorgestel 
en die volgende bestuur is ver
volgens gekies: 
Ere-president: Dr. G. G. J. van 

Deventer. 

oor-.: Daan van der Mer we. 
Sekrelaris : Kas ie van der Walt. 
Penningm.: P aul Buys. 
Add. lede: Mej. Barbera Geert· 

sema en Jan Ras. 

Volgens mnr. Van der Merwe 
al daar by die Poli ie en Weer

mag aan· oek gedoen word vir die 
leen van vuurwapens en die ge
bru ik van die skietbaan. 

Dr. G. G. ]. van Deventer. 
'n plaaslike landarts en kaptein 
van die pringbokskietspan na 
Rhode ie het die vergadering 
toege preek. Hy het op die nood
saaklikheid van die beoefening 
van die skietkuns gewys. Dit be
vorder n ie alleen, selfdissipline 
en 'n bu itegewone onderlinge 
kameraadskap nie, maar dit -is 
ook nodig vir die beveiliging van 
die individu. 

Mnr. Daan van der Merwe 
het gewys op die moontlikheid 
dat daar voorsiening gemaak sal 
word van die stigting van 'n 
klub waar met .303, .22-geweer 

en .22-pi tool geskiet sal kan 
word. 

'n Probleem wat egter opduik 
i oor die aard van die klub, 
dit wil se of dit onder die Weer
mag moet resorteer en of daar 

DAWIE DUP WE!\1 BEliED 11\1 VASVBA 
In die finale ronde van die vasvra wat op Donderdagaand 4 

April geskied het, het Dawie du Plessishuis die trofee verower 
wat deur mev. Ingram geskenk is. 

Die verteenwoordiger van Dawie Dup was mnrr. G. H. J. 
Kruger, G. Gerber, G. ucamp en D. Herbst. Hulle het aan die 
einde 'n puntetelliog van 39 gehad teenoor die 36 van Over de Voor 
wat verteenwoordig is deur C. Putter, G. Scholtemeijer, J. Venter 
en F. van der Walt. Heimat wat derde ' as, bet daarin geslaag om 
32 punle te kry. 

Aan die einde van die vasvra het mnr. F. A. de Villiers, in 
die· afwesigheid van mev. Ingram die lrofee aan Dawie Dup 
oorhandig. 

VoiJ<spe1ers loer die vakansi~ 

in Pongola 
Op Maandag 18 April vertrek die Volkspelelaer van die Puk 

onder Ieiding van mnr. Klaas Hey tek, na Pongola vir 'n volk
spele en sangtoer. 

Die toer sal vyf dae duur en sal benewens volkspele ook 'n 
be oek aan die Hluhluwe Wildreservaat insluit. Verder sal daar 
ook 'n erenade gereel word vir die ga here waar die toerlede 
gaan tuisgaan. Maandagaand sal die laer optree saam met die 
volkspclelaer van Pongola terwyl daar Dinsdagaand 'n massa volk
speleaand sal wees. 

A reisouers tree oom Danie Grove en sy vrou op terwyl mnr. 
Johan Aucamp die S.R.- en Senaatsverteenwoordiger sal wees. 

TUDIE 
of 

PLESIER? 
ONS SAL U TOER VIR U REeL - IN DIE 

BUITELAND OF BINNELANDS. 

ONS DIENSTE, IS GRATIS 

LUG- SEE- PAD 

RAADPLEEG ONS EERS! 

DIT KOS NIKS EKSTRA NIE 

POTCHEFSTROOMSE 
REISBURO 

Kerkstraat 150 Tel. 142S 

POTCHEFSTROOM 

TREINBESPREKINGS 
- HOTELBESPREKINGS 

U is altyd welkom by ons kantoor - Gratis pam

flette beskikbaar. 

=======================================~=======================================' 
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SUID -AFRIKAANSE SPOOR WEE 

DIE SUID- FRIKAANSE SPOORWEE BlED DIE 

VOLGENDE AA TREKLIKE LOOPBA_ E AA 

GEGRADUEEHDES: 

lndien in besit van: Aanvangsalaris 

Assistent-ingenieur: B.Sc. In g ....... .... . 
B.Sc. B. In g. (Stellenbo ch) 

M.Sc . .... . 
M.Ing. (Stelleubo. ch) 
Ph.D. 
D.Sc . ............. ... . 

Metaalkundigej Skeikundige: 
B.Sc . ...... . 
Hons. -B.Sc. 

R2,100 p. j. 

R2.250 p. j . 

R2,400 p. j. 

Rl,950 p. j. 
H2,100 p. j. 

M.Sc . ......... . ..... ..... . ..... ... ... .. .. ... ... .. ...... R2,250 p. j. 

Bestekopmaker : 

Klerk 

Diploma Bourekening . 
B.Sc. Bourekening 
M.Sc. Bourekening 

Rl.950 p. j. 
R2,100 p. j. 
R2,250 p. J· 

(vir opleiding as administraliewc amptenaar): 
' n Baccalaurcusgraad wat 'n minimum 
studietydperk van drie jaar vereis Rl,425 p. j. 
'n Honneursgraad (of 'n gesertifiseerde 
verklaring dat die teoretiese deel van 
die magistergraad uksesvol voltooi is) 
of 'n baccalaureusgraad wat 'n minimum 
studietyperk van vier jaar vere1s 

'n Magistersgraad 

'n Doktor graad 

R1,650 p. J· 

R1,875 p. j. 

R2,025 p. j. 

adere be onderhede kan van die Hoofbe tuurder, kamer 38, 

Spoorwegh oofkantoor, J ohanneshurg, verkry word . 

SPAN 
W(HflDWYD 

01( '" 
KROON 

Oubbele genot koningsformaat, luukse filter, uitsoektabak 
• KllaJ~ 

DIE WAPAD 

VERSNELLER 
BY WITS 

<JUD-MODIES 
.. Die nuwe kernversneller by 

die \Vitwatersrandse Universiteit 
is oud-modies en behoort so gou 
moontlik vervang of aangevul te 
v. orcl", het prof. D. H. Wilkin
son, ~\ ereld hekende kernfisikus, 
gc. c. 

Prof. Wilkinson, wat die Re
pu bliek as gas van die Witwaters
randse Universiteit besoek en die 
ver neller op 19 April amptelik 
in gebruik stel, het verder gese 
dat hy reeds in 19-1.3 met hier
d :e versneller by die Cambridge
univer iteit gewerk het en dat die 
versneller se nut nou o beperk 
is dat dit onekonomies is vir 'n 
land van Suid-Afrika e grootte 
en potensiaal om dit aan te hou. 

Prof. J. P. F. Sell chop, kern
fisikus aan di e Witwatersrandse 

niversiteit. het gese dat h y 
saam tern clal die ver neller oud
mod ies i , rna a r die universi teit 
het dit gekry teen ' n baie bil
like prys van die Cambriclge-uni
versi teit. H v wou nie se wat vir 
die versneller belaal i nie, aan
W' ien die ver wyging van die 
prys 'n koopvoorv.aarde i . 

A.S.K. BESOEI( 
A.S.B. 

Di e Afrikaan e Studenteklub 
van Wits, onder die voorsitter
skap van mnr. Rou·; Wildenboer, 
~al die ga te ~ ees van die plaas
like tak van die A.S.B. Hierdie 
samekoms sal nel na die vakan
:>ie geskied . Tydens die byeen
koms sal daar 'n si mposi um ge
hou word tussen die gashere en 
die gaste. 

5 

P.lJ. beoog nuwe 

studierigting 
Die Potchefstroomse Universiteit wil met 'n heel

temal nuwe studierigting begin - die opleiding van 
Iandbounavorsers met, indien moontlik, die hulp van 
die Iandbounavorsingsinstituut van die Potchefstroomse 
Landboukollege. 

Sommige van hulle kry daar ook 
su lke goeie betrekkings dat bulle 
nie na hul vaderland terugkeer 
n1e. 

Vraestelle 

Afgesien van die invoering 
van mikrohiologie sal die voor
graadse studie van die basiese 
hiologiese ~\ etenskappe nie ge
'' y ig word nie. Die spesialise
rin g kom eers in die nagraadse 
,tudiejare wanneer ekere vrae
stelle huitendien nog aan basiese 
gevorderde studie gewy sal word. 

Die hoop bestaan dat die 
Un iversiteit met die Departement 
Lanclhou-tegniese Dienste tot 'n 
ooreenkoms sal kan raak inge
volge waarvan sekere van die 
Departement se puik navorsers 
' n paar lesings per week vir ge
vorderde P.U.-studente sal kan 
hehartig. 

Met di e oog op die instelling 
van die nuwe kursus het die 
Raad vercler besluit dat higiene 
II en higiene III moet verval 
nadat die studcnte wat tans vir 
hierdie kursu ~se ingeskryf is, hul 
tudi e voltooi het. Na verklaring 

stel nie slegs die lanclbou in die 
nuwe rigting belang nie, maar 
ook eke re nywerhede, di e far
maseutiese hedryf en selfs me
diese navorsers. 

As noodsaaklike eerste stap 
in hierdie rigting het die Raad 
pas goedkeuring daaraan ver
leen dat mikrobiologie met in
gang 1965 as selfstandige twee
jarige hoofvak in die Fakulteit 
_ aluurwetc..11 kappe aangebied 
sa l 1~ ord . Die P .U. sal dan die 
cnigste un iversiteit in die No01·de 
1vees wal mikrobiologie as self
slandige hoofvak aanbied en nie 
a dee! van 'n ander studierig· 
ting nie. 

. a verneem word lewer die 
reeds be taande landboufakul
teite aan die Suid-Afrikaanse 
universJte1te, voorlopig altans, 
voldoende voorligtingsbeamptes 
vir die oogmerke van die De
partement Landboutegniese 
Dienste cn Voorligting. 

Navorsers 

Daar i c~ter 'n groot tekort 
aa n gevonlerde navorsers wat op 
die gehied van plant iektes, plan
teteelt, entomologie, ~rondbiolo
gie, landboucb emie, hodemkun
de en d ierevoedingsleer gespesia
li eer het. 

Daar is voorldurend 'n aan
tal jong Suid-Afrikaners in bv. 
die Vercnigde Stale, waar hulle 
kostelike navorsingswerk vir die 
Amerikaners doen, tot sekere 
hooJ te tot skade vir Suid-Afrika. 

J. V. ~ s hou l(ongres NUWE LEI{ TOR 
Dr. J. Dekker, seun van prof. 

Hoewel die meeste studente reeds vanaand vertrek 
en die ander almal teen moreoggend die Puk sal verlaat 
het, sal die kampus van die Universiteit geensins stil 
word nie. 

J J. Dekker, hoogleraar aan die 
U.O.V., tree op l April as lektor 
in chemic by die Potchefstroom
·e L'niversiteit in diens. Dr. 
Dekker het twee jaar gelede met 
ondcrskeicl ing in die organiese 
chem ie in Duit land gepromo1--Ioewel die mee te studente 

r2eds vanaand vertrek en die an
tler alma] teen moreoggend die 
Puk sal verlaat het, sal die kam
pus van die Universiteit geen-
ins til word nie. 

Die Bond van Jongeliede 
Vereniging van die Gerefor
mee rcl e Kerk in Suid-Afrika sal 
ce rkomende naweek bulle jaar
likse kongr<' hier hou. Die mees
te van die kongre gangers sal in 
die ko llUise op die Puk tuis-

A.S.P.U. GROEI NOG 

STEEDS 

Die A .. P .U. toon in n ver
slag oor die gebeure van die a£
gelope paar maande dat hy steeds 
vinnig groei. 

ln di e verslag word gemeld 
va n di e su kses wat reeds behaal 
i~ om kontak vir die lede van 
die Persunie a an Le knoop. 

Belan grike on twikkeling le 
cgt cr voor. J uli e-maand, nadat 
die Unie slegs ' n jaar oud sal 
11 ees. begin hulle met die uitgee 
van hulle eerste publikasie. Hier
mce ·al al die verski llende re
clakteurs aamwerk en word uit
p;egee Lydens die A S.B.-kongres. 

a afloop van die kongres word 
rlaar be>oog om nog 'n blad uil 
te gee wat die hele kongres sal 
dek. 

POTE NOOI 
A.S.B. UIT 

Die A.S .B.-tak van Potchef
stroom Onden' yser Kollege, het 
die tak van die A. .B. van die 
Puk uitgenooi v1 r 'n intertee 
saam met hulle. 

ga"n. 

Tydcn die kongres sal drie 
]c;;i ngs gehou '~ ord - deur dr. 
S. C. \V. Duvenage, prof. S. P. 
van der Walt en dr. P. J. Meyer. 

ecr, 1\-aarna hy 'n tydlank aan 
die W .. N.R. verbonde was. 
Daarna het hy as navor er na 
Sasolburg gcgaan. 

Konservatorium beoog 

vyf konserte 
Vyf meesterkonserte (Peter Frankel, die Hongaarse 

klavierspeler, het reeds Woensdagaand 27 Maart opge
tree) word deur die Konservatorium gedurende die 
1953-seisoen in vooruitsig gestel. 

1 ellie du Toil, die \lelbeken
de Suid-Afrikaanse oralorium
rn lird r rr,-angerrs van interna-
ionale . Latus tree op 10 Mei op. 

Die Hon gaarsc Strykkwartet, 
wal reeds hier in die Konserva
toriumsaal opgetree het en 'n 
di ep indruk gemaak het. kom op 
7 J unie a an die beurt. 

Op 27 Augustus tree die Fran
se Blaask~ in tel, die beroemdste 

CllSCnl bJe van S) SOOrt in die WC· 
reid. op. Hi erdie V) r briljante 
spclc rs slu il in die fluitspeler 
Hampa l en die hohospcler Pierlot 
- hr ide van 1\-Crcldslandaard. 
Die laasle ,·an die vyf kon ertc, 
die Trio SanUJ!iquido tree in 
Septembermaand op. Hierd ie 
Italiaanse klaviertrio bet ged u
rend e die na-oorlo~se jare ' n 
Eroot naam verwerf en gee kon
s~ rle in aile kontinente. 

Dit is die snit wat tel ... * Alba Broeke * Mentone Pakke 
* Monatic Hemde * Battersby Hoede * Gregory Sokkies 

J. TOD SUTTlE 
Die Mansuitrusters 
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6 DIE WAPAD 

Klerksdorp trek 
agter Puk se 

vraagteken 
fiksheid 

In 'n wedstryd wat dit duidelik aan die lig gebring het dat Theos nog nie so 
fiks is as wat bulle behoort te wees nie, het Klerksdorp daarin geslaag om die 
eerstespan met 14-9 te klop. 

Op 'n swaar, sopnat ' e d, was die wedstryd oor die algemeen 
raamlik saai en albei spanne het gereeld die voet ingele. Dit was 

. dan ook deur 'n skepskop aan die kant van die losskakel van 
Klerksdorp wat die wenpunte aan hulle besorg het. 

Die spel het deurgaans baie 
gelykop verloop en tot op die 
einde kon enige span nog gewen 
hcl. Die eindfluitjie het dan ook 
gehlaas met die Pukke knaend 
op die aanval op hulle teenstan
ders se doellyn. 

SPekkies de Villiers 

Die hoogtepunte van die dag 
het alhei van die kant van die 
Pukke gekom. Eers het Spekkies 
de Villiers, wat stewig vertoon 
het totdat hy beseer is, 'n reuse
straidoel vanaf sy eie tientree
iyn, uit 'n i·edelike hoek oorge
skop. 'n Rukkie later het Johan 
Serfontein 'n pragdrie aangete
ken wat op sy eie doellyn begin 
is. Die ander punte van die Puk 
j3 ook aangeteken deur De Vil
liers met 'n strafdoel. 

Jan Kruger 

Die proefneming met Jan 
Kruger op losskakel was 'n suk
ses. Hoewel hy vir die eerste 
keer met skrumskakel Raman 
saamgespeel het, bet hy goed ver
toon onder moeilike omstandig
hede. Verdere uitblinkers \\-aS 
Koos Hattingh en Tromp onder 
die voorspelers, terwyl Rademan 
op senter getoon hct dat hy groot 
belofte inhou. 

Navy 

In die voorwedstryd waarin 
Gieter van der Walt skitterend 
vertoon het, hel Navy vir Klerks
dorp met ll-3 verslaan. Om 
in die toekoms tussen Van der 
Walt en Raman te kies as die 
skrumskakel vir die eerste span 
gaan geen maklike taak wees nie. 
Fires is met 17-3 verslaan ter
wyl Tekkies met ll-8 gesee
vier het. 

LICHTENBURG OOR
ROMPEL DIE PUK 
Na 'n hele twee dae van uitputtende Vreugdedag

bedrywighede, was die eerste span van die Puk net nie 
hestand teen 'n goed gebalanseerde vyftiental van Lich
tenburg nie en is met 29- 10 kafgedraf. 

Hierdie wedstryd het drie 
kenmerkc gchad. In die begin 
het Lichlenburg deur ons agter
lyn gehardloop en negentien pun
te ingcsamel in twintig minute. 
Daarna het die Pukke 'n ople
\\ ing getoon waarin hulle tien 
punte aangeteken het. Daama het 
die derde periode gevolg toe die 
gewig van die voorosse van die 
Lichten burgse span te vee! in 
hulle guns getel het en die we
reid vir die Pukke begin warm 
maak het. 

Op die paviljoene was daar I 
egter 'n semi-intervarsitygees enl1 
,elkcns het die skare op die pa-l 

viljoen lustig aan die sing ge
raak. 

In die voorwedstryde het 
Navy 3-3 gelykop gespeel. Fi
res met 12-3 verloor en Tek
kies met 13-3 geseevier. 

ONDERSTEUN ON~ 

. ADVERTEERDEH.S 

Die warad word gedruk deur die 
Potchefstroom Il erald (Edms.) Bpk, 
eienaars en uitgewers, die S.R. van 

die P.U. vir C.II.O. 

Dis nou vir jou I ewe, 
hoor! . . . en 
DIS VIR JOU BIER! 

Gawe geselskap, geurige kos 
en koue Castle! 
As daar te kies en t e keur op die 
tafel is en 'n man jou eerst e water tand
lekker hap neem - is k oue Castle 
dubbel welkom. Heer like, 
skuimkoue Castle is geurryk 
aan smaak en kragryk aan 
goeie, g·esonde bestanddele, 
daarby pas dit by 
iedere geleentheid. 
Geniet Castle -
die keurbier vir 
louter plesier -in 
kannetjies of 
bottels. 

8 U I D ·A FR I K A S E U IT 8 0 E K B I E R 

KRIEKETSPAN 
HE STEL 

Die Krieketspan van die Puk 
het die afgelope week die sei
soen se bcpalings van die jaar 
afgesluit mel twee mooi oorwin
ning · teen \Veermag en Westem 
Reefs. 

A:> die afgelope seisoen in 
o~n:>kou geneem word dan sien 
ons dat die Pukke baie goed be
gin het met die oorwinning teen 
l.Jkov·. Selfs ook in die begin 
van die liga het bulle redelik 
goed gevaar. Namate die sei -oen 
verloop bet, het die span swak
ker g1'vaar wat hoofsaaklik toe 
te skryf i::; aan die swak be
langstelling v.at hierdie klub ge
niet het. 

Daarom i:> die herstel wat 
hierdie span teen die ei nde van 
die seisoen getoon bet soveel te 
meer merkwaardig. Die wedstryd 
teen Weermag het die Pukke ll:C
wen met sewe paaltjies terwyl die 
wedstryd teen Western Reefs uit
geloop het op 'n oorwinning van 
scstig lop ies vir die Pukke. Die 
eerste heurt het aan die Pukke 
'n voorspron,\!; van twintig lo
pies be or?:. In die tweede beurt 
het Jie Pukke hulle voorsprong 
vergroot. Hierdie mooi verto
ning van die kolwers is opge
volg deur die boulers. Hier het 
vera! kaptein Vorster, Snyman 
en Schultemei jer gepresteer. 

Deur hierdie oorwinnings het 
die Pukspan opgeskuif na die 
vyfde plek op die liga. 

CAMBRIDGE-OXFORD 

TOERSPAN GEPLA 

Die gekombineerde toerspan 
van Cambridge en Oxford wat 
later vandeesmaand op 'n toer 
deur Afrika kom, is 'n rukkie 
gelede hcitig aangeval deur po
lilici omdal hulle na Suid-Afrika 
ook kom. 

Die kaptein van die span het 
cgter vrrklaar dat hy en sy span 
hulle nie aan die gerugte steur 
nie. Wan t, bet hy ge e, rugby 
tn politick i twee dinge en hulle 
kom om rugby te speel. 

10 April 1963 

ATLETE VERTOON GOED 
OP PRETORIA 

Die handjievol Puk-atlete wat op 23 Maart na die 
Noord-Transvaal atletiekkampioenskappe op die Pil
ditchstadion afgereis het, het hul goed van hul taak 
gekwyt en in 'n lastige dwarswind heelwat verbeter op 
vorige prestasies . 

Die beste vertoning is gele
wcr deur jong Willie Coetzee wat 
in die oggend met die junior
items die oord-Transvaal re
kord vir die 120 tree hekkies 

Hen tie ! oubert 
Fotokuns. 

scuns onder-19 geewenaar het 
met ·n tvd van 14.5 sek. A in 
gedagte gehou word dat die Suid
Afrikaanse rekord in die item 
11 .. 4. sek. is, kan Vet'\\ ag word 
dat die Suid-Afrikaanse rekord 
b:nnckurt gaan spat. Willie was 
verant\1oordelik vir nog 'n goeie 
vertoni ng toe hy 'n tweede plek 
gehaal het in die 220 tree hek
kie vir seuns onder-19 met die
selide tyd as die wenner, naam
lik 24 . .5 sek. 

Pietman Botha het ook prag
tig gehardloop in daardie veel
eisencle item, die 44.0 tree hek-

kies, om ·n tweede plek te be 
haal, na Neil McDonald, met ' 
tyd van 54 .. 2 sek. Hoewel Henti 
Joubert teVI·ede moes wees me 
'n tweede plek in die 440 tree. 
kan die volgende tweestryd tus 
sen hom en Piet van Wyk va 
\Veermag altwee atlete tot groo 
hoogtes voer. Hentie se tyd wa 
18.7 sek. 

Die en igste dameslid in die 
span. Elrene van Deemter, het 'n 
goeie 'crbetering op haar vorig 
beste prestasie in die 80 meter 
hekkies gctoon toe sy haar t tl 
afgcbring het na 12.1., 'n \CI'

bcter:ng van .:i sck. op haar P.U .
rekard. 

Leendert Snym:m in die In) 

rn Fanie Heystek in die driemy 
het ook stewig vertoon en sal op 
die DalrymplP deeglik van hul 
laat hoor. 

Willie Coetzee 
Fotokuns. 

THEO MALAN BUIT 
ENI(ELTITEL 

Die P.U.-kampioenskappe wat reeds die afgelope 
drie weke op die tennisbane van die Puk plaasgevind 
bet, het nou sy einde bereik met Retha le Roux en 
Theo Malan die wenners van die mans- en dames-enkels. 

Die kampioenskappe was een 
van die beste van baie jare. Met 
Lye hct die spelers sprankelende 
spel gele,~er en was verrassings 
glad n ie uitgesluit nie. So het 
Retha le Roux vir Anna Venter, 
die nr. 1 gegradueerde, in die 
eerste ronde uitgeskakel en daar
vandaan verder gegaan om die 
dames enkel te wen. 

Onder die mans \las dit Theo 
Malan wat die louere weggedra 

het te midde van sterk kompe
tisie van die kant van Dawie 
Smit. Lappies Labuschagne, Pie 
ter van der Walt en Gerard 
Scholtemeijer. Dit is egter jam
mer dat die kaptein Pieter van 
der Walt ongesteld v.as en ni 
die volle toernooi kon deurgaan 
nie. Oor die algemeen \las die 
kampioeno;kappe 'n groot sukses 
en was claar vir die toeskouer 
heelwat 11aarin hy hom kon ver
lustig. 

, LIEWE INGRA/11, EK VERLANG .. . " 
,EK GAAN TERUG IVA OU INGRAM 'AS EK KAN .. . " 

Besoek: 

INGRAM 
SE DRANKWINKEL 
Aller lei 

* WYNSOORTE, BIER EN STERKDRANK 

* DRUIWESAP, CYDER, LEMOENSAP, 

T AMA TIE SAP EN 

in bottels en blikkies 
OIVS VERKOOP ALLE SOORTE KOELDRANKE 
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