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ALABAMA OP TOER
In 'n onderhoud met mnr. Naas Raubenheimer is daar besondere interessanthede verkry in verband met die toer wat deur Alabama in die vooruitsig gestel
word. Die toergeselskap sal na Suidwes-Afrika gaan waar al die grootste dorpe
besoek sal word.

Nuwe DierkundeLaboratorium

Twee plekke waarby die studenle besoek al aile 1>\al van
die mooiste in die gebied is. is die \ i rivier Can) on asook die
Etosha Wildtuin.
1\lahama het verlede jaar die
vorm van 'n mu iekblyspel aan-

geneem en op hierdie vorm 11 ord
daar vanjaar voortgebou. \ anjaar 11 ord die opvoer \an · n
uperetle in die vooruitsi" ge~tel
11at ·n a pek van die studentele11e · a) uitbeeld.
Die titel va n die operetle i
.. Ag nee Bettie" waar die hooffiguur Bettie is. Sy staan heeltemal skepties teenoor die teenoorgestelde geslag maar loop
tog haar rieme styf. Wat eintlik
uitgebeeld word hier is die verhouding wat daar hehoort te bestaan tu ssen m ans en dames.

Foto: F otokuns.
Mnr. Nesco du Toil
Skrywer van ,Agge nee Bettie''.

Een va n die persone waarom
die hele spil draai is mnr . esco
du T oi t. ' n gewese lid va n Alabama. Hy is die skrywer van
.. Ag nee Bettie".
In die Operette kom daar
ook ha1Iet voor maar sal uitgevoer word in 'n lang rok en
kaalvoet. Dit stel 'n droomtoneel
voor waar die m an die meisie
. 1en.
Die toergroep is reeds geki es
en die kw aliteit va n die persone
i- haie goed . Jan Bone chans.
'n ou veteraan sal ook die toer
meemaak.

Vreugdedag
be/ofte

vol

Mnr. Louw van Wyk, voorsitter van die Vreugdedagkomitee, verklaar dat hierdie dag vanjaar werklik
vreugde aan publiek en studente gaan verskaf.
Benewens die eer te prys. ·n
gratis vli egrit na die Federasie.
'~ord ·n tweede pry van t~1intig
Rand en · n derde prys van tien
Rand uitgeloof aa n die persoon
of persone wat die meeste geld
met hulle kollektelyste insamel.
Die eerste drie persone v.at
hulle motors aanbied om tvdens
Vreugdedag as miniatuurvlotte
te dien. soos verlede jaar deur
mnr. Jan Boneschans gedoen is.
sal vier Rand vergoeding ontvang. Die eienaar >I ord ven1 at'om self die motor te dekoreer.

Boeresport
n Groot boeresporthyeenkoms sal Vrydagaand l l Mei
agter die Chemielabo ratorium
a~ngehied ~~ ord. Geleentheid sal
claar gehied word om vark en
hoender te vang. om donkie te
ry en enigiets te doen wat die
moeite werd is om te doen.
Saterdagoggend i- die groat
g;eleentheid wanneer die gewone

pro edure van beoordeling van
vlo tte. optog en kollekteerder)
sal plaasvind.
Die dag "ord geselli g afgesluit met · n interete by die Oude
:\lolen, waar daar ook 'n vol program aangehied word.

Wysgere vergader
·n Baie interessante lesing is
verlede Woensdagaand deur mnr.
\\'. D. Pienaar van die departement Sielkunde voor die Wy gerige Vereniging gelewer. Mnr.
Pienaar het gepraat oor die waarde en betekenis van die antropolngie van Dooyeweerd in die
Sielkunde. Hy het aangeloon dat
Doo) eweerd geen definitiewe
u itge~1 erkte siening oar die Sielkunde het nie. maar dat hy
slegs die grondlyne vir die Sielkundiges neergele het en dat die
veld nog oople vir die Sielkundige· op die terrein.

Thalia l!al Wes·Trans\'aal binne

Gedurende die wintervakansie 11 at aan-taande 1s. tuer die
Thalia Toneelverenigjng met die bly pel .. Die Yonke] Ill haar oe'".
deur Wes-Transvaal en I oord-Kaapland.
Lotz egter openlik by haar beRepetisies i , ·n geruime tyd
gin vlerksleep, kan hy sy gevoereed aan die gang onder regie
len nie Ianger verberg nie. Om
van mej. Stegmann van die Ondie intrige nog interessanter te
clenl yskollege.

Hoofrol
Mej. Lydia Stryclom 1~at verlede jaar reeds haar taal a,
toneel peler getoon het. vertolk
die hoofrol van die "'eduwef'.
Breytenbach.
Gregoire
Klara
Aucamp en Johan Pepler speel
mederolle terwyl helowende nuwelinge Willem Coetzee en rrie
de Beer i . Een damesrol i nog
nie gevul nie en die hestuur wag
aansoeke vir hierdie vakature
1n.
Die stuk peel af in die huiclige tyd in die Noordwes te. Die
se rsan t >lat pong om t~ildcliewe
te vang. word hyna deur die weduwec gevang. en in elk geval
deur :::~ kaptein Lerw) 1 hy sander hroek ~i t! - ·n GekVI este
gemshnk het die kade aangerig
en die \1eduwee is he ig om die
ge. keurde hroek te l1 erstel.
Die t wee seunc; probeer ten
allc koste om hulle rna te ver·
hinder om met die sersant tf'
trou en interessante gesprekke
volg.
Haar seun. D awie. raak verli ef op y kleinniggie. maar wit
dit nie wys nie. As konstabel

Foto: F otokuns.
.lfej. Lydia Strydom

maak, begin sy broer Berend ook
agter die meisie aanloop.

Die stuk bevat baie ko~telike
situa ie , volop humor en fyn
spot.
.,Die V onkel in haar Oe .. is
·n puik toneelstuk en Thalia
stel diL Len doel om aan die stuh.
reg te laat geskied. Wat 'era!
lofwaarclig is. i dat die tnneelvereniging vanjaar vir die eerste keer in agt jaar gehruik maak
van ·n 1\frikaanse shywer. Dr.
Gerhard Beuke is 'n bekende
Afrikaanse skrvwer en dit ~trek
Thalia tot Per · clat hulle na eie
hmlem teruggekeer het.
Die toer he gin op 21 J unie
te Krugersdorp. Die groep toer
dan deur We. -T ran vaal en
'l'oonl-Kaapland. 'n Loergebiecl
wat laas in 1956 deur Alahama
be oek is. Die einde van die
toer breek op 20 Julie op Kimberley aan .

ONS ONDERSTEUN U!
Ons werk as amptelike fotograaf van
DIE W APAD verrig ons gratis!
ONDERSTEUN U ONS?!
Ons gee kwaliteitl
Ons gee diens!
Ons gee gratis vriendelike bedieningl

FOTOKUNS

Tomstraat 82- Telefoon 3185

sentrum vir fotografie, grammofoonplate, kunsvlyt
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Hubert du Plessis voor groot
gehoor
n Baie intere-sante klavieruitvoering i onlangs deur die
Collegium Mu icum in same\\ erkin g met die Instituu t vir
Suid-A frika an e Mu -iek in die
Kon -ervatoriunraal aangebiecL
By die geleen theid het mnr. Huhert du Pies is opgetree in "n

~.:itvoering

van sy eie musiek.
Die werke wat hy gespeel het.
kan in drie groepe verdeel word
eu dit tern ooreen met die fa e
\an ont\vikkeling wat hy as komJlfmi deurgegaan het. nL vier
klavierstukke opu - ll 4 minuette
opus 3 en sewe prelude opu

~ei

1962

Studentehandboel

18. Mnr. Du Pie ·is het eer
elke "erk ontlced en dit daarna uitgevoer.
Hy be kryf y werk as eoRomantics en maak effektief
gebruik van die tegniek van
kompo isie met die twaalftoonleer.

it die anale van die Manshokkieklub blyk dit dat hierdie
klub oor 'n paar veterane be kik
wal a! ·n goeie aantal 11 edstryde
vir die eersle span ge peel het.

Die :,tudentehandboekeksamen i vanjaar met groter sukses deur die enior-tudente afgele. het mnr. Piet Bingle, konvenor van die handboekkomitee
in 'n onderhoud aan on verslap:ge l' er ge-e. Die uit lae 11 at
die eniors hetref kan teen \ 1')-

Christie Coetzee en Gert Snyman. albei oud-kaptein van die
klub. het edert 1951 en 1958
onderskeidelik reed die honderdtal voltooi. Daarna volg die
huidige kaptein. Jan Aas. mel
38, Roger totes bury ( 30). l\Iatie Ro ouw (28) en Jakkals
Reinecke (24).

Rekord
Piet van Wyk. wat die pan
in 19;):- aange,·oer het. het in ·n
tydperk van twaalf jaar wat hy
die Puk in hierdie - portsoort
verleenwoordig het ongeveer 20()
ecr-;teligawed try de ge peel!
Die portredak ie al graa~
van ander klubs verneem hoe dit
met hulle veterane staan.

11nr. P. W. Bingle
dag ver11ag 11ord. Groot getalle
eerstejaars het ook die ebamen
af{l.ele maar daar is nog nie begin om bulle vraestelle te merk
nie. a ven1 agting sal hulle uitslae teen die einde van Jci heskikhaar wees.

Pukkie ·verkope groot sukses
HuLert du Plessis , bekende

uicl-Ajrikaanse komponis.

Foto: Fotokuns.

Die redak ie van die Pukkie
het verlede aterdag een van die
grootste verspreidingsveldtogte
van sy oort van stapel gestuur.
Ongeveer twaalf dorpe i met

Lehulp van bu~~e. motor en
selfs 'n trein hinne geval. Op
hierdie manier i 'n groot aantal
van die twintigdui end Pukkiewat vanjaar gedruk i verkoop.

J\POLOGIE

Sui -Afrikaanse Spoorwee
Vakatures
werktuigkundige, siviele, elektrotegniese

p.j.
p.j.
p.j.
p.j.

Daar bestaan ook vakatures vir gegradueerdes wat opgelei wil word as administratiewe amptenare. Sodanige kandidate
word as klerke teen die volgende aanvangsalarisse in diens geneem:
Aanvangsalaris:
Indien in besit van:
(i) 'n baccalaureusgraad wat

•

VIr

Dit was "n organisatoriese
foutjie wat /u sen die redakie en die drukker deurgeglip het.

en sinjaalingenieurs, metaalkundiges en bestekopmakers.

Die Suid-Afrikaanse Spoorwee bied talle
aantreklike loopbane met uitstekende
vooruitsigte aan persone wat vir aanstelling in die bogenoemde beroepe gekwalifiseer is.
Aanvangsalaris:
Assistent-ingenieur ......... Rl,899
Bestekopmaker wat die graadkursus voltooi het ..... . Rl,899
Bestekopmaker wat die
diplomakursus voltooi het Rl,773
Metaalkundige . . . . . . . . . . .. Rl,773

Die redaksie van DIE W 1P I D wens hiermee berouvol
t·er koning aan te teken by
die firma FOTOKUI'i ' vir
die plasing van fotos sander
erkenning.

'n mm1mum studietydperk van drie jaar vereis Rl,344
(ii) 'n honneursgraad (of 'n
gesertifiseerde verklaring
dat daar aan die vereistes
vir die teoretiese gedeelte
van die magistergraad
voldoen is), of 'n baccalaureusgraad wat 'n minimum studietydperk van
Rl,488
vier jaar vereis .. .
(iii) 'n magistergraad
Rl,632
(iv) 'n doktorsgraad .. . . ..
Rl,776

p.J.

•

IN SLEEP
Dames en Here.
Kom besoek die

Afrikanerkafee

p.j.
p.j.
p.j.

Inligting oor diensvoorwaardes, ens. kan
van die Hoofbestuurder, Suid-Afrikaanse
Spoorwee, Kamer 38, Johannesburg, verkry word. Aansoeke om indiensneming
moet aan dieselfde adres of aan die Afdelingsbestuurder, Kaapstad, Kimberley,
Port Elizabeth, Oos-Londen, Bloemfontein, Durban, Johannesburg, Pretoria of
Windhoek gerig word.

DOEN DIT VANDAG !

On dank aan FOTOKU!\S
vir sy stiptelil.·e diens as
amptelike fotograaf van DIE
W4PAD.

Ons is altyd tot u d iens.
Kom geniet 'n glas vars
melk, 5 sent per pint.
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Belangrikheid van seminaar oor
Administratiewe outomatisasie
Die moderne universiteit is nie aileen · n plek '~aar deskundiges
\·ir die amelewing opgelei word nie: by i- ook die hron van inspi·
rasie tot vooruitgang op allerlei gebiede. Dat hierdie stelling juis
is. blyk uit die feit dat die mym ese en nyweraars mildelike skenkings tot die universiteite doen. Hulle besef dat onder ulke ondersteuning, hierdie etels van die boer ondenvys nie daartoe in staat
al wees om die nodige opgeleide mannekrag, besiel met idealisme,
te !ewer nie.

,l1nr. Bert Ge_yser. voorsitter van die seminaar oor administratiewe oulomatisasie. aan die
woo rd.

Seminaar oor administratiewe outomatisasie
Op Woensdag 2 Mei is daar in die Totiusgedenksaal van die P.U. vir C.H.O.
'n baie suksesvolle seminaar oor Administratiewe Outomatisasie gehou. Dit is aangebied deur die Departement Kosteberekening in samewerking met die Potchefstroomse Kamer van Koophandel, van wie die gedagte uitgegaan het, en Burroughs Machines Limited.
Die eminaar het ge taan onder voor itterskap van mnr. Bert
Geyser. die voorsitter van die Potchefstroomse Kamer van Koop·
handel. en is bygewoon deur 150 sakemanne uit We -Transvaal
en elder .
Die verrigtinge het om 3 proYide accountant with the abinm. begin en is deurgaans ge- lity to report up-to-date and
kenmerk deur kort maar intere · u eful information to manegesante referate. ~a die opening menf'.
Om 5.30 het die seminaar
(leur die Rektor van die Univer iteit, prof. dr. J. Chr. Coet· verdaag vir ete by die Potcheftroomse Buiteklub. Hier het a
zee. en ' n woord van welkom
deur prof. D. J. Viljoen , dekaan spreker opgetree mnr. A. Kel\an die Fakulteit van Ekonomie- ler, Vi e-President van A com
se Wetenskappe. is die inleiding en mnr. o·sullivan. die takbegelewer deur mnr. F. P. Viljoen, stuurder van Burroughs in J O·
·n lektor aan die P . . Hy het hanne burg.
Die aand e sie i ingelei met
gewy op .. Die Belangrikheid
van. ,Administratie" e Outomati- ·n referaat oor .. Die be~in el
van l\la jienbenutting·· deur dr .
sas1e .
Daarna het die bekende dr. Sorgdrager. Hierin het hy op
oortuigen,de \\ yse die .. PotchefA. J. E. Sorgdrager · n referaat
troom"e gedagte·· ge tel wat in
gelewer oor .. Die vooruitgang
van A.O. Oor ee en die impli· "kerpe teen tellin~ gestaan het
kasies daarvan vir Suid-Afrika·'. met die referaat van mnr. MaarDie vol~ende twee sprekers tens wat Anglo-Saksies georien·
was mnre. H. Knothe en M. J. teenl was.
Die volgende op die pro}laarten . albei verbonde aan
Burrough . Mnr. Knothe het o.a. ~ram wa 'n filmvertoning oor
gese die helangrik· te voordeel Elektroniese Rekenkundige te~J;·
Yan geme?:anisee1'de kostebere· nieke. Die eminaar is daarna
kening is die feit dat: ..... they af:re luit met die demonstreer van

Ekonomiese l'ereniging op
loer
Die Ekonomiese Vereniging van die P.U. lzet die afgelope
vakansie geskiedenis gemaak deur die eerste fakultere toer van
sy soort na Durban en omliggende gebiede te organiseer. Die
gedagte van so 'n toer lzet reeds verlede Oktober ontstaan by die
lede van die bestuur om 'n toer vir studente van die vereniging
le reel om hulle in staat Le stel om sekere ekonomiese instellings
le besoek.
Op veertien April het daar
dan ook ·n groep van 30 Pukke
en Pote met die Pukbu na Durban vertrek. As reisvader het
opgetree dr. F. J. du Plessi . a
toerleier aas Raubenheimer en
as toerleidster Bet Meyer. Dr.
Du Plessis het dit aan die groep
gestel dat die primere doe! van
die toer ontspanning is en se·
konder leersaam. 'n Baie goeie
gees het dan ook geheers op
Lipingo. waar die groep uit~J;e·
kamp het en is . .lekker om die
kampvuur gekuier en liedjies
ge .mg. "
Baie interessant wa ook die
industriee wat die groep besoek
het. Die belangrikste hier is die

Dunlop bande maat kappy "aar
aan bulle getoon i hoe bande
van die grond towwe vervaardig;
word sowel as die smelting en
die brei van die rubber. By die
nited Tobacco Company is aan
bulle getoon hoe igarette vervaardig ""ord asook die pakkies
waarin die sigarette verkoop
word. Verder moet ook gemeld
word die besoek aan die Pen·
denni Castle en die lndi erfeeste.

·n aantal Elektroniese Rekenkunde masjiene. Hierdie masjiene
het 'n totale waarde van nage·
noeg R40,000 gehad en i pe·
iaal vir die geleentheid deur
Burroughs be kikbaar ge tel.
Die Departement Ko tebere·
kening van die P.U. kan voorwaar trot wee op hierdie eminaar. Die organisa ie was
puik en die verrigtinge het van
die begin tot die einde vlot ver·
loop. Mag hierdie Seminaar die
eerste van baie
oortgel) kes
wee.

.~lbei die groepe het dus
voordeel uit die eminaar geput.
En \\at van die Univer:,iteit
as in telling? Vir hom le die
belangrikheid van die eminaar
in die feit dat dit hom die geleentheid g;ebied bet om die
'' aarde \·an ~ y werk regstreeks
aan lede van die publiek oor te
dra en aldu ·n geYoel van waardering en '' edersydse afhanklikheid te skep wat hom in die
toekom
legs ten goede sal
strek.

KlJLUTUIN
:\Iej. Rina
wanepoel is
\laandagaand 30 April tydens
· n ko-huisvero-adering van De
Klerkhuis deur die dame tot
mev. Bosman verkie . Die hoofdame mej. Erina van der Walt
het aan mej. s,,anepoel verduidelik dat haar amp die hewerking van die grond tussen Kulu
en die Lettie d u Pies is inhou.
Voor telle soos die aanplant van
blomme. die bou van 'n rotstuin en wen fonteintjie, is deur
die dame ingedien. maar uit
betroubare bron ·word verneem
dat mej.
wanepoel !ITasperke
in die gedagte het.

Op hul beurt weer. het die
sakelui in aanraking gekom met
die leiers van die navorsing in
die Fakulteit. Uit die aard van
die saak moet die universiteit die
teorie beklemtoon. want die uit·
hreiding van die akademiese
kenni baan gewoonlik die pad
tot vooruitgang op die praktiese
gebied.

Cachl!.t
(EDMS.) BPK.
TELEFOON 1389

TOMSTRAAT 92

POTCHEFSTROOM

*
~1ooi

wintermateriaal

*
N on1otta-wol in voorraad
Foto: Fotokuns.
Mnr. /. /. de /a er

!1\.S. B. Ahraardiging

I

Op n be tuur vergadering
van die A . .B. gehou op Dander·
dag 3 Mei i die afgevaardigde
en waarnemer gekies na die
komende kongre wat vanaf 2- 7
Julie te tell en bosch gehou word.
Die P.U.-afvaardiging betaan uit die volgende persone:
Id. van der Walt (Ieier).
J. . du Plooy.
J. J. de Jager ( .R.-verteenwoordiger).
C. J. H. Venter.
P. P. Kruger.
F. J. van Deventer.
A "aarnemer tree die volgen·
de persone op:
Erina van der Walt (namen
S.R. ).
J. C. van der Walt (namens
.H.. ).

n Baie aangename toer wat
nie een van die .t oerlede gou sal
vergeet nie en met verwagting
word daar uitgesien na die volgende toer wat die bestuur in
die oog het.

Onder moderne omstandig·
hede word daar dus nouer verhintenis e tu sen die universitcite en akewereld ge kep: hulle
\\ ord al hoe meer afhanklik van
mekaar. En jui hierin le die
belangrikheid van die eminaar
oor Administratie\\ e Outomatisa ie wat aan die begin van Meimaand aan die Potchefstroom e
niversiteit gehou i . By hierdie ~eleen,theid het die tudente
van die Fakulteit Ekonomiese
Weten kappe en sakelui uit WesTransvaal en elder bymekaar
gekom om van mekaar iets te
leer.
Die studente het gebaat, nie
aileen deur hul aanraking met
die sakelui nie. maar het kennis
gemaak met die sakeman e
praktiese probleme en y benadering tot hul oplossing. Die
klem. let wei, het hier op die
praktie e, in teenstelling met die
teoretie e. geval.

M. Aucamp.
F. du Plessis.
Mnr. D. A. S. Herbst i aangewys om die kongresreferaat namen die P .U. vir C.H.O. te !ewer. •

U bet volop keuse in ons groot
verskeidenheid

Boeke vir Studie en vir
Ontspanninl;!

PRO REGE-PERS BEPERK
,Die

Potchefstroomse

Kerkstraat 91-95

Boekhandel"

Telefoon 1164 & 497
Telefoon 3431

Borcherdstraat
POTCHEFSTROOM

DIE WAPAD
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Wes·Transvaalse

SPORTWINKEL
Kerkstraat 85

---

enigste

Voeg hymekaar. • •

verskaffer
van

Offisiele
Kleure

SUPERETTE
Tomstraat 100
Potchefstroom
Gerieflike en moderne selfbediening waar u 'n groot
verskeidenheid kan kry van
KRUIDENIERSWARE,
KOMBUISBENODIGDHEDE
en
GROE TE teen laer pryse.

Fleurette Bloen1iste
Sleep in by:
Fleurette vir julle blomme
Spesiale afslag.
Kerkstraat 143 -

Telefoon 709

A. JAX

Dit is goed in enige gemeenska·p dat die klem val op die
plaaslike belange. Dit moet so
wee omdat die hele kosmos in
verskeidenheid geskape is . en
omdat ook in ons groepering
aan verskillende univer iteite
hierdie verskeidenheid na vore
kom.
Die universele aspek moet
egter nie heeltemal uit die oog
verloor word nie. en dit is daarom goed dat op die regte tyd
ook .. hymekaar gevoeg al word
~\at uit innerlike aarcl hymekaar
hoorC.
So ·n geleentheid vind ons in
die A.S.B .-kongres wat vanjaar
weer op Stellenboscb plaa vincl
tyclen die Julievakansie. Die
hoofklem val hier sekerlik op
die kongres as so dan ig 11 aar aigevaardigdes van alle A.S.B.sentra byeenkom om hulle te
besin oor die saak en belange
van die Afrikanerstudent en om
die belange van claardie student
te behartig en te bevorder.
Dit is egter baie belan,grik
dat elke student wat die naam
Afrikaner dra. hom ook sal besi n oo r die kunsfees van die
A.S .B. wat met die kongres
saamval. Hier word die geleent-

heid aan A.S.B .-lede '"at nie direk met die kongres self gemoeid
is nie gebied om die kultuurtaak
van die A.S.B. te materialiseer
111 die praktyk.
En nou is dit jammer dat
o min van ons stuclente hierdie
geleentheicl aangryp om op egte
Afrikanerwyse kennis te maak
met hulle hure en in die gee
waarin die Afrikaner uitblink,
met sy mede-studente te kompeteer op gehied van die kuns
en kultuur. Hoofsaaklik met
h ierclie doe! voor oe is die kongres verskuif na die Julie-vakansie. Sodoende word aan elke universiteit die geleentheid gebied
om daarin te deel.
Dit is ook goed om daarop
te wys dat die deelnemers aan
die kunsfees genoegsame geleentheid het om die samesprekings wat in die kongressaal
plaa vind. by te "oon en soduende hulleself voor te berei
om stan,dpunt in te neem wan·
neer diegene wat die Afrikanerstudent nie goedgesincl is nie dit
van hulle eis.
Laat die P.U. vir C.H.O ..
wat in hierd ie opsig nog altyd
·n Ieier was. ook vanjaar in hierd ie opsig sy plek volstaan .

Boeke en Skryfbehoeftes
(Edms.) Bpk.
Telefoon 3458
Posbus 43
Kerkstraat 159. Potcbefstroom

Studente en

Onthou 3091
Skakel hierdie nommer
vir
diens!

DIE BULT

APTEEK
Tomstraat 86
Ons s pesialiseer in :

Studente en die beoefening van die wetenskap was die afge·
lope week weer vol in die intemasionale soeklig en in die vuur van
internasionale politiek. Weer een wa die tema die strewe na die
welwi.llendheid en die vriendskap van die Afrikastate.
ring van Tanganjika het Die
Transvaler onmiddellik tereg
gaan vertolk a 'n politieke gebaar. Die Transvaler vervolg
clan ook deur te se: ,Wat egte1
van vee! groter belang is. is die
fei t dat die sg. gematigcle Tanganjika die Feclerasie oor preies dieselfcle kam skeer as die
Republiek van Suid-Afrika. Hy
wil nie mel een van die twee
normale vriendskaplike betrek·
kinge handhaaf nie'·.
Ten slotte vra Die Transvaler: ..Is dit clan te vee! gevra
dat Afrika geken sal word vir
wat hy is. naamlik 'n adolessente ekstremis wat nog moet leer
om volwasse te word?'"

* INNOXA-,

*
*

LENTHERIC-, COTYSkoonheidspreparate.

Egte Franse DANA
PARFUUM, en
Aptekersbenodigdhede

Ondersteun Oud-Pukke

,,Die Wapad" 1mrd gedruh deur
Potch. Herald ( £dm .<.) 'Bpk., Olenlaan II Potche/.ltroom 1•ir die uit-

gewers. dte S.R. van die P.U. vir
C.H.O .. Potrhe[stroo111.

Dit is die snit wat tel ...

* Alba Broeke
* Mentone Pakke
Hemde
* Monatic
Battersby Hoede
* Gregory Sokkies
* SUTTlE
J. TOD
Die Mansuitrusters
Posbus 219
Potchefstroom

Op Paasfees - drie dae na
Sy dood en hegrafni ~ - begin
die verhoging van Cbristus.
Cb ri tus bet die dood oorwin en
as opgewekte vaar Hy op na Sy
Vader in die hemeL
Vroeg, op die eer te dag- van
die week. net nadat die Sabbat
verby i , gaan Maria Magdalena
en die ander Maria na die graf.
Hulle wou nog die liggaam van
bulle Here gaan salf. maar moes
wag totdat die Sabbat verby is.
Die laasle eer moes bulle nog
aan die Ge torwene bewys.
By die graf is claar ·n geweldige aardbewing en die steen
voor die opening word deur ·n
engel weggerol. Die Romeirre
wagte wa soos dooies vanwee
hulle vrees vir die engel met sy
gedaante verblindend soos weerJig en sy kleed wit soo neeu!
Ook die vroue wa bevrees.
maar heeltemal om 'n ander re·
de!
Die graf is leeg. Ch ristu is
nie hier nie! Het hulle Hom nie
clalk gesteel nie?

H ulle soek Jesus wat gekruisig is! Het hu lle dan vergeet dat
daar in die Ou Testament geprofeteer is dat Hy na drie dae
sal opstaan? Trouens Christus
het dit self ook aan hu lle geopenhaar.

Lucille

In n reclaksio nele artikel
skryf Die Transvaler die volgende : ,Tanganjika. die jong~ te onafhanklike swart staat wat voort·
durencl voorgehou word as die
gematigde onder Afrika se nuwe nasies. het die Federasie van
Rh odesie en Njassaland "n klap
in die gesig gegee. Vo lgens ·n
berig gister I Donderdag) het die
Federasie heurse aangebied aan
stuclente van Tangan jika om in
die Federasie te studeer. Tanganjika het verklaar dat by gedagtig aan die betrekkinge tussen die Federale regering en die
Bantoevolke die aanhocl verwerp."
Hierdie stap van die rege-

Met Kersfees i Ch ristus gebore
en het die beloftes van die Ou
Testament in vervulling gegaan .
·n
U\\ e clag het aangehreek!
Daarmee begin ook die vernedering van Christu . Sy lyde.
wat sou deurloop tot die kruisiging en die wegle in die graf.
56 begin Sy vernedering.

..Moenie vrees nie. want ek
weet julle soek Jesus wat gekruisig is."

Politiel(
die deftigste
DAMES WINKEL
in die dorp.

..Maar die engel antwoord
en se vir die vroue: M oenie
vrees nie, want ek weel julie
soek f esus wat gekruisig is.
Hy is nie hier nie, want HJ
het opgestaan soos Hy gese
hel. Kom kyk na die plek
waar clie Here gele het." Mauh. 28 : 5-6.

Maar vir hulle. en ook baie
van Jesu se volgelinge. was dit
die einde - hulle het blv staan
by die krui .

Dan spreek die engel tot
hulle en se dat Christus opgestaan het! Hy maak dit aan
bulle bekend. Deur die lee grafkelder word dit bevestig. Chri tus bewys clit ook self deur S)
verskyninge aan Sy volgelinge.
Christus roep tot ODS by s}
geopende graf om ook ons eie te
sien. ..Bly hier graf, ek gaan
verder. My Verlosser lewe!"
Saam met Christus het ons
ge terwe. maar ons word ook
vernuut. saam met Hom opge·
wek.
Die dood was nog altyd oorsaak van vrees en benoudheid
by die mens. Nou het Christus
die doocl oorwin en is clit ook
· n sekere teken en panel van ons
alige upstanding aan die eincle
van die dae!
Stefanus. wat met 'n gelaat,
stralend soos die van 'n engel.
kan getuig teenoor diegene wat
ge~·eed staan om hom te stenig:
..Kyk. ek sieo die hemele geopend
en die Seun van die mens aan die
regterhand van God staan! ,.

Opgewek
Chri tus is opgewek en daarom is ons geloof nie tevergeefs
nie. Christus is die eersteling
van die ontslapenes. die eersteli ng van die upstanding!
oos aile mense in Adam
sterf deur die sonde, so word
alma] wat in Christus deur 'n
\1 are geloof ingelyf is, weer le" end !
Die clood is verslind m die
oorwinning!
Daarom moet ook ons lelvenswandel, bier waar ons besig
is met ons studies, getuig dat
Christus ook opgewek is. Want
as die kruis en die graf die
laaste woord gespreek het, dan
sou ons tereg kon se: ,Laat ons
eel en drink en vrolik wees want
more sterf ons!"
Maar Chr istus het die dood
oorwin! Die dood sal fin,aal oorwin en vernietig word op ·die
oordeelsdag !
Da t ons sal !ewe uit die geloof in die upstanding die
opstandingsgeloof wat nou geword bet opstandingsaanskouing!
J. S. du Plooy.
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Nusas-tak op
Stell en bosch

AFRIKANER

Daar is ·n poging aange\1end
om op tellenbosch ·u
USAStak te stig. 'n Beraming van
naastenby uit hoeveel lede die
tak sal he -Laan. het aan die lig
gebring dat dit enigiets tu~ - en
40 en 200 a! 11 ees.
As die aansoek goedgekeur
word om 'n tak daar te stig sal
·n hestuurskomitee verkies 11ord
wal V1erteem1 oordiger::: na cUe
jaarlikse konferensie. \\at vanjaar op Rhodes gehou 11ord. sal
stuur. Die komitee. a dit verwerklik v1 ord. sal Die Transvaler se tandpunt dat Afrikaanse
Univer iteite die enigste \lare
voorheeld van vn heid is. beklemtoon.
·
(Die stigting van A . . B.-takke
word nie op die USAS-gesinde
universiteite bestaansreg gegun
nie. - Red.).
( .. Wits Student"". 27 April 1962)

Weer eens het stemme onder die Witwatersrand- tudente opgegaan oor die vraag of daar op Wits teen die Afrikaner gediskrimineer \lOrd of nie. In ·n brief aan .. Die Tran valer .. skryf mnr.
R. .\I. \' ildenboer. voorsitter van die Afrikaan e klub in 1961,
dat die Studenteraad van Wits se beduidenis dat bulle die Afrikaner
goed gesind is. ·n gekef i wal hulle niks in die ak al bring nie.
H~ gaan dan voort om met bewyse die ware toedrag van sake te stel.
Om die diskriminasie van die
\\ itsie aan te toon noem mnr.
\\ildenboer die volgende voorheelde: Eerstens het die Afrikanervlot. wat verlede jaar die eersle prys op \':"its se jool verower
het. byna geen prominen ie ontvan g nie. T11eedens het hy verlede jaar geen antwoord ontvang
op sy klag dat die stembriefie
slegs eentalig was. Deur die· weierin!!" van 'die A . . B. op Wits misken hulle self die .. akademiese
vryheidsgedagtes·· waaroor hulle

tog so wei ter tale \1 ord.
Ten slotte verklaar mnr. Wilden boer: .. ommige studenteraadslede kan gerus hulle priV'aatskoolse eenta1igheid menta·
liteit laat vaar deur die Afrikaner se intelligensie en oordeel"·
vermoe nie te onderskat nie ...
In die liberali tie e studentep;ee~
van Wits sien ons nie lojaliteit
teenoor Suid-Afrika nie. maar
'n bedreiging vir die voorthestaan van die blanke in
uidAfrika".

B riewe \Jan ons
lesers
Geagte Redaksie.
Ek sou mnr. Ghibeau Gerber graag wou antwoord op die
aanval wat hy gemaak het op prof. S. P. van der Walt in die
.. Wapad·· van 4 April. waarin hy die professor daarvan be kuldig
dat hy ongenaakbaarheid openbaar teenoor on Engelssprekende
medeburgers en dat hy saadjies van bitterheid aai in die vatharc
sl udentegemoedere.
Geagte Redak ie.
AI gevoel "at opgewek is i
Ons voel clat on - die Yolgeneen van verontregtmg. en dan
cle sakie graag onder u aandag
ook heeltemal tereg. Waarom
wil bring.
moes die J apanse swemmers in
Gedurende die afgelope AprilKlerksdorp slegs in Engels ont- vakansie het dit gebeur dat ons
haal word. ·n dorp wat oorwe- sonder enige akkomoda ie in
gend Afrikaans is. en dit terwyl Graham tad heland het. a veel
on - twee amptelike gelykwaardi- gesukkel om verblyfplek vir die
ge tale het.
nag te kry. het ·n dosent aan die
Prof. Van der Walt het glad Universiteit Rhode . mnr.
. ].
nie saadjies van bitterheid ge· Lubbe van die Departement Wissaai nie hy bet weer eens kunde. uit y eie na on- gekom
opgetree as .• ti piese taalstryder en aangehied om ons te help .
van die ou skool''. Waarom kan
Nadat hv verskeie persone p;eAfrikaans dan nie tot sy reg kom
nader het. bet hy die buisvader
nie? Ons bet geensins 'n mindervan die universiteit genader om
waardigheidsgevoel teenoor die
huisvesting vir ons. en prof.
magtig-e Engelse taal nie - daar- Chapman het onder enige aarvoor is ons te trots op ons eie seling ons uitgenooi om die nag
taal. Maar as ons taal nie tot deur te bring in die Jan mut sy reg kom nie. moet ons die koshuis. ~adat ons die res van
swaard van .. protes" uit die ske- die aand deur mnr. Lubbe en
de trek en daarvoor veg. Waar· sy vriende getrakteer is. is on
voor is on dan Afrikaners?
na die koshuis waar ons tot on
Dit is alles goed en wei dat
verbasing elkeen in 'n enkelons skouer aan skouer met die kamer beland het.
Engel e Republikeine moet staan
Hierdie aangename verrasop die pad van Suid-Afrika. sing wat ons op Grahamstad le
maar op Klerksdorp was dit albeurt geval het. het 'n be ondere
weer die ,Rooinek" wat voor goeie indruk op ons nagelaat en
gedraf het terwyl .,Hans" agterons wil dan ook lang hierdie
na moe kom.
W:!g vir prof. Chapman en mnr.
Ek het klaar gepraat.
Lubbe baie hartlik bedank vir
(verkort).
Joerang. hulle vriendelikheid waardeur
ons voel dat die verhoudinp; tusen ons as Afrikaanssprekende.
en
die Rhodes studente a Engel ·
ONDERSTEUN
prekendes. haie versterk is.
T. A. du Plessis.
ONS
L. van Wyk.
Heimat.

ADVERTEERDERS

Weer Rhodes en Apartheid

President open Jeugkongres
Tydens die opening van die F.A.K. -e jeugkongres te Pretoria
op 16 en 17 April. bet die taat pre iclent. mnr. C. R. Swart. 'n
treffende boodskap tot die jeug gerig.
President Swart se raad aan
die jeug wa dat elkeen 'n bietjie meer as sy plig moet doen
omdat on vandag op elke gebied
Ieier uit die jeug nodig bet.
Hierdie leiers moet kennis he
van stoflike dinge. die tegniek.
geestelike sake en wereldtoestande. Hulle moet ook 'n helder
iening he van dit waarop hulle
afstuur. moed en dud om hulle
planne deu r te voer. en idealisme.
Op hierdie baic geslaagc.le
kungres wat by die Pretoriase
Onderwyskollege gehou is, wm,
sowat 15 jeugorganisasies teenwoordig. Die tema van die kongre wa- .. Die jeug in die Republiek" wat as doe! gebad het om
groot riglyne aan die jeug te
hied.

l\Inr. Jan Ras wat vroeer in
die jaar bedank het as ondervoorsitter van Thalia en lid van
die A.B.K.K.. is weer deur Thalia betrek a sekretaris van die
bestuur.

llLERilSDORP GETEM
Vir die eerste keer sedert
1959 het die Pukspan. onder bekwame aanvoering van Piet
Steinberg. weer daarin geslaag
om vir Klerksdorp die kous oor
die kop te trek. Die Pukke het
hulle swaarder teenstanders. wat
voor die wedstryd allerwee as
die gun telinge beskou is, goed
in toom gehou. Klerksdorp kan
gelukkig voel dat die telling net
11-9 was.

Volksleiers
Adv. B. J. Vor ter, minister
van Justisie. het die kongresgangers toegespreek in die amfiteater van die Universiteit van
Pretoria. Die Minister het gese
dat die jeug van vandag niks
slegter is a die van die verlede
nie. el soos die Staat president
het adv. Vorster beklemtoon dat
die volk leiers nodig het.
Referate is gelewer deur d .
J. S. Gericke. vise-kanselier van
die Universiteit van Stellenbosch.
prof. S. Pauw en dr. A. Visser.

Mnr. ]an Ras
Hy i 'n ou bekende in Thalia-geledere en sy teenwoordio-heid op die hestuur en in die
toergroep behoort vir mnr. J ohan Pepler ·n groot ondersteun ing te wees. t Bowendien is dil
glo ondenkbaar dat Thalia sonder een of meer tokkelokke ou
gaan toer! ) .

Lapelwapen vir
Studenteraadslede

Onderrig in:
Klavier en Teorie van Musiek
Spraakleer en voordragkuns
Groepklasse in Praatkoor-werk
(vera! vir aspirant onderwysers(esse))
Studente wat hierin belang stel, spreek:

MEV. M. M. COETZEE
Tomstraat 114

Thalia. . sekretaris

Telefoon 1336
Mnr. W. ]. van der Merwe

Studente van Rhodes L'niversiteit i in ·n he\1ige dispuut
gewikkel met die G niversiteitsraad of nie-blanke studenle geclurende die kongres van NU ~ A ~
aldaar toegelaat sal \lOrd om in
die koshuise te blv.
'n Ias avergaaering 11at die
studente ·nou onlangs gehou het,
het bulle ten sterkste uitgespreek
teen die Raadshesluil wat hepaal
dat geeQ nie-blanke studente in
die koshui toegelaat al word
nie. Daar is hesluit om die Raad
te vra om hulle besluit in heroorweging le neem.
Daar is aange\·oer dat die inwoners van Livingstone House
aangebied het om bulle kamer
tot beskikking van die nie-blanke
studente te stel en dat ter\~oyl Rhodes hom ten sterkste uitgespreek
het teen rassediskriminasie. studente nie geweier kan word om
in die koshuise tuis te gaan nie.
(Varsity.
Woensdag 4 April1962).

In 'n onderhoud met DIE
\\'_\PAD het mnr. Wynand van
der Merwe. voorsitter van die
Kleurekomitee van die Studenteraad. verklaar dat Studenteraadslede eer daags hulle eie lapel"apen in die knoopsgat al dra.
Die tudenleraad het besluit
dat hierdie lapelwapen 'n replika sal wees van die nuwe akwapen van die Studenteraad. AIle oud-Studenteraadslede sal so
'n stap Yerwelkom aangesien di e
sakwapen nir haie prakties is
1 ir ir mand 11at rr-cd~ die Uni' N-ite it 1·erlaat het nie.
'\avrae in hi erclic verhand
k~n aan die Klcurkomitee. p a.
D1 e tud enle raad gerig 11ord.

Hiermee is die eerste ligawedstryd van die seisoen dan
gewen en het die Pukkies bewys
dat die vorige o01·winnings nie
gelukskote was nie.
Die Puk het on eker begin
en Klerksdorp het die een aanval na die ander geloods sodat
hulle vroeg in die wedstryd beloon is met 'n drie deur hulle
vleuel-kaptein. Hierna het die
ougoud-manne se fiksheid begirr
deurslag gee en is daar by tve
sprankelende spel gelewer. Dit
word allerwee besef dat die wed·
stryd baie aanskouliker was as
die hoofwedstryd tussen Tuks
en Strathvaal.
Onder die agterspelers het
Carl Grundlingh, Smous en Serfies uitmuntend vertoon. Carl
en Serfies het dan ook hulle netjiese spel afgerond met driee.
Die voorspelers het hulle een·
en alma! goed van hulle taak
gekwyt. De Wet en Ternr he!rin
weer met hulle ou vuur te ,.p;el.
terwvl Piet Bingle :::v be te wedstrvcl van die seisoen ge~peel het.
Die span :::a) net moet onthou
dat ta~tiPk of reg en hlitsig of
glad me gedoen moet 11 orJ ni e.
en dat daar haie driee kom adaar opgevolg word. Venler \\ a die hanteerwerk van ,·era) eli,.
senters niP wat dit moe- \1 ee•
nie.
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Dames neem afsl<-eid van
Huismoeder
:\laandagaand 30 April het die dames van die onderskeie
koshuise b) \\) :oe van · n -pe-iale ete van die huismoeder, mej. M.
J. Crau::;e. af keid geneem.
Die huisYader. mnr. C. P.
van der \\'alt. het die \'en,elkoming '' aargeneem en ,·ervolgen· die reklor. profe ~or 1. C.
Coelzee a an die "nord p:e. tel.
Hy het mej. Crau~e aangepryo;;
1ir die hek11ame "''e 11aarop
s haar yan haar taak rrek11 >l het
en , y teleur~tellin~ uitge~·preek
dal "y haar amp 11 eens l!'e:;:onclheid rede moes neerle.
Die hoofdame. mej. \Ita de
Kock. het mej. Crause namen~
die dame.; hedank 1ir die leidin_g
en hul \1 aardering: uitaespreek.

1

·n Reista;; i as ge~kenk aan haar
oorhandig.
Mej. Crause het die dames
hedank ,·ir die mooi gees van
:;ame11 erking 11 at daar aeheer·
het. ~, bet ook die rektor. regi~tratet;r. die hui.;;, ader en malrones hedank 'ir al die hulp en
h) stand 11at sy ontvang bet die
afgelope d rie jaar.
-'le'. He linga. die mm e hui moeder i tyden5 die geleentheid
a an die dame!' voorge. tel en
hartlik deur mnr. C. P. van cler
Walt verwelkom.

Foto: Fotokuns.
Jfej. B. Geerlsema

Redenaarskompetisie
Die jaarlik e Wolnit-redenaar kompeti ie het verlede aterdagaand in. die Totiusgedenkaal plaa gevmd. Agt sp~·eker
het ake uitge pook voor n gerinae aantal tudente en drie
beo"ordelaars nl. dr. T. T. Cloete.
prof. D. J. Viljoen en mnr. Pretorius van die Wolnit-maatskappy. Die eer te plek i verower
deur mej . Barbara Geertsema
wat o-epraat het oor die onderwerp ~ .,Republiekwording is 'n
waarborg vir die voortbe taan
van die blanke Christelike bekawing in uid-Afrika". y het
dan ook die eer te prys van R25
verower. Die tweede plek i gevul deur mnr. G. P. Aucamp,
terwyl die derde plek aan mnr.
D. A. . Herb t toegeken is.

Biblioleek ltoop
Gulenbergbybel
Die Ferdinand Po tma-Biblioteek het onlangs · n faksimileeuitgawe van die heroemde Gutenberaln he! teen · n prp \'an
RSOO eaimgel-..oop. Hierdie Gutenher!!b\ bel i~ deur Johan Gutenberg (n Mainz gedruk en 11ord
he kou as die eer. te "TOot en
ge laagde drukl~erk \\at ooit
met letters gedoen is.
Bibliofiele heskou hierdie
eer te groot druk" erk 1•andag
nog as een van die mooi te "at
ooit gedoen is. Hoofletter;; aan

die begin van parao-rawe en op-krifte i nie gedruk nie maar
aoterna met die hand geteken en
i~gekleur deur g. rebrikalors.
Die faksimilee-uitga\\e van
on biblioteek het in 1961 verskyn en i die eer. te dergelike
uitgawe in die V .. A. en leg
die tweede in die 11 ereld. Hierdie reproduk ie berus op twee
kopiee wat in Duitse hiblioteke
bewaar word en wat deur kenners he kou "ord as die mooiste
kopiee 11 at vandag be taan.

malrones van die dameskoshuise.

Gratis vliegrit vir bestP
Kollektant
Die Studenleraad het besluit om 'n aanlreklike grati

vliegrit

na die Rlwdesies met 'n agt dae vakansie aldaar toe le ken aan
die persoon wat die meesle geld insamel vir die bou van die

nw~:e

ontspanningssaal.
In 'n onderhoud aan ons verlaggewer het mnr. C. J. H. van
der Walt. organi eerder van die
Studenteraad. besonderhede hieromtrent ver trek. Daar bestaan
lank reeds 'n behoefte aan 'n
ontspanningsaal waar diegene
wat deelneem aan binnemuurse
sport oorte, aan Thalia en Alabama- opvoerings, aan programvergadering van die onderliggame van die tudenteraad. kan
byeenkom. Lank reeds voldoen
die Totiu gedenk aal nie meer
aan a! die behoeftes van on tudentelewe nie.
Die vakansie hou in 'n Viscount-vlug van Jan Smuts-lugha\1 e na Bulawayo en daarvandaan
na Living tone: 'n dagtoer Iangs
die oewers van die Zambesi, 'n
bootrit na Palmeiland om die
wilde diere van die Zambesi te
besigtig en 'n uitstappie na die
Victoriawaterval. Verder sal Sali bury en die Karibameer besock word . Verdere aankondiging van bykomstighede in die
vorrn van o.a. films, reistasse,
klere ens. sal later gedoen word.

Puklte 11aar nie
goed op Dalrymple
Die P.U.-atletiekspan het nie
te goed gevaar op die onlangs
uehoue Dalrymple-byeenkom te
Grahamstad nie. Die mans moes
tevrede wee met 'n esde plek,
terwyl die dame derde geeindia het. Tukkies en Stellenbo ch
het die onderskeie afdeling ge''en.
Goeie presta ie is gelewer
deur Hen tie Joubert, kaptein
van die P.U.-klub, Willem Coetzee, Pietrnan Botha en mej . M.
van Aswegen, wat almal tweede
.en derde plekke verower het.

tu·eede van links in die voorsle ry,

Hier is 'n kans vir aile Pukke om "n gratis vakansie te verdien. U al geleentheid gegun
word om tot na die J ulievakansie
geld in te same!.

Foto: Fotokun~ .
Mnr. Cassie van der Waft

\lollteltundige voor

/\.S.D.
:VInr. J. Henning van die Departement Volkekunde en ~a·
turelle-Administrasie
het
op
Maandagaand die 23e April ·n
A.. B.-vergadering toegespreek
waarin hy ge preek het oor die
Bantoe-tuislande. Hierna is a].
les ge"illustreer deur die vertoning van verskillende rolprente
11 at die belang telling van alma!
geniet het en ''at besonder leersaam ''as.

VRIENDELIKE DIENS EN MEUBELS VAN GETIALTE

Foto: Fotokuns.
Prof. H. C. van Rooy verloon die Gutenbergbybel .

Oamestt.~nnisspan

Transvalia Meubels
FOON 2157 KERKSTRAAT 180
POTCHEFSTROOM
Besoek ons vir V riendelike Diens en M eubels
Ons meubels word erfstukke.

van

Geluzlte

dalk nie na t«u·rnooi

Daar bestaan · n moontlikheid dat slegs · n mansspan gedurende die wintervakan ie aan
die interuniversitere tenni kampioenskappe sal deelneem.
Drie van die vyf gereelde
peelsters van die dames e eerste span is nie beskikbaar vir die

toernooi nie. Dit sal baie jammer 1 ees a hierdie toer vir die
dames deur die mat val. want
die ondervinding wat op so 'n
toernooi opgedoen word, is van
onskatbare waarde. veral vir die
paar belowende peel ter waaroor die Puk vanjaar beskik.

,,LIEWE I GRAM, EK VERLANG .. ."
.. EK GAAN TERUG NA OU INGRAM A

EK KAN .. ."

Besoek:

INGRAM
SE DRANKWINKEL
Allerlei

*
*

Joubert Meubels
Foto : Fotokuns.
Hentie ] oubert

KERKSTRAAT 201 POTCHEFSTROOM TELEFOON 21
VIR MODERNE MEUBELS EN ALLE HUISHOUDELIKE
TOERUSTI G
On spesialiseer in die verskaffing van die jong te plaatopnames Kom besigtig ons groot reeks.

WY SOORTE, BIER E
STERiillRA K
DRUIWESAP, CYDER, LEMOE SAP,
TAMATIESAP E KOEJAWEL AP
in bottels en blikkies

Kerkstraat 122
Posbus 171 -
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DIE WAPAD

Warm uit die oond
op die Campus

1Jirige11te
Herkies

a n lang tyd wat ons Campus-klompie uitmekaar wa (ek
bedoel die vakan ie) is ons alma! (blykbaar) . veilig terug vir nog
'n akademiese se ie tot Vreugdedag. Du - i die vakansie eintlik
baie lank, want wie begin dan ook nou werk voor Vreugdedag he hal we aan die vlotte? Dan i die J ulievakansie ook al o naby
-uo ·n pik \\art parlement in Rhode ie. Buitendien is 'n men al
•o ·n enuwrak oor blou-briewe (of te wei ou-geriewe) dat daar
1ir :,11ot omtrent die elfde belangstelling is a wat 'n kat vir koshuisko sal he .
.\.~ al hierdie bg. Iaktore in
ag geneem word. dan is dit duidelik dal daar omtrent nie in
die administrasie gebou van 'n
akademiese jaar gepraat vvord;
want op die Campus word daar
net gepraat van die tyd wat ons
op Potch. i of die tyd wat ons
hr die bui i . Buitendien wissel
o~s akademiese woekeringe tus•en twee tydperke omtrent oreel a wat .,mystery-ball " en
•aagsels ver kil. Daar is dus )!een
Yerskil. Dit i eker daarom dat
akademie hy die tudenle so l!:ewild is oos polisie in Sharp-

,·ille.
\ou a. die akademie :repraat: dit laat 1111 aan ander
dinge oo ky · te. dink. Jammer
dat dit ook no)! moet inbreek
maak op 'n men se akademie.
maar nouia. ·n mens i ook nie
rlke dag mooi en jonk gelyk nie.
'n Kys wat eintlik nie meer
•n jonk ·en mooi is nie. is die een
Yan 11arietiie Lessin~ en !ohan
ran Tonder (Pta \'or). Dan is
Hennie van der 11erwe net so
knaend by Kla\\ erhof e voordeur te sien om Yir Grietiie Malan
die aande te help korter maak.

Pieter de Klerk bet ook besluit clat hy en Minnie tyger te
vee! in mekaar e geselskap geicn word en het gevolglik beluit om maar Le kys. Hoe ~root
die gevolge i be ef hy nou eers.
Rika de Lange en H ennie van
Aswegen \\ ord ook heel dikwels
by mekaar ge ien terwyl Ginger
van 4swegen blykbaar sy geluk
nou op Gimmie

gevind het.

Andries Mulder en Emsie
Pretorius het "n wedersydse belangstelling ontwikkel aange ien
die winter glo aan die kom i .
Die volgencle paartjies is
die tus entyd getroud:

111

fan , temmet- Tienie Vorster.
H. B. van der Walt-Ina Venter.
Ifermie van der Walt- Gerrie
Fivaz.
ouja dan e ek maar totsiens tot 'n volgende keer. Moenie uit·tel tot more wat jy vandag deur 'n ander kan laat doen
me.
Onze Oom Lokomotief.

Gre~oire lucamp stel baie
helang in die Goud tadse onder'' r~er~kolleue. maar eintlik ook
n~t \'ir over dit usan Buchlinp;
hetref. Af tand is vir Gregoire se
hart "O gering son die maan
Yir ouens wat nie sleep nie.

·n Knaap wat ook skielik uit
,,. clop gekruip het i Tabbie
Scholtz "al in die kys verbind
i• met Cora Xel (Klawerhof).

Paul Kru~er het hlyk baie
Yan .. ide-line".. 11ant op die
afgelope J. \ '. -kongre het hv ook
-ommer ou vrienclskapshande
hernu.

Tennisspel ers
dring deur
Groot ven1agtinge word P;eran Da11ie clu Pie Is.
kaptein van die P.U.-tennisklub,
in die We.,-Transvaal-tenniskampioenskappe 1\at tans beslis
11 ord. Hy hel maklik cleurgeclring
na die tv\ recle ronde en sy pel
kan vergeh k 11 ord met die be te 11 at in cl ie eer te ronde gesien
kue~Ler

.

1~.

Mnr. Dawie du Pies i

Pieter van der Walt

As daar mense is wat ek bejammer. clan is dit julie. Die
rede?
!i I Julie \\eer ·o nder rasi ::leier i en van ou E\1 ie Cron je
gebruik moet maak. .\cl i eer
hom clat vis uit tekende breinko i en data hy eig en teen
die Puk e clirigente hondhaaraf
\\ il maak Yanjaar. h) vir die
volgende aantal maande elke
oggend 'n walvi vir brekvi
moel injaag.
( ii) Julie nie mel die singery kan regkom n.ie dit sal
vanjaar daar op julie kant van
die pavilioen . eker maar V\eer
gaan of daar 'n klomp :reilsiek
gan e in 'n hamermeule heland
het.
11111 Die
UL V\C'er vaniaar
agter jul Karkoelkloof Uniler::.iteit ~r naam gaan spook. Ongelukki!! kan ek nie on Pert<> pan
oorreed kry om minder a al!:ten-dertig punle aan Le Leken nie.
(iv) Ek ni e 11 er vanjaal
voor lntervarsitv daar sal wee
om cl ie gees daar hoo:r te hou
nie - ek ~al van jaar haie verigtig loop om nie . \leer onnodig
lank aan julie .. Universiteit" te
\'ertoef nie.

.. flier kom die

Pukkie~

weer ..
Foto: Fotokun:;.

II

Dirigente herkies

II 0 ·19 B \lersus Sasol

Die A.B.l\..1\... hel op ·n onlang e gehoue \·ergadering mnn.
Hans 1·an Zvl en Frikkie van
Deventer hei·kie, a~ hoof- en
hulpdirigent onderskeidelik. Dit
sal die viercle agtereenvol~ende
jaar 11ees dal mnr. \an Zyl die
Pukke op die paviljoen voorgaan.

*

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

••

••

4

•

•

Die harde fabriek euns het
ons eie seuns 9-0 getrap in 'n
wedstryd \1 at nie vee! opgelewer
het nie. In die eerste helfte is al
Sasol e punte aangeteken. want
in die tweede helfte was die
Pukkies op hulle stukke. Gert
Lindeque en Rennie van Aswegen het vera! die oog gevang.
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satisfaksie
na die aksie
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Tennisspan

lewendig
n lans- en dame span van
die Tennisklub het aan die begin
van April kragte gemeet met die
pan van Leeukop naby Johanne burg .
"n Sterk wind het die pel
hemoeilik. maar nogtan kon die
mans onder Ieiding van kaptein
Dawie du Pie sis in die duhbelspel "n goeie oorwinning
die tuisspan behaal.
Die dames was minder gelukkig teen hulle sterk teenstan ·
der- en moe die onderspit delL
Gedurende die wintervakanie sal die Puk deelneem aan die
inler-univer itihe kampioen kappe wat vanjaar by die Univer. iteit van atal plaa vind.

0·19 \lersus Weermag

Ander speler::, wat na die
ll\ eede ronde deurgeclring het.
i,- Pieter van cler Walt, Bobos
\'nr~ter en Gerrit choltemeijer.

Ope brief aan UKOYS
AANDAG ALLE KOYSIES

Die ,.Army Boys·· was een
te veel vir die akademiese men e
en het 19-0 gewen. Die Puk
e agterlyn het maar eina vertoon . Piet Willemse het uitgehlink onder die voorspelers. en
hy en sy ge ante het die weermagmense met rukke opdraend
gegee.

Frik van Deventer
Sa jare gaan on· vanjaar n1
Bloemfontein 11 el welende V\ie
gaan wen. beide op die veld en
op die paviljoen. On het die
materiaal om op alle terreine van
mededingjng met lntervarsity
die waardige oorwinnaars te
wee. . Laat on
laggereed raak.
Oefen die pel. kom sing met
. ing- ong . Laat on- heerlik Intervarsity hou.
Han van Zi jl.

DIE GEROOSTERDE SIGARET IN DIE SWAAI·TOP D0$1£
ONGEKURK

*

EN FILTER

*
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Rugbydag op Dominium Reefs

Hol{kiespan moct
sol{kies optrel{

PUKKE KLOP WEER· ~N KROONSTAD

SPAN
Die Puk se eerste rugbyspan het voorverlede Saterdag tydens 'n rugbydag op
Dominium Reefs daarin gesJaag om die span van Kroonstad Collegians met 35
punte teenoor vyftien die loef af te steek. 'n Tyd gelede is die ander Kroonstadspan,
Wanderers, ook deur die lemoentruie kafgedraf.
Die held van die dag was
Lesli Koos clu Plooy. wal oral
op die veld "a en veertien van
} pan ~e punte aangeteken het.
Herman \ enter. Koos Hattin~h
en Piet Steynberg het hard gev,erk in die lynstane. maar ook
lekker in die lo rondgehardloop.
Onder die agtcr · peler~ bet Piet
van der chyff en
mou~ van
d er Westhuizen die oog gevang.

KORFBALKLUB
VERSTERK
Die eerste liga" ed tr) d van
die Korfhalkluh 1ind op 12 \I ' i
plaa . maar die klub het in·
tussen reeds etlike vriend skaplike 11ethtr~de agte r die ru~.
·n Belangrike \1 edstryd lularin dir sterkte \·an die ~pan getoets is. \\aS Uie teen \TormaaJ
11aarin die Pukke die aftog
moe;; hlaa;; met 16- 21. \let die
nodige afrigting en cJefening
kan die kluh egter nog puik
onL\1 ikkel.

Hanteerwerk
Die Puk se hanteen1erk sal
mnet opgekn a p 1\ord. maar die
ont\uigte agterl)- n is be ig om
mooi reg te ruk en puik rugb)
gaan nog vanjaar \'an hierdie
manne gesien word.
Puk se punte i~ aan)!eleken
deur Koos du Ploo) I 'n drie. ·n
!-.kepskop en vier vervy fskoppel.
Herman Venter (t,,ee drieel.
Pnttie Pot gieter. Piet Bingle.
Piet van der Schdf n Smous
'an der \resthuizen ( een drie
elk) en ·n skepskop van Tjaart
teyn. Fourie. kaptein van Collegians. het al y span se punte
met trafskoppe behaal.

Belowend

Piet van cler Scftyjj-

TVKRIES BOBAAS
i n 'n Tajeltenniswedstr)'d
teen Tukkies in Pretoria,
moes die Pukke die aftoK
blaas met 'n telling van 19. Die enigste Pukspeler wat
daarin kon slaag om 'n wedstryd in te palm was die
kaptein, Faa n Oostlwizen.
Geen spanne van die P .U.
sal vanjaar aan die interuniversi'tere tafeltenniskampioenskappe deelneem nie.

NAVY SPEEL PUI K RUGBY
~aV} het op die rugbydag
te Dominium Reefs puik rugby
gespeel eo die tuis· pan. Dominium Reefs. met 16- .5 op die
haad jie gegee.
Die agterspeler het 'n hegte
eenheid gevorm en was net een
IP vpe) vir hu]IP teenstanrlers.
()nd!'r di-e yoorspelrrs bm rnnei·
lik uitgesonder "r.rd. maar tng
moet die name va11 J ohan
choltz. Jan Ackerman en Rucli
•' ilvis genoem 11 or d. Heelagter
Andrie Coetzer het 'n netjiese
.;;pel o-e. peel. maar sal moet leer
om minder hv sv agterhn aan
te sluit.
· · v
.

Punte is hehaal cleur Ackerman (twee driee). Heystek en
Rossomr ( een drie elk). terwvl
Han. van Zyl en Coetzer elk met
'n vervyfskop geslaag het.

Dir korfbalkluh moe ·leg
van verlede jaar se staatmakers. Blanje Comhrink en
Corrie S teyn. afstaan . maar i.
ver terk cleur ·n aantal belowende eer te jaars soo;; Cecile van
!\Jolenclorff. ·Hannie Smi t en die
De Kock-tweeling.
Johanna Pretoriu . Susan
k ruger en Bettie Bingle is uitgenooi 11a die Wes ~Transvaal
proewe wat
op
Klerk dorp
plaa gevind het. Johanna Pretoriu i gekies om We -Trans·
\'a a! te verteem1oordi~.

I'' ee

TekJaies lersus

\Vestern Reels
I n ·n ,,eclstnd 11at vera! onder voorspeler ~ · uitgeveg i · . het
Puk gel) kop ge><peel teen Western Reefs met 6 elk. Puk se
punte het gekom van · n traf"kop en ·n skepskop albei deur
Du Preez. Briers. op agt teman
het p;oed vertoon en behoort bevorder te word. In uie agterlyn
het Fanie van Wyk goed vertoon.

Dis nou vir jou lewe,
boor! ... en
DIS VIR JOU BIER!
Gawe gese/skap. geurige kos
en koue Castle!

lj

FIRES VERSUS WESTERN I

Fires het hull e onoorwonne
rekoril Yor.rt7,r><il. rn \Yh;.,tprn
lecfs 21- ll gckl0p.
oor en
agter peler· het goed saamg~
specl en 11 a net te vee! Vll'
bu lle teenstancler . Andries Coetzer (kaptein) van Fire het p;oed
uitgeblink en self twee driee gedruk a ook twee vervyf koppe en
·n strafskop norgekli ts. Manie
Marais en klaa. Heystek. die
senterpaar. het goecl gekombineer en goed vertoon . Onder die
voor. pelers het vera! Jan Kruger en Chris Putter die oog gevang.

Die eerste Manshokkiespan het lot duover :;[egs een wedstryd
gewen uit die VJ'f ligawedstryde wat afgehandel is. IT' een · besering ·
en per one wat !tulle op die laaste nippertjie aan die port oort
on/trek !tel. vind hierdie klub dit moeilik 0111 die mas op te kom .
Die enigste 11 ed tryd 11 at tot
du _ver ~ewen i· . i,:; die teen Viljoenskroon v~aarin die Pukke
met 2- l koning gekraai !ret.
In die 11edstryde teen Goldfields
!0
). Strathvaal l-1.---.SJ. '\Jormaal I 0-2) en Lichtenburp;
! () ,j J moe;; hulle egter die a flo~ hlaa~.

A;; al die beskikbare hokkie,-peler- van eerste:ipa ngehalte egter die "Pel v~il ondersteun. ~al
ons hokkiema11ne nie so nou,trop trek nie. Dit i~ egter ook
nodig clat die huidi ife speler~
hehoorlik fik~ kom.

Liga-wenners?
Die t \1 eeclespan is op di e
oomhlik haie goed geplaa:i in
di e li~a en hehoort hier as oor" innaars uit die strvd Le tree.
Cit ses \\Cdstnde wat reeds afgehandel is. het hierdie span v1f
gewen. Hoe11el die tweede pan
die knie moe bui~ voor Goldfields (0-2). het hulle Proefplaa A (2- 1). Proefplaas B
(2- 0 J.
trathvaal
(l- 0 I.
Lichtenhurg (5- 0 J en ormaal
( 2- 0) onder die ;;tof geloop.
Venlienstelike peler, in hierdie liga is die broers Verhoef
en J oha n Vorster. Vera! laasp;enoemde kan 'n puik speler m
die ··oorlyn ont11 ikkel.

Christie Coetzee

Proewe
~ e,1e -peler< van die el' r•l t
span is uitgenooi o1n op 2 ]uni t
aan die \Ve,:;-Transvaal-proe11 e
te Lichtenhurg dee! te neem:
Christie Coetzee ! . kakel ). R.
' tote;;hury l heelagter J. ~\latie
Rossou" I heelagter l. Jan Ra<
( skakel I. Peet Au camp ( snellerl. Jakkals Reinecke (vleue1l
en Cert Sn~ man ( sneller I.

EERSTE SPAN BUIG
KNIE
In "n aanskoulike wedstrrd !tel z·erlede jaar 1e ligakampioen e.
S tratlzmal. die Puk Saterdag. mel 14 punle teenoor l')j geklop.
Die Puk-spelers bet van die
begin af nik· v1akker a lm!le
teen~Landers
voorgekom
me.
maar die vuur \laarmee die Pukke ~e\1 oonlik speel. het onthreek
e11 hulle het guide geleenthedc
om punte aan te teken laat Yerhrglip.
Die h nslane en 1·a-;te krum~
bet hai(: gehkop 1erloop. maar
die hal het haie min skoon uitgekom.

Skoppe
Die \\eel. tryd is vera! gekenmerk deur kantlvnskoppe en die
vleuels het min van die bal te
sien gekry. Die wedstryd kon
egter ,·eel aantrekliker verloop
het a;: ::ltrathvaal oop rugby wou
speel.

As daar te kies en te keur op die
tafel is en 'n manjou eerste watertandlekker hap neem - is k oue Castle
dubbel welkom. Heerlike,
skuimkoue Castle is geurryk
aan smaak en kragryk aan
goeie, gesonde bestanddele,
daarby pas dit by
iedere geleentheid.
Geniet Castledie keurbier vir
I outer plesier- in
kannetjies of
bottels.

J:...oos Hattingh

Die Pukke. 11 at haie merr
aangeval het a- Judie opponent
het vera! mooi he11 egin~s vm
die lvn~tan e af laat dot. maa
die afroJJdini! het \er te kort p:r
skiet.
],oos Hattingh en De \\"ei
1\.ruger het deur gaans hard p:e·
. pook in die lo" en ''"'~ <ll!lrr·
speler" rondgeha rdloo1
Ondrr
die agterspelers het .fnhan \u
camp ~~ plek gl)cd Yolge,..ta an ir.
.s\ err~te '' edstn d en hreJagte chalk Hoogenhoezern. \\at aan 1 anklik haie mi,.geta:; het. bet i
die t\ICede heHte puik 1ertoo11 .

-=

I UID· AFRIKA SE UITSOEKBIER

Schalk H oo~enboezem
Foto: Fotokuns.

]ohan \ucamp het die Puk'
enig te drie aangeteken \I at deu
Hoogenhoezem verv~ f is.

