
DEEL XII. Oonderdag 22 Augustus 1957. 

DAAR EN BIER: 
A.S.B.-HOOFBESUUR EN DIE PLAASLIKE TAK. 

WAT DINK U HIERVAN? 

In 'n onderhoud n1et n1nr. Joh an van der Vyver, president van die 
A.S.B.-Hoofbestuur, is gemeld dat die n1assa gerus hulle gedagtes vrye 
teuels kan gee in soverre dit aanbevelings aan die A.S.B.-Hoofbestuur 
betref. Uit die aard van die saak is dit duidelik dat sodanige wenke en 
kritiek deur die kanaal van die plaaslike A.S.B.-tak en/ of die Studente
raad sal ,geskied. 

GESKIEDENIS: 

Op die laa. te A.S.B.·kongrcs, gchou 
April te Stellenbosch, het daar besware 
teen die huidige kon'tellasic en werk· 
saamhede opgeduik . Die Hoofbc~tuur 
hct destyd• 1:-c<luit om in te gaan op 
die r.l0ontlikhc1d van mobilisasie en 
interne konsolidcring van die A.S.B. 

Met oorwcging van wenkc het die 
Hoofbestuur vcrskeie aanbeve!ings van 
belang gcmaak, wat op Saterdag, 24 
Augu.tus, voor die Belc1dsraad gele sal 
word en waaroor die eersvolgendc 

kongre sal besluit. 

FEDERASIE VAN 
STUDENTERADE: 

Moct die A.S.B. sy huidige vorm 
behou of moct dit omskep word in 
'n Federasic van Studenterade? 

Die A.S.B. is 'n scksionele kultuur• 
organisasic in diens van die Afrikaans~ 
volk en spesifiek van die Afrikaanse 
student; dit is gcstig as 'n strydorga· 
nisasie, deels op grand van die hnkEe 
politick van N .U .S.A.S. en dee Is om 
aan 'n bcpaaldc kultuurbehoefte tc 
voldoen. Hierdie opset moet die 

A.S.B. behou! 
Die Hoofbestuur is van mening dat 

die Christelik·Nasionale grondslag ge· 
handhaaf moet word, met Afrikaans 
as die enigste ampte~ike taal van die 
A.S.B: 'n Fcderasie sou kl~urloos wees, 
sande r om in iets meer as 'n adminis· 
tratiewe funksie en doe! te voorsien. 

KONTAK: 

Uit vonge uitgawes van ,Die Wa· 
pad" spreek dit duidelik dat die Stu· 
denterade positlef sal reageer op d1e 
uitnodiging van Engelssprckende op· 
voedkundige sentra. Hier kan ons vera! 
dink aan simposia, informele samespre• 

]. D. VAN D ER VYVER, PRESI

DENT VAN DIE A.S.B. 

kings, wat op uitnodiging verw.:lkom 
en andersyds beantwoord sal word 
dcur soortgelyke uitnodigings aan 
Engcl•sprckcnde Univcrsiteite te rig. 
Waarncmers van laasgenoemde groep 
kan dan oak rcken op 'n guile uitno· 
ging na d1e A.S.B.-kongresse. 

BESLUITE EN AANBEVELINGS: 

Deur 'n Dcpartement van Opvoed· 
kunde op die Hoofbestuur in die !ewe 
te roep, sal aanbeveel word om die 
H oofbestuur met een lid te vergroot. 
Die portefeulje moet dan deur 'n af· 
gevaardigde van 'n Normaal· of On· 
derwyserskollege gevul word. 

Die Afrikaan e Studentegemeenskap 
bestaan u1t meer groepe as wat tans 
onder d1e A.S.B. inbegrepe is. Die 
Afnkaanssprekende student aan die 
Engclse Universitcite in ons land, die 

studente van die Universitcit van S.A. 
en miskien Landboukolleges staan 
prakties buite die A.S.B., aangesien 
A.S.B.·takke hier 1:-clct of praktie< on· 
bestaanbaar is. Die Hoofbestuur bcveel 
aan om sodanige Af rikaan ·sprckenc!c 
studente te betrck deur voors1ening 
te maak vir individuele A.S.B.·lidmaat· 
skap. 

ARBEIDSVELD: 

Belangstelling in n wyd verspreide 
groep van studente bring mee: hoe 
kOste, daarom sal die affiliasiegeld ver· 
hoog word tot 2/6 per lid, met dien 
verstande dat adisionele L/· per lid op 
'n rentedraende reserwerekening ge· 
p~aas word. 

Ter uitoefening van sy doelstelling 
word aanbeveel , dat in saver moontlik 
historiese monumente onde r die be· 
skerming van die A.S.B .·takke geplaas 
sa l word; dat plaaslike takke georgani· 
seer sal word op die patroon van die 
A.S.B. ·H oofbestuur en waar prakties 
moontlik daarbenewens 'n A.S.B.--ska· 
kelraad bestaande uit die voorsitter van 
al die kultuurliggame aan elke tak, 111 

die !ewe geroep sal word. 

Plaailike takke word versock om 
buitelandse studente onder die be· 
skerming van die A.S.B .·tak te neem. 

Die aktiewiteite van die A.S.B. ge· 
tuig van groat ywer, nogtans kan meer 
gebruik gemaak word van die Organi· 
scre nde Sekrctaris, meer kumfeeste en 
uitstallings kan gehou word. Die on· 
derskeie takke kan definiticf trag om 
in nouer voeling met mekaar te kom 
as slegs deur kongresse. U sal geleent• 
heid he om nag ba1e wenke en op• 
bouende kritiek hieraan toe te voeg, 
en waar u so'n geleentheid gebied 
wo rd , maak gerus daarvan gebruik . 

van die 
P.U. vir U.II.O. 

Nr. 12. 

TJAART VAN DER WALT. 

T JAART VOEG NOG 
'N GRAAD BY. 

So pas i verneem dat Tjaart van 

der Walt 'n Honncursg raad in Semi· 

tiese Tale met onderskeiding behaal 

het . 

Wat hierdie prestasie des te indruk· 

wekkender maak, is die f eit dat dit 

gedoen is in die midde van sy oorvol 

!ewe as Voorsitter van die Studente· 

raad en 'n gevorderde kursus in Teolo· 

gie met a! die bykomende werksaam· 

hede wat dit meebnng. 

Nadat Tjaart sy B.A.·graad met on

derskeidings in sy hoofvakke alhier 

bchaal het, is hy in 1954 na die Uni· 

versiteit van die Witwatersrand waar 

hy aan die einde van daardie jaar 'n 

Honneursgraad in Klassieke, dit wil 

se in Grieks en Latyn, by sy B.A. kon 

voeg. Hy het die voorreg gehad om 

onder die klassikus, Prof. T. J. H aar· 

hof te studeer. 

Ons hartlikste gelukwensinge aan 

Tjaart vir hierdic jongste prestasie. 
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MALAN MEUBILEERDERS 
S.A.N.L.A.M.-GEBOU, WINKEL NR. 3, 

POTCHEFSTROOM. 

• 
KOM BESOEK ONS VIR .,DIENS"! 

• 
DAMES!! 

Kom koop al u benodigdhede hier op die BUL 1 

teen baie redelike pryse. 

OOK ALLE TOILETW ARE. 
Kom besigtig ons nuwe SOMERVOORRAAD 

CACHET MODES ( EDMS.) BPK. 
TOMSTRAA T 92 FOON 1389. 

POTCHEFSTROOM ,. 

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

Mnr. J. Venter 
D awie du Plessis, Heimat, 

Piet Grobler-huis. 
Teologiese studente. 

Mnr. H . van Rooy 
Klawerhof, Ons Huis, Postma Huis, Uitspan, De Klerk Huis. 

Vir al u Assuransiepolii'ISe en V ersekerings. 

LOOCK & KEENEY 
Kleremakera 

Calderbanksgebou, 
Kerbtraat 1.50 Telefoon 8.55. 

POTCHEPSTROOM. 

TURKSTRA 
BAKKERY 

(Edms.) Bpk. 
Kerkstraat 61 . 

RAADPLEEG ONS VIR 
e BROOD 

en 
e ALLE KOEKSOORTE. 

ELKE DAG VARS • 

J. TOO SUTIIE. 
Komplete 

Mansuitruste:ra 
Vir al u KLERASffi en ander 

benodigdbede. 
Kerkstraat 177 Telefoon 1, 

POTCHEFSTROOM 

KOM SIEN ONS
vir al u 

• F otoHrafiese 
en 

• Aptekersbenodigdhede. 

GEEN & VELLEMAN 
Ker.lcstraat, 

POTCHEFSTROOM. 

Drink S & S en Geniet 

Dffi BESTE 

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

SHERR & SHAKINOVSKY 
POTCH. MINERAL WATER 

FACTORY 
Phonu 16 & 1144 P.O. Bo..c IJ-4 

!DiE C'Wapad 
Offisiele Studentekoerant van die P.U. vir C.H.O. 

Donderdag 22 Augustus 1957. 

REDAKSIE 

Hoofredakteur: D . C. Coetsee; Onder·Hoofredakteur: A. Myburg; Nuus: F. ]. 
du T. Lessing, H . Dykstra , Mej. M . Wi"lemse; Kun>: Mej . R. Dekker, J. B. du 
Plessis; Sport: P . R1ekert, Mo:J . R. Bruyns; Varia·: I. van der Walt, J. A. du 
Plessis, Mej . B. van Rooy; Aflos Mej. L. H eslin ga; Fotograaf: J. van der Walt. 

ADMINISTRASIE 

D. Yssel (Sakebestuurder) ; J. B. W. le Roux (Advertcnsiebestuurder); Mejj. C . 
Kruger, E. M. Kruger, A. Dave!, Mnre. E. J. de Villiers, E. Howaldt, W. ] . 
van der Merwe, J. P. Marais, L. J. Swart, R. G. P. Vorster, A. ] . Pretorius. 

Dankie, Tjaart. 
Oor minder as 'n maand sal een van die persone wat die 

langste en hardste skof in die studentelewe van die P. U. vir 
C.H.O. agter die rug het, die tuig neerle. Aileen die toekoms kan 
leer in welke mate hy 'n blywende stempel afgedruk het op die 
terreine wat hom so na aan die hart gele het, daarom is dit nie 
die doe! om hierdie 'n waardenng van sy werksaamhedc te !ewer 
nie . Langs hierdie weg wil .. Die Wapad" egter as mondstuk 
van die studente aan die P.U. , 'n woord van dank en hulde 
bring aan Tjaart van der Walt. 

In 1951 het Tjaart as student aan die P. U . vir C.H.O. inge~ 
skryf. Spoedig het hy hom as Ieier en briljante student onderskei 
op wyd~uiteenlopende terreine, sodat hy m 1953 reeds op die 
Studenteraad verkies is. In 1954 sit hy egter sy studies aan die 
Universiteit van Witwatersrand onder Prof. T. J. Haarhoff 
voort, en behaal sy Honneursgraad in Klassieke (d.w.s. Grieks 
en Latyn) met onderskeidmg. Gedurende 1955 beklee hy 'n 

tydelike lektoraat in Grieks aan die P.U. en aan die einde van 
daardie jaar word hy verkies tot Voorsitter van die Studenteraad. 
Sy eerste ampstermyn sal waarskynlik altyd onthou word vanwec 
die ambis1euse reorganisasie van die studentelewe wat hoofsaak~ 
lik op sy inisiatief van stapel gestuur is. Tjaart is herkies tot 
Voorsitter van die Studenteraad vir 1957 en het weereens hierdie 
moeilike posisie met groot bekwaamheid beklee. Ook op interuni~ 
versitere terrein het Tjaart hom ondersl ei: hy was o.a. Onder~ 
President va n die A .S .B. en op kongresse het hy Ieiding gegee 
wat allerwee waardeer is en die agting van alma! afgedwing 
het. Oat hy op wonderbaarlike wyse nog student gebly het , ten 
spyte van vele non~akadem iese bedrywighede, word deur die 
feit bewys dat hy so pas 'n Honneursgraad in Semitiese Tale met 
onderskeiding behaal het. 

Die eienskappe wat Tjaart van die gewone mens onderskei , 
is talryk. Die gemiddelde student sal hom altyd waardeer as die 
kalm persoonlikheid wat op 'n massavergadering met die grootste 
gemak en takt elke situasie han teer. Vera! kenmerkend was die 
wyse waarop hy altyd aan die minderheid geleentheid gegee het 
om hul saak te stel. Daarna het hy die deeglik-bespreekte saak 
op sy sistematiese manier saamgevat, en hier en daar ter ophel
dering van 'n puntjie iets bygevoeg. Wanneer hy self aan die 
woord is , was hy die spreker wat kon meevoer en oortuig, wat 
sy argument stap vir stap en klinkklaar stel en op die ou end kry 
wat hy vra . 
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Onder die stuaentemassa het n iemand homself ooit as die 
besondere vriend van T jaart beskou nie, want elke.en het geweet: 
hy is die ewe groat vnend van alma!. En dit is tc danke aan die 
besonde.re gawe om nederig te bly, persoonlik belang te stel in 
elkeen en ten spyte van talle werksaamhede altyd 'n tydjie af te 
sander om na probleme:. te luister en raad te gee. 

So was Tjaart in vele opsigte 'n voorbeeld wat ons a ltyd 
sal waardeer. Wanneer ons by hom menslike swakhede bemerk 
het, het dit slegs ge.dien om hom nader aan ons te trek, want 
daarsoilder sou hy koud en verhewe bo ons gestaan het. 

Mag die God wat vir Tjaart altyd sy Kragbron, Leidsman 
en Raadsman was, hom steeds so genadig wees op sy verdere 
lewenspad. Dit is die bede van die studentc van die P. U . vir 
C.H.O. 

INTERESSANTE VAKANSIEMOONTLIK
HEDE 

Deur vee! moeite hct die A .S.B. 
daa rin gcJaag om die sa mewerking 
van 'n aantal Boere· en Landbou·unies 
te vcrkry in die WERKVERSKAF· 
FING aan studente gedurende vakan· 
sics. Die studentc werk teen 'n gcm id· 
dc'de vergoeding van £15-£20 per 
m~and plu vry losies en inwoning . 

Studente wat a! reeds die af gelope 
vakansie by boere gcwerk hct. ,;as baic 
tevrede. Graag wil ons dus die studcn· 
te wat in boerdery bclangstel opwek 
om van die aanbod gebruik te maak . 

Daar sa l eersdaags 'n lys op die 
ker:nisgewing·bord verskyn. Op bier· 
die lys mo:t die studente wat voorne· 
mens is om hiervan gebruik te maak, 
net aamti p in watter ti pe bocrdcry 
hulle belangstel en gcdurende watter 
tyd huile wil werk. 

Verdcr het die departcment van 
Landbou onderneem om vir die A.S.B. 
'n LANDSDIENSKAMP by Magalies· 
berg te reel van 7 tot 14 Desembcr. 
Die koste verbonde aan die kamp is 
slegs 5/·. Verder sal kampccrders slegs 
perwonhke benodigdhedc soos klcrc , 
ens. moet saambring. Studente wat in 
Transvaal woonagtig is sal van 'n gra· 
ti reiskaartjie been en terug voor,icn 
word. Studente in ander Provinsies sal 

LEON SWART 

Volle besonderhede in verband 
m~t die werk by boere, die 
landsdienskamp ens. is ver~ 
krygbaar by mnre. Leon Swart 
of Chris Coetsee. 

grati rei kaartjies ontvang vanaf die 
Transvaalse grens. 

Die plaasl ike A.S .B.·tak het ' n 
FILMVER TONING gcreel vir Maa n· 
dagaand, 26 Augustus. H ulle wi l ail e 
A.S.B.· lede aanmoedig om hierdie ve r· 
toning ty te woon aangesien dit baie 
intere•sant en leersaam sal wees. 

VOORTREKKERKOMMANDO 

AAN P.U. GESTIG. 

D ie dag van 19 Augustus 1957 sal 
altyd opgetckcn staan in die anna'e 
van die Voortrekkerbeweging van P ot· 
chcfstroom as die dag waarop tot 'n 
lang gekoesterde ideaal oorgegaan is 
nl. die stigting vJn n6g 'n kommando 
bc, taande uit trekker van N ormaal 
en Universiteit. 

Hocwe l die opkoms enigsins deur 
die griep in die wiele gery is, wa3 die 
gctalle nogtans bemoedigend en kon 
die vcrgadering ook vlot ve rloop; dit 
was nl. slegs 'n stigtingsvergadcrin g en 
dien ten gevolge is geen lesing gele· 
wer nie. 

Kolonel Jacobs en y vrou is een· 
parig tot kommandant en onder·kom· 
mandante verkies, terwyl Dr. ]. A. L. 
Talj aa rd die amp van sekreta ris·pen· 
nin;mcester bek'ee. A an voldoende 
ofi,iere en distriksbestuurslede (aan
vanklik ) hct dit nie ontbreek nie . Ook 
is daar besluit dat die kom man do ve r· 
noem al wo rd t .. a Oom Louis du Pies• 
sis wat sedc rt 1940 baanbrekerswerk in 
die verband te Potchefstroom ve rrig 
hct. 

Daar word allerwee gehoop dat die 
beweging nou al hier 'n bloeiperiode 
binnetree; vera! ook dat daar meer in · 
spirasie en daadkrag in die P.U.·gele· 
dcre mag ontstaan, want ons het b ier 
te doen met 'n vo lksaak wat die indivi· 
due oorskou en hul saamgroepeer in 
cen strcwe en een doel-wat trouens 
ook 'n uitlewing is van 'n H oere 
Rocping. 

(Bcrig deur J. H . VANWYK.) 

ROOI ...... WAG! 

,soos ons ook ons skulde.naarr:; vergewe'' (Matth. 6:12b). 

U ken hulle. verkeersligte, wat soms a! t e lastig kan w ees. 
In die, Bybel kom ons telkens sulke verkeersligte tee. Jesus 

roep ons ir, ons teksvers ook toe.: rooi ..... . wa g! En nou kan 
mens die verkeerslig verontag!Jaam. Maar wa t gebeur dan ? 
Ongelukke! 

H oeveel mense sou daar wees wat 
in hul (studente· ) I ewe wrok en bit · 
terheid dra en hulle kan nie vergeet 
nie, omdat hulle nie kan vergewe nic. 

Daar's drie gangbare maniere om 
beledigings te wreck: 

As mens skugtcr van karaktcr is, 
maak mens of jy niks bemerk nie. Mis· 
kien dink ons dan, dlt om ootmoedig 
is en sag van ~caardhcid. Dit is egter 
'n vergissing, dan kies ons eenvoudi~ 
die weg van die mimte tecstan d. In 'n 
ander geval kan ons rcdcnccr: ag wat, 
by (of dit) is bcnedc kritick, tc klein· 
lik om daarop in tc gaan. Dit lyk 
voornaam cr< t:root~. mnr is banaal. 
On kan ook kwaad word, 'n teen· 
belediging uit<prcck en s6 vir die dui· 
wei in ons swig. 

Die ncgatiewe sy van die tcks bet 
dit altyd in gemccr:: ego1smc en seli· 
handhawing! 

Je u wat op aarde baie mocs ly 
onder belcdigers, sicn die bc.lediger net 
in licfde aan. Hy dink nic aan Ho m· 
self er: Sy gckrcnktc ecr nie. Hy dink 
slegs daaraan hoc hy die man, wat 
sondig, kan red. Die cnigste antwoord 
op die ons aangcdanc bclcdiginge is 
die offensief van die licfdc! 

,En as jou brocr teen jou sondig, 

SONSKYN KAFEE 
TOMSTRAAT, 

POTCHEFSTROOM 

VIR U-

SIGARETTE, 
LEKKERS, 
KOELDRANKE en 
TYDSKRIFTE. 

EN ANDER VERVERSING 
ASOOK 

SNOOKER. 
UITSTEKENDE DIENS. 

DIE BULT 
Algemene Handelaar 

Von Wiellighstraat 46, 

Foon 2025. 

KRUIDENIERSWARE, 
SIGARETTE en LEKKERS 

RUDGE FIETSE en FIETS
ONDERDELE 

gaan bestraf hom; en as hy be rou het, 
vcrgeef hom ." Egte liefde kan slaan, 
om dat egte liefde die belang van die 
ander sock! 

Was daa r een vader, wat sy kind 
meer liefge had het as die vader van 
die veri ore seu n? Die egte lief de wil 
dtyd vergeef. Dit dra geen wrok en 
word nie bitter nie . Dit wag. Wag . . . 
.. , tot by die ander die besef gebore 
word, hoeseer hy hierdie liefde gegrief 
hetl 

Was daar een Vader wat Sy kinders 
mcer liefgehad het as ,Onse Vader"? 
War,: dit was ons hande, wat die spy· 
kers geslaan het om Sy Seun aan die 
kruis te nael! 

Ons word alma! gcraak deur die 
geweldige liefde van die Here, wat 
6ns wil vergcef hoewel ons jeens Hom 
baie meer sond ig, a iemand ooit jeens 
6ns kan sondig. 

,Want so lid het God die wereld 
gehad ... . .. " 

V crset U nie teen hierdie goddelike 
licfde r:ic, sodat van die liefde die eggo 
voortklink in die !ewe van mense, wat 
dan ook leer bid: vergeef on ons sku!· 
de, soos on ook ons sk uldenaars ver· 
gcwe." 

SAA MWER'K 
WINKEL, 

VON WIELLIGHSTRAAT H 

Foon 51 5 

Algemene Handelaars 
KRUIDENIERSWARE, 

HARDEWARE, 
KLERASIE, 

en SKRYFBE HOEFTES 

"Kom ondersteun ons P ukke!" 

, W aarom sal jy loop as jy kan 
ry? ..• !!" 

('n Vraag van Frikkie Fietsryer aan 

Fanie Voetganger) 

BESPAAR TYD . KRAGTE 
en SKO ENE deur 'n 

FIETS aan te skaf. 

C. V.D. MERWE 
FIETSHANDELAAR 
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HAROLD'S 
AUTOMOBILE SERVICE 

STATION. 
Kerkstraat 220 - Telefoon 1293 

Potchefstroom. 

• 
Voorraadhouers van aile 

Onderdele en bykomstighede 
vir u Motor, Trekker, ens. 

CORNER 
FRUIT STORE 

* ,U KEN ONS!!" 

* WES-TRANSV AAL 
SPORTWINKEL 

vir all~ 

SPORTUITRUSTING en 
HARDEWARE 

,. SPORTBENODIGDHEDE. 

~ 
PRO REGE-PERS 

Boekhandel 
en 

Antikwariaat. 
vir al u 

W etenskaplike Boeke 
en Skryfbehoeftes. 

Kerkstraat 95 Telefoon 1164 

J. HEIDEMA 
Kerkstraat (teenoor Gen1f. Kerk.) 

l!ll *Iii 
Vir FIETSE. 
Vir ZtiNDAPP Motorfietse . 
Zundapp model KS 601 £348 
Zundapp model 200S £1831216 
Ziindapp Combinette £81110/· 
Ziindapp Combimot 

Fietsmotors £39 I~ I~ 

Studente . . . ! ! 
vir al u 

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

BESOEK ONS EN WEES VERSI!· 

KER VAN GOEIE DIENS! 

POTCHEFSTROOM 
BOEKHANDEL 

Kerkstraat 126 -Telefoon 497 

,DIE WAPAD" Donderdag 22 Augustus 1957. 

U word nou W erkgewer. RAAD WAARDEER 
OPTREDE TE 

STELLENBOSCH 
'n Langgevoelde behoefte gaan binnekort vervul word: die 

Studenteraaa gaan n gesalarieerde persoon aanstel ten einde die 

werk van die S.k te help behartig. Die geweldige uitbreiding 

van die werksaamhede van die S.R. en t.o.v. terreine en t.o.v. in~ 

tensiteit, maak die behartiging van die werksaamhede deur S.R.~ 

lede onmoontlik. Dit bring mee dat die werk soms noodwendig 

afgeskeep moet word en verhoed dat nuwe terreine betree word. 

Die volgende brief is deur die Re· 
gistrateur van die P.U. vir C.H .O. aan 
die Studenteraad gerig: 

,Die Raad van hierdie Universiteit 
het op sy jongste vergadering met 
groot waardering kennis geneem van 
die verslag in verband met die toer 
na die A.S.B.·kongres te Stellenbosch, 
en dit is aan my opgedra om die Raad 

BESONDERHEDE: 

Die: S.R. het besluit om n gesalari· 
eerde persoon in diens te neem. Sy 
werk sal dus nie bloot liefdediens wees 
nie, maar hy sal behoorlik vergoed 
word. 

Hy sal beskou word as 'n deeltydse 
organiseerder in diens van die S.R. 
en die georganiseerde: studentelewe . Sy 
arbeidsterrein al be taan uit werk· 
saamhede soos deur die S.R. aan 
hom oorgedra. Patronaatliggame kan 
aansoek doen dat by vir spesifieke sake 
in hulle diens staan, bv. met reelings 
vir Vreugdedag, toere, funksics, kon
serte, sportbyeenkomste, ens. N aas 
hierdie werk kan hy rustig sy studie 
voortsit-dit egter sonder betaling van 
die kant van die S.R. 

HOEVEEL WERK? 

Die per oon sal ongeveer 500-700 
uur werk per jaar moet doen. Hy sal 
kenni gewing ontvang van sy spesifie· 
ke werk en werktye so gou moontlik 
sodat hy volgens 'n werkroo ter sal 
kan arbei en y studies so ongehinderd 
moontlik kan voorts1t. 

Die persoon sal moet onderneem om 
vi r ten minste een jaar die werk te 
doen-en liefs vir twee jaar. Elke ge• 
val sal op meriete beoordeel word en 
diens sal moet a an vaar word a an die 
begin van volgende jaar en indien 
nodig selfs teen die einde van vanjaar. 

Vir vakansies is ruimskoots voor• 
siening gemaak: alleen wanneer studen
telewe op sy drukste is sal daar vee! te 
doen wees. Wanncer die PUK nie 
,in sitting" is nie, sal daar vir minstens 
twee weke werk wees en in eksamentyd 
baie min. 

Die beloning vir sy moeite sal ruim· 
skoots wees: afgesien van dank ens. is 
die alari skaal va gestel op .£200 + 2 5 
-£2 50 per jaar kwartaalliks uitbetaal· 
baar. Hierbenewens sal reiskoste ens. 
indien nodig voluit betaal word tot 'n 
maksimum van £75 per jaar. 

BELANGRIK VIR STUDENTE: 

Dit is 'n saak wat die hartlikste 
steun van die studente verdien, want 
die aanstelhng wil veral-en by voor• 
keur-uit die geledere van die studen• 
te gemaak word. Hier is die guide 
geleenthehid vir diegene wat belangstel 
in die studentelewe en 'n klompie ek· 
stra geldjies om verdere ~tudies moont· 
lik·of draagl!ker• te maak. 

Verdere besonderhede is by die 
S.R.·kantoor of enige lid van die S.R. 
verkrygbaar. Sluitingsdatum vir die 
aansoeke is 30 September. Vir weder· 
sydse be kerming sal 'n kontrak met 
die suksesvolle applikant gesluit word. 

Hierdie verwikkeling moet as 'n 
crmtigc proefneming be kou word en 
deur d!e wc!willcndc steun van aile 
studente kan hierin iets ge ind word 
wat die studente!ewe allcen maar kan 
baat. 

e waardering teenoor die geselskap 
uic te spreek vir die waardige gedrag 
van ons studente. 

Die Raad wil ook sy gelukwense 
oorbring aan ons studente vir bul be· 
sondere bydrae tot die wels:ae van 
genoemde kongres. Die Raad is met 
reg trots op die studente van hierdie 
U niversiteit . . . . . . . . " 

Die Afrikaner en sy ekonomie. 
Op die laaste programvergaderng van die jaar is die A.S.B. 

toegespreek deur Dr. P. J. Meyer, 'n bekende Afrikaanse sake~ 
man van Johannesburg. 

D ie doe! van dH:: toespraak was om d1e ou vooroordeel teen 
die sakewereld , wat tradisie geword het onder die Afrikaners, 
die nek in te slaan. 

Met hierdie doe! voor oe h.et Dr. Meyer sy heldere gedagtes 
skematies voor die vergadering gele op so n wyse dat dit elke 
Afrikanerhart besiel. 

Uit die gcskiedeni blyk dat die 
Afrikaner sy taak, nl. die kerstening 
van danker Afrika reeds besef het. Op 
die terrein van Taal· en Kultuurbe· 
wustheid en ook van Politieke self tan• 
digheid is reeds vee! tot stand gebring 
ten spyte van bittere tecnkanting. Die 
derde groot terrein is die van die Eko· 
nomiese - ons moet aan onsself werk 
verskaf; daarsonder is ons nie self· 
standig nie. 

Ons taak is om die jong Afrikaner 
y minderwaardigheidsgevoel ten opsig· 

te van die laasgenoemde te laat ver· 
geet, om aan hom te toon dat, terwyl 
hy in weerwil van sovecl teen tand, op 
die eer genoemde twee terreine self· 
standigheid bereik het, hy ook bier 
sclfstandig kan word. Moet ons nie 
'n Genootskap ter Bevordering van die 
Bydrae tot die Landsekonomie stig 
soos daar met die taalstryd die G .R.A. 
ontstaan het nie? 

Die ekonomiese beweging moet deur 
ons bespocdig word omdat ons op die 
oomblik op elke gcbied "n geweldige 
agterstand het. 

Van die bcspocd1~ing behandel die 
spreker net een aspck, nl. d1e Onder· 
neming funksie. In die sakewercld is 

daar die volgende groepe mcnse: die 
ondernemende·, die gespesialiseerde•, 
die geskoolde· en die verbruikersgroep. 

Onder die eerste groep, wat die risi· 
ko van algehele finansiele vernietiging 
loop, het die Afrikaner sy plig ver• 
suim, behalwe op gebied van boerdery. 
Die oorsaak le in die atmosfeer van 
kennismaking- onsekerheid. Afgesien 
daarvan dat 'n ondernemer ,waagmoed' 
moet besit, taai en volhardend moet 
wces, sonder vakansie 16 uur per dag 
moet werk en aan enorme geestelike 
en liggaamlike eise blootgestel staan, 
moet hy ook oor die volgende ver· 
moens beskik: Moet gesag kan uit· 
oefen, moct kan organi eer, moet ini· 
siatief van wcrkers uitlok, moet same• 
werking, getrouheid en lojaliteit by 
die personecl opwek en moet by die 
werker belangotelling vir sy werk gaan· 
de maak. 

Ons moet sorg vir kicrs met regte 
eienskappe net soos op Kulturelc en 
Politieke gebicd, ons moet die saak po· 
pulari eer en vooroordele afb reek, want 
twcemaal sovcel geld moet be tee word 
aan advertcnsie en verkoop personeel 
deur Afrikaanse sakeonderneming; 
wccm vooroordeel, as wat normaalweg 
d1c gcval ou gcwccs het. 
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~rokki£s 
uil hi~ 

GROOT GEEL ,PIEP' 
SAAI VERWOESTING 

,Van oor die hele land kom bcrigtc 
van 'n groot pes wat oor Suid·Afrika 
uitgebreek het. Hosp1tale is or,twrig, 
fabrieke moes produk ie staak, skole 
sluit en die hde land leef in afwag· 
ting van die gevaar wat soos 'n swaard 
van Demokles oor hul hoo:de hang. 
Die pes is glo afkomstig uit die Ooste 
en staan bekend as Gee! Griep ... " 

f :liunswir~lh 
~lm{oniE- r!J'l-k£1-

bied 1-p1-ankefencft: kon1-e1-t. 

Vristina van den Kerwe kyk met 
'n gcsiggie wat eers d1cp bedruk was, 
maar nou straal van lewen vreugde op 
na haar kammie: ,Haai, Clammie, my 
ou kammic, wee jy, ek het ook mos 
nou Oosterse Gnep. Ek skryf reeds 
more so 'n wille toets-en nou hoef 
ek nie eens te swot nie!'' 

Op Sate rdagaand, 17 Augustus, het Anton Hartman weer 'n 
uitvoering hier kom !ewer met 'n klomp1e van die le.de van die 
S.A. U .K.-simfonie-orkes , aangebied deur die P .U.-musiekver
eniging. Dit was alreeds vir die lede van die orkes 'n moeilike 
taak om die standaard wat bulle die vorige jaar bereik het met 
die kon sert, te ewenaar, maar nie een van die konsertgangers 
het teleurgesteld huis toe gegaan nie. In die konsert is werke 
van Beethoven, Grieg, Mozart, Wagner en Haydn uitgevoer. 

Ja , en so het hulle m strepe afgesak 
fliek toe en die Grand het weer begin 
bestaan. Die een se dood is die andcr 
se brood. In die klas staan die Proffie 
voor 'n paar bittereinders: ,.Nou, 
waar is al die seuns en dogter dan 
vanmOret' 

Reeds van die begin af het die orkcs 
die gehoo r vasgevat met hulle uitvoe• 
ring van die Beethoven-overture, wat 
op 'n energieke manier gedoen is. D ie 
twee clegie~e stukkies van Grieg, wat 
deur die strykorkes uitgevoer i , was 
bcsonder innig, intiem en die gehoor 
het in ademlose stilte daarr.a geluister. 
Die Siegfricd-idille het by tye gedreig 
om vervelig te word, maar dan het dit 
telkens weer opgeflikker as die ken· 
merkende Wagnervuur daaruit ge· 
spreek hct. 

Besondere vermelding verdien die 
Moz;art·concer;o vir hobo, klarinet, fa· 
got en horing. H ierdie concerto is op 
sprankclende wyse deur die soliste en 
orkes vertolk. ' n Mens weet nie of 
dit maar net is omdat die Moz;art 
was en of daar dalk ander faktore 
was nic, maar met die uitvoering 
hiervan het die hele konsert som· 
mer opgelewe. Behalwe dat die tema 
op 'n be~onder lewendige en interes· 
sante manicr deur die komponi ver· 
werk en verdeel is onder die vier solo• 
instrumente, het die soliste dit met 
lcwendigheid vertolk-veral die fa got· 
speler. 

Deur hierdie op:rede van haar saam 
met die orkes, het mcv. Sarie Serfon· 
tcin· Theron miskien meer die aandag 
getrek as met baar vorige uitvoering 
saam met die st ryk·ememble van mnr. 
\Vegclin, miskien mcer om die soo rt 
van lied wat sy hierdie keer gesing het. 
Sy het met 'n besondere su iwu en 
tegnic goed afgcwerkte , tern gesing. 
By tye het haar stem egter heeltemal 
weggeraak onder die begeleiding van 
die orkes, maar die uitvoering wat sy 
gelewer het, was waarlik 'n genot om 
na te luister. 

Die slotwerk van die orkcs wa~ 
die Klokkc·simfonie van Haydn. Vera! 
die kenmerkende klokkc·tema in d1c 
stad1ge beweging het die aandag ge· 
trek. Alhoewel d1t toe alreeds taamhk 

laat was, het die uitvoering van hier· 
die werk en trouens van die hele kon· 
sert, die gehoor nie daarvan weerhou 
om die orkes 'n luide applous te gee 
me. 

Die gehoor by bierdie konssert was 
verrewcg nie so groot soos wat dieself· 
de orkes ve rlede jaa r met hulle uit· 
voering hier gebJ.d het nie . Die teen
woordiges het die orkcs egtcr 'n baie 
goeie gehoor gebied; troucns Anton 
H ar:man het hulle ook daarmee geluk· 
gcwens, ,want", bet hy gese, ,dit 
was ' n baie moeilike program" . Maar 
of die half-lee saal nou te wytc was aan 
die griep en of clit nou me te wyte 
was aan d1e griep nie, cnigc cen wat 
h1erdie konscrt misgeloop het, kan 
wect dat hy me weer vanjJar w iets 
hier fal hoor nie. 

,Nee, oom, hulle is flie .... , ag, 
hulle het pes!" 

En so het d1t aangcgaan todat die 
Menere naderhand begm dink het dat 
dit darem maar lekke r is. 

,Nou Gawerjal, kom ons maak dan 
ilk maar so . . . . . !" 

,Nou was voorwaar duS tyd waar 
alma! se gewete gerus het. Dis mos 
darem nou heeltemal wettig . Maar soos 
Repyp nou die dag amptelik die vol
gende proklamasie aan die Republiek 
uitgevaardig het: ,Wat te erg IS, is 
te erg. Te vee! van 'n goeie dmg is 
ook nie goed nie. Die flick raak ook 
al vaal-ek gaan nou maar weer klac•e 
loop . D1s darcm weer 'n verandering". 

Al_JF CURADO 
(VOORHEEN VAN BEYERS CLAASSEN) 

maak met genoee bekend dat hy nou sy eie fotografiese 
ateljee 

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

geopen het ten einde hom in staat te stel om te spesiali~ 
seer in hoogstaande huweliks~ en groep~portretwerk en 

kinderstudies, 

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

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

ingegee word. 

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

BLADSY VYF 

PUKKIES!! 

SPAAR JULLE ENERGIE 
VIR GROTER DINGE 

BESOEK: 

KOLLEGE 
0 

PUKKIES!! 
N 
T 

VIR: 
• TOILETWARE 
SKOONHEIDS~ 

MID DELE 
A • 
N e SKRYFBEHOEFTES 
T o VULPENNE 

• HORLOSIES w 
I 
N 

e EETW ARE en aile 
o STUDENTE~ 

BENODIGHEDE. 
K 
E H ierdie is die winkel 
L waarna julie a! jarelank 

smag. 

H / v Tom- en von Wiellighstrate. 

UNIE BAKKERYE 
Posbus 244 - Foon 167 en 1086. 

BROOD, KOEK en PASTEITJIES. 

Bakkers en Banketbakkers 
vir aile geleenthede 

TROU, VERJAARDAG· en 

DOOPKOEKE. 

Kerkstraat 60, Potchefstroom. 
Spoorwegstraat, Klerksdorp. 

FLEURETTE 
BLOEMISTE 

Kerkstraat 91, 

POTCHEFSTROOM. 

Bestel a.u.b. vroeg 

SPESIALE 
AFSLAG AAN 

STUDENTE. 

TELEFOON 709 

JAY'S GARAGE 
(K. NODEL, Eicnaar) 

Lombardstraat 5, Foon 175, 

POTCHEFSTROOM 

Voorra<.dhouers en Handelaars in 

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

IMPLEMENTE, ens. 

OOSTHUIZEN 
Kole-agentskap. 

Kerkstraat 104-Telefoon 312 
POTCHEFSTROOM. 
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Theos op afdraende pad. 
NAVY SPEEL WINDMAKER VOE'fBAL. 

Nadat Theos hierdie kwartaal reeds die knie n1oes buig voor Potch.
Dorp en Western Reefs, skyn dit asof hulle nie weer vastrapplek kan kry 
nte. 

In hul wedstryd verlede Saterdag teen W estern Reefs moes 
Theos tweede viool speel en is met 9-3 die loef afgesteek. Met 
hierdie neerlaag kan Theos d1t nou feitlik as 'n uitgemaakte saak 
beskou dat die Neser~beker vanjaar sy tuiste op Lichtenburg sal 
vind. Die telling van 9-3 in d1e guns van die mynspan is 'n goeie 
weergawe van die spel. Theos het op geen stadium na wenners 
gelyk nie en het dit ook verdien om te verloor. 

VERLOOP: 

Theos se punte het gekom na 'n 
lieflike breekslag deur senter Boere 
van der Westhuizen, toe hy soos blits 
deur die verdediging genae! het om 
'n skitterende en welverdiende drie aan 
te teken. Die vervyfskop van vlak voor 
die pale is deur Kruger verbrou. 

Die moeilikheid het gekom deurdat 
die bal die agterlyn te min en te stadig 
bereik het. Eerstens kom die bal nie 
vinnig genoeg uit die skrum nie en 
ve rder was Fourie op sk rumskakel 
heeltemal te selfsugtig. Hy is geneig 
om soms baie onoordeelkundig om die 
skrum te probeer breek terwyl sy ag· 
terlyn staan en koud word. 

Daar le egte r nog 'n hele paar 

wedstryde voor en indien Theos dit 
nou maar wil vergeet om wenrugby te 
speel en in plaas daa rvan die spel oop· 
maak en die bal rondgooi, kan ons 
nog baie van Theos verwag. Die proef· 
nemin g in die agterlyn deurdat H ennie 
van der Walt nou vir Kruger in die 
losskakelposisie vervang en lg. saam 
met Jan van der Schyff senter speel, 
is baie interessant en word met belang• 
stelling gevolg. 

NAVY: 

Navy is deesdae in wenluim en gaan 
van oorwinning tot oorwinning voort . 
In 'n harde wedstryd het hulle Wes· 
tern Reefs se tweede span met 3-0 
geklop . Navy was dan ook die enigste 
van die Puk se span ne wat die mas 

HOKKIESEISOEN BEEINDIG 

kon opkom. Navy is ook baie laag op 
die puntelecr en hierdie oorwinnings 
behoort hulle heelwat te baat. 

FIRES: 

In teenstelling met wat die kritick 
van andere was, hct die wedstryd tus
sen Fires en Western Reefs III hcelwat 
hoogtepunte opgelewer en by tye is 
baie aanskoulike spel gespeel. Die 
twee spanne het met 5-5 gelykop 
gespeel. 

In die Jig gesien egtcr van belang· 
stell ing, behoort Fires nie te gelukkig 
te voel nie aangesien daar byna nie 
mcer belangstelling is nie en telkens 
maar 'n span bymekaargeskraap word. 
Van fiksheid kan daar gevolgltk ook 
nie sp rake wees nie. 

0-198: 

Die onder 19's hct in die plek van 
Tekkies teen Wolmarans. tad gaan sped 
en hul swaardcr teenstanders met 6-0 
die loef afgesteek. Hicrdie telling moes 
cgter 6-3 gewccs het aangesien 'n 
geslaagde woer·wocr straf!'kop van die 
teenstander nie tocgeken is nie. 

Die Pukkies moes maar genae daar· jaar nog meer van hulle tc laat hoor. 
mee neem om hul hokkieseisoen af te Ons verneem ook dat die Kovsies vol 
sluit met 'n neerlaag van 1-0 teen gende jaar sal moct Jig loop. 
Potchefstroom· Dorp . 

CHRISTI COETZEE, KAPTEIN 
VAN DIE SUKSESVOLLE 

H O KKIESPAN. 

Adverteer 

Die eerste wedstryd hierdie kwartaal 
is teen Blyvooruitsicht gespeel en die 
Pukkies moes na die vakansie tevrede 
wees om met 3-2 geklop te word. 

Die volgende wedstryd is egter teen 
Proef plaas gespeel en hier het die Puk· 
ke met lieflike samespel daarin geslaag 
om 6-0 te wen. Die Landboustudente 
is eenvoudig van hul voete gespeel en 
het later nie meer geweet waar om te 
keer nie. 

In die laaste wedstryd teen Dorp, 
h et die Pukkies swak gespeel en daar 
was ook 'n swak verstandhouding tuG· 
se n voor· en agterspelers. Die telling 
van 1-0 in Dorp se guns moes baie 
anders gewees het en wei in die Puk· 
kies se guns. N ogtans het 'n baie aan
gename seisoen ten einde gekom en 
die Pukke slyp hul tande om volgendc 

• 
Ill ,Die 

DIE MAAN HET 
GEBLOOS . . . . 

Blosend moet die maan erken dat 
daar in die laaste tyd o min amoreusc 
bedrywighede op die Puk was om van 
hom gebruik te maak, dat hy maar 
be luit het om agtcr die wolke te gaan 
sit en ...... SWOT! 

Voor hy vertrek sien hy darem vir 
Jansie du Plessis en Elize du Toit weer 
bymekaar, om nie ccrs te praat van 
Susan YS£el se blink klip afkomstig van 
Willem van der Schyff nie. Ten slottc, 
die borne bot en dit tipcer twee bot· 
sende en magtigc neigings op 'n pick 
soos die Puk, nl. t.o.v. Liefde en die 
Akademie! ! 

Wapad'' 
GEDRUK DEUR ENSLINS, POTGIETERSTRAAT 31, f'OTCHEFSTROOM . 
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PRESIDENT CAFE 
and 

GRAND CAFE 
FOR: 

• SWEETS, 
• GRILLS 

and 

e COOLDRINKS 

MOOIRIVIER
APTEEK 

Kerkstraat 205, 

POTCHEPSTROOM 

Telefoon 380 

Die Apteek vir Diem!! 

ARCADIA 
Dames~ en Mans-

HAARKAPPERS 
VIER GEKWALIFISEERDE 

HAARKAPPERS TOT U DIENS. 

,Netheid en Kwaliteitswerk" 
is ons leuse. 

Rokersbenodigdhede en 
F antasiegoedere 

DIE BULT 
SKAATSBAAN 

,PUKKE ondersteuu ons vir 

AANGENAME 

ONTSPANNING'' 
Oop vanaf 7.30 in die aand 

J. P. van der WALT 
APTEEK 

Kerkstraat 161 Potchefstroom 

.,ONDERSTEUN 'N OUD· 
P. U. KANER!" 

Ek voorsien ALLES wat van 
'n APTEEK verlang word . 

WESTV AAL 
Studente I!! 

VIR KWALITEIT 
DROOGSKOONMAAK 
STUUR NA 

WESTVAAL 

INGRAM SE 
BOTTELSTOOR 

INGEVOERDE 

KOLONIALE 

• Wynsoorte 
en 

0 Spiritualiee 




